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كن 
للظالم خصما!

إن ملحمة الطف يوم العارش من املحرم مل تكن حدثا 

األجيال  لكل  قدمت  مدرسة  كانت  ما  بقدر  تاريخيا 

املواقف  مع  التعامل  يف  دروسا  انتامءاتها  ومبختلف 

املختلفة.

االنتصار  فيها، رضورة  جدا  املهمة  الدروس  بني  ومن   

كانت  ممن  وخاصة  والوسائل  السبل  بكل  للمظلومني 

له القدرة الفعلية عىل ذلك، اىل جانب عدم الركون اىل 

الظامل وعدم إعانته عىل الظلم.

من  كثري  يف  الوقائع  تفرزه  زالت  وال  أفرزته  ما  أن  إال 

مهمة،  نقطة  اىل  تشري  هذا  يومنا  واىل  التاريخ  مراحل 

وهي الضعف الواضح يف تطبيق هذا املفهوم يف إطاره 

الخوف من  العميل، وألسباب عديدة قد يكون جانب 

وضوحاً  واألكرث  األبرز  أن  غري   ، منها  واحداً  العقاب 

الدنيوية  املكاسب  بتحصيل  الرضا  جانب  طغيان 

وتغليبه عىل كل ما سواه.

تحت  املنضوين  أغلب  أن  الحالة  هذه  يف  ما  وأنىك 

عقاباً،  املنحى  هذا  وراء  أن  يعلمون  األخري  الجانب 

اىل  ومييلون  شتى،  بطرق  ألنفسهم  يربرون  ولكنهم 

خطأهم  أن  أو  الخطأ  عىل  ليسوا  أنهم  أنفسهم  إقناع 

بسيط ميكن غفرانه يوماً، وغريها من التربيرات.

التي  التربيرات  أتفه  بني  من  أن  له  يُستغرُب  ومام 

يُركن إليها، إقناع النفس بأن املصالح حتى وإن كانت 

فردية ميكن الركون إليها واالتكاء عليها يف الوقوف مع 

الواقع يخافون عىل ذهاب  الظامل أو مجاراته، فهم يف 

املكاسب التي حصلوا عليها، وأمثال هؤالء ال شك أنهم 

لو دخلوا معرتكاً صعباً مثل معرتك يوم الطف فإنهم ال 

محالة واقفون مع مصالحهم ومنارصوا كفتها.

إن رسالة اإلسالم بشكلها العام والنهضة الحسينية عىل 

وجه الخصوص إمنا هي تطبيق عميل يف أعم املراحل، 

من  يستدعي  األمر  وهذا  فقط،  شفهيا  تنظريا  وليست 

ألهل  الوالية  وبلباس  عامة  اإلسالم  بلباس  املتلبسني 

أمئتهم  كلامت  يتمثلوا  أن  خاصة  السالم  عليهم  البيت 

اىل  أمكنهم  ما  فيسعون  عمليا،  ترجمتها  يف  ويجتهدوا 

الوقوف مع الحق ونرصته ونبذ الباطل ومحاربته مهام 

كانت املغريات كبرية واملخاطر جمة.

وأرص  املرحلة  هذه  اىل  واملجتمع  الفرد  وصل  ومتى   

والتضحيات  التنازالت  عليه  وهانت  بها،  العمل  عىل 

حقا،  حسينيني  نكون  فحينئذ  سبيلها،  يف  يقدمها  التي 

السالم(  )عليهم  البيت  أهل  أمئة  يقف  فقط  وحينها 

لوصاياهم  حقيقيا  مصداقا  رصنا  ألننا  بنا،  فخورين 

عليه  املؤمنني  أمري  به  وىص  ما  ومنها  وتوجيهاتهم، 

السالم ولديه الحسن والحسني عليهام السالم وهو بال 

أدىن ريب يريد وصيتنا من خاللهم، بقوله: أُوِصيكُاماَ 

ْتكُاماَ ،  إِْن باَغاَ نْياَا واَ تاَْبِغياَا الدُّ ى اللِه، وأاَالاَّ  ِبتاَْقواَ

ُقوالاَ  ، واَ ْنكُاماَ ا ُزِوياَ عاَ ٍء ِمْنهاَ ْ ا عاَلاَ شاَ فاَ الاَ تاَأْساَ واَ

ْصامً،  الاَ لِْلْجِر، واَكُوناَا لِلظاَّالِِم خاَ اْعماَ ، واَ قِّ ِبالْحاَ

ْوناً. عاَ ظْلُوِم  لِلْماَ واَ

• يحيى الفتالوي

بدءًا
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املهدي  عبد  الشيخ  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  أكد 

الكرباليئ ان للمرأة أدوار متعددة ومهمة يف املجتمع منها 

اىل  مشريا  واالخالقي،  والرتبوي  واالجتامعي  العلمي  الدور 

بجانب  واالهتامم  االدوار  هذه  بني  التوازن  فقدان  بداية 

دون آخر.

الثانية  السنوي  الذكرى  يف  له  كلمة  يف  الكرباليئ  وأشار 

لتأسيس معهد االرسة املسلمة  28/11/2018  "ان املطلوب 

منها  ومطلوب  وتنجح  وتدرس  وتعمل  تجد  ان  املرأة  من 

ايضا ان يكون لديها معرفة ووعي بدور االرسة".

وأشار "ان الهدف من تأسيس املعهد هو تطوير واقع املرأة 

واالرسة الصالحة ملواجهة التحديات الفكرية واالجتامعية.

معهد  اعالم  مسؤولة  العبودي  نهاوند  بينت   ، جهتها  من 

الندوات  من  العرشات  تقديم  "تم  انه  املسلمة  االرسة 

خالل  الثقافية  املنتديات  واقامة  الرتبوية  والورش  العلمية 

العام االول من عمر املعهد". 

يف  املختص  املتاحف  خبري  كشف   

جامعة اوكسفورد بول كولنز عن عزم 

مشرتك  مرشوع  يف  العمل  جامعته 

مجال  يف  واملختصني  اليونسكو  مع 

املتاحف لتخصيص قسم يف املتاحف 

العراق ومدى  تاريخ  العراقية يوضح 

اهميته.

عىل  االن  نعمل  "إننا  كولنز  وقال 

لدعم  اليونسكو  مع  مشرتك  مرشوع 

البحوث املتعلقة يف هذا ملجال"، الفتا 

الباحثني  لدعم  "مرشوع  وجود  اىل 

العراقيني لطرح بحوث تتعلق باآلثار 

الحضارة  أهمية  مبدى  والتعريف 

العراقية".

الجانب  مع  "العمل  أن  واضاف 

املختصني  عىل  بالرتكيز  كان  العراقي 

يف املتاحف العراقية" مبينا ان" ذلك 

سينتج عنه تخصيص قسم يف املتاحف 

العراق ومدى  تاريخ  العراقية يوضح 

يسهل  بشكل  عرضه  ليتم   ، اهميته 

الحضارة  هذه  عىل  االطالع  للقارئ 

متثل  املتاحف  ان  باعتبار  العريقة 

مركز الثقافة والحضارة".

الرضوري  من  ان"  اىل  كولنز  واشار 

الغني  العراق  بتاريخ  التعريف 

باآلثار والرتاث، ويتحتم عىل الجميع 

الشديد  الرضر  بعد  حاميته خصوصا 

احتالل  نتيجة  بآثاره  لحق  الذي 

ايجاد  عن  فضال  عراقية  ملدن  داعش 

امليلء  مباضيهم  تربطهم  حلقات 

باألحداث املهمة".

وجاءت ترصيحات كولنز عىل هامش 

الرتاث  مؤمتر  بفعاليات  مشاركته 

العتبة الحسينية  اقامته  الذي  واآلثار 

عربية  دولة   22 مبشاركة  املقدسة 

واجنبية. 

للمرأة أدوار متعددة ومهمة

االعالن عن مشروع عراقي مشترك مع جامعة اوكسفورد لتعزيز تاريخ العراق 
وحضارته

• ماجد حميد

• حسني حامد املوسوي   • ترجمة: حيدر املنكويش

ممثل المرجعية الدينية العليا:

من كربالء..

أخبار وتقارير
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للعتبة  التابع  السالم  عليه  العابدين  زين  مستشفى  اعلن 

تكاليف  عن  االثنني3/12/2018  يوم  املقدسة  الحسينية 

الخدمات الطبية املجانية التي قدمها خالل 8 اشهر املاضية.

"ان  املوسوي  مصطفى  املستشفى  اعالم  مسؤول  وقال 

املستشفى  اجراها  التي  املجانية  والفحوصات  العمليات 

مليارا  بلغت  اجاملية  بكلفة  حالة،   1106 من  اكرث  بلغت 

ونصف املليار دينار عراقي.

وأوضح ان العمليات "شملت مختلف االختصاصات الطبية 

الورك  مفاصل  تبديل  مثل  ومعقدة  نادرة  عمليات  ومنها 

والكبار  لألطفال  القلب  وفتحات  الفقري  والعمود  والركبة 

والخلع الوالدي".

واشار ان: املستشفى يضم كوادر طبية متخصصة من داخل 

العراق وخارجه ،فضال عن توفر احدث االجهزة والتقنيات 

الحديثة والعاملية .

الحشد  ملتطوعي  املادي  دعمه  بلغ  املستشفى  ان  يذكر 

الشعبي والقوات االمنية إلجراء العمليات املجانية املختلفة 

لعامي 2016  و2017 ملياراً ونصف املليار دينار عراقي. 

اعلنت العتبة الحسينية املقدسة عن 

االغاثية  املساعدات  من  قافلة  تسيري 

ملحافظة  التابع  الرشقاط  قضاء  اىل 

صالح الدين شامل العراق.

الحسينية  العتبة  وفد  مسؤول  وقال 

االبراهيمي  فاهم  الشيخ  املقدسة 

من  وبتوجيه  الحسينية  العتبة   " ان 

املرجعية الدينية العليا قامت بتسيري 

الرشقاط  قضاء  اهايل  إلغاثة  قافلة 

شهدتها  التي  السيول  موجة  بعد 

املنطقة".

توزيع  تضمنت  القافلة   : أن  واضاف 

1750 سلة غذائية متنوعة عىل اهايل 

الرشقاط .

القافلة  "ان  االبراهيمي  وأشار 

املقدسة من  الحسينية  العتبة  سريتها 

االهايل  معاناة  عن  التخفيف  أجل 

ومواد  الغذائية  باملواد  ومساعدتهم 

اخرى متنوعة  .

ارسلت  الحسينية  العتبة  وكانت 

املايض مع قرب  الشهرين  قافلتني يف 

حلول فصل الشتاء.

تكشف عن تكاليف الخدمات الطبية المجانية خالل 8 اشهر

توجه بتسيير قوافل مساعدات الى الشرقاط

• مصطفى احمد باهض

العتبة الحسينية المقدسة

المرجعية الدينية العليا
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وصيانة  لرتميم  السالم(  )عليه  الحسني  اإلمام  مركز  استقبل 

الباحثة  املقدسة  الحسينية  للعتبة  التابع  املخطوطات 

الربيطانية يف مجال اآلثار الدكتورة ميشيل ديكوريش لإلطالع 

عىل االعامل والتقنيات املستخدمة يف اعادة ترميم وصيانة 

املخطوطات . 

هكذا  تجد  ان  املذهل  "من  ان  ديكوريش  الباحثة  وقالت 

تقنيات متطورة هنا يف كربالء".

االساليب  احدث  يستخدم  املركز  ان  "وجدنا  واضافت 

العلمية املتطورة يف مجال حفظ وصيانة املخطوطات، فضال 

عن وجود عاملني ذوي خربة ومهارة يف هذا املجال".

للطلبة  أبوابه  يفتح  املركز  ان  هنا  الجميل  "من  ان  وبينت 

بهم  العناية  عن  فضال  املجال  هذا  يف  الباحثني  وجميع 

ومّدهم باألبحاث".

فيام اوضح مدير املركز  مناف التميمي ان "الزيارة جاءت 

العتبة  التي تستخدمها  والتقنيات  املركز  لإلطالع عىل عمل 

وطرق  املخطوطات  ورعاية  ترميم  يف  املقدسة  الحسينية 

الحفاظ عليها وإرجاعها  اىل ما كانت عليه يف السابق ".

وأضاف أن "هذه الزيارة تهدف اىل فتح باب التعاون املشرتك 

والعتبة  بريطانيا  يف  املتخصصة  واملؤسسات  املراكز  بني 

الحسينية املقدسة لتبادل الخربات واألفكار والتقنيات .

تستقبل وفد بريطاني متخصص لترميم المخطوطات
العتبة الحسينية المقدسة

أخبار وتقارير
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النوعّي  املعرض  يف  املقّدسة  العبّاسيُة  العتبُة  شاركت 

العراقيّة  التخطيط  وزارُة  نظّمتُه  الذي  التطّوعية  لألعامل 

االربعاء  التطّوعي يوم  العمِل  ليوِم  السنويّة  الذكرى  إلحياء 

املوصل  تحرير  ذكرى  مع  وبالتزامِن   ،5/12/2018 املوافق 

وبها تحّررت جميع أرايض العراق من براثن عصابات داعش 

اإلرهابيّة.

وقال مسؤوُل جناح العتبة العباسية املقّدسة األستاذ جسام 

املقّدمة  الدعوة  بناًء عىل  محمد حمد أن املشاركة: جاءت 

من قبل وزارة التخطيط كون العتبة العبّاسية املقّدسة كان 

لها قدُم سبٍق ومشاركة فاعلة يف األعامل التطّوعية.

بعرض  متثّلت  الصورّي  املعرض  يف  "املشاركة  أن  وأضاف   

عىل  متحورت  التي  الفوتوغرافيّة  الصور  من  مجموعٍة 

جوانب عديدة أهّمها:

العبّاسية  العتبة  تقّدمها  التي  والخدمات  النشاطات   •

ويف  املليونيّة  الزيارات  يف  وباألخّص  للزائرين،  املقّدسة 

مقّدمتها زيارة األربعني.

• ما قّدمته العتبة العبّاسية املقّدسة من خدمات للنازحني 

واملهّجرين إبّان فرتة احتالل عصابات داعش اإلرهابيّة عىل 

كاهلهم  عن  التخفيف  يف  أسهمت  وكيف  العراق،  مناطق 

محنتهم. وتجاوز 

املقّدسة  العبّاسية  العتبة  قّدمته  الذي  والدعم  الخدمات   •

للقّوات األمنيّة والحشد الشعبّي يف جميع قواطع العمليّات.

• الجانب اإلنسايّن لفرقة العبّاس)عليه السالم( القتاليّة وما 

قّدمته من خدماٍت يف املناطق املحّررة.

العبّاسية  العتبة  التي تقّدمها  الثقافيّة والفكريّة  • األنشطة 

املقّدسة، كإحياء الرتاث واملخطوطات وغريها من األنشطة.

• املشاريع العمرانيّة والفكريّة التي تبّنتها العتبة العبّاسية 

املقّدسة وما تقّدمه من خدمات.

• املساعدات التي قّدمتها العتبة العبّاسية املقّدسة لعوائل 

والحشد  األمنيّة  القّوات  أبناء  من  والجرحى  الشهداء 

يف  املساهمة  عن  فضالً  منازلهم،  وبناء  وترميم  الشعبّي 

ترميم املدارس.

الحارضين  وإعجاب  استحسان  القى  الجناح  أّن  يذكر 

العتبة  قّدمته  مبا  للتعريف  طيّبة  فرصة  وكان  ومرتاديه، 

املقّدسة من خدمات يف هذا الجانب.

تشارك في المعرض النوعي لألعمال التطوعية في وزارة التخطيط
العتبة العباسية المقدسة
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من املواضيع املهمة التي تستوجب مّنا ان نتأمل بها هي الحدود الدنيا التي 
التعلّم  ميكن لإلنسان ان يحّصن نفسه فيها.. وهناك أسباب كثرية أودت بحالة 
وحالة الثقافة ان يهبط مستواهام، مع ان العراق ليس كذلك كام ذكرناه سابقاً، 
كونه ليس بلداً متطفالً عىل الحضارة او بلداً حديث الجذور مع أننا ال نريد ان 
نصاب بغرور االتكاء عىل حضارة سابقة وامنا نريد ان نحمل الجميع مسؤولية 
يُراد لها ان تبقى يف  الثقافة بالحد األدىن..ولعّل بعض االمور  الحفاظ عىل هذه 

خانة الجهل.
 وتعليلها أنكم تعلمون أن هناك نُفرة بني العلم وبني الجهل، فالعلم يأىب ويرفض 
الجهل..والجهل كذلك يرفض العلم، ولذلك إذا ناقشت جاهال ً سيغلبَك ألنه ال يريد 
ان يتعلّم! فيام هناك جاهل بسيط يسأل ليتعلّم.. فهذه حالة ايجابية.. وكلام زاد 
الوعي َضُعَف الدجل وَضُعَف الدجالون.. فالجهل يتوطن يف موارد ليس فيها علم 

وليس فيها ثقافة رصينة.. 
البعض يسأل ما حاجة هذا الكالم اآلن؟!فنقول إن حاجته اآلن أكرث من حاجتنا 
إىل األكل والرشب، ألن شبابنا هم األمل وإننا نتأذى عندما نرى الشاب يسهر ليلُه 
عىل مواقع ال تُسمن وال تُغني من جوع ويكون إنسانا كسوال غري محّصن يُصّدق 

أية فكرة تترسب إليه سواء كانت تربوية اجتامعية، سياسية، اقتصادية..
فيا شبابنا.. إن الشمس ال ترَشُق إال عىل الُكساىل.. فغري الكسول ينهض قبل 
الشمس ألن عندُه عمال وبيتا ومعمال وبلدا، ، و كلها تحتاج طاقته فإذا كان جسمه 
عبارة عن حالة من الرتاخي والُهزال فإنكم تعملون خالف الطبيعة، فالليل للسكن 
والراحة والنهار للعمل فال تقلبوا الحالة ومن يقول لكم عكس ذلك يضحك عليكم.. 

ويُريد لشبابكم ان يتدّمر وينتهي.
كام ينبغي للشاب أن يلتفت إىل مصدر ثقافته، وأجمل يشء عنَد اإلنسان َعقله، 
فإذا تثقف بثقافة هجينة سيكون وباالً، فاخرت املعلومة التي تنضج العقل، وكام أنك 

حريص عىل األكل النظيف كن أحرص عىل الثقافة النظيفة!! وال تشّوش عقلك !!
ماذا  تعوا  ان  بد  وال  أنتم ذخرية  االعداديات..  الجامعات ويف  ابناءنا سواء يف 
يُراد منكم وما يُراد ِبُكم ؟!!! فالشباب اليوم يف خطر، والخطر ثقايف وصلت بعض 

تفاصيله لحالة ُمرعبة مبعنى الكلمة.
وان عىل األيادي النظيفة أن تتلقف هؤالء الشباب، وعليهم أن يَعوا دورهم 
ومسؤوليتهم وقدراتهم، فالشاب عندُه قدرات كبرية فليُحسن استخدامها بالشكل 
الروحية  أمامك، وبهذه  الحياة  لتجد  الشمس  الجيد.. وارشق نفسك واصَح قبل 

والطأمنينة والقوة ستكون شيئاً آخر..

البرصة  مدينة  يف  األوضاع  تطورات  بالغ  بقلق  العليا  الدينية  املرجعية  تتابع 
العزيزة، وهي تعبرّ عن عميق أملها وأسفها ملا آلت إليه األمور هناك، مام حذرت 
منه ألكرث من مرة ولكنها – ولألسف- مل تجد آذاناً صاغية لتحذيراتها، واليوم نجدد 

اإلشارة اىل عدة أمور :
املتظاهرون  له  تعرض  ملا  املطلق  واستنكارنا  رفضنا  عىل  نؤكد   : األول  األمر 
السلميون من اعتداءات وال سيام بإطالق الرصاص عليهم مام أدى اىل سقوط ضحايا 
األمنية  القوات  االعتداء عىل  بشدة  ندين  كام  أخرى،  أعداد  يف صفوفهم وجرح 
املكلفة بحامية املباين واملنشآت الحكومية، وعىل املمتلكات العامة والخاصة، وهذه 
املامرسات باإلضافة اىل كونها غري مسوغة رشعاً وقانوناً تتسبب يف أزمات جديدة 

وتعقد حل املشاكل، فنناشد الجميع بالكف عن تلك املامرسات. 
األمر الثاين : إن الشعب الصابر املحتسب مل يعد يطيق مزيداً من الصب عىل 
وأزماته  املتزايدة  بحل مشاكله  املسؤولني  اكرتاث  ويلمسه من عدم  يشاهده  ما 
ومغانم  السياسية  املكاسب  بينهم عىل  فيام  بالتنازع  انشغالهم  بل  املستعصية، 
البلد وجعله  بالتدخل يف شؤون  الحكومية والسامح لألجانب  املناصب واملواقع 

ساحة للتجاذبات اإلقليمية والدولية والرصاع عىل املصالح واألجندات الخارجية.
األمر الثالث : إذا تشكلت الحكومة القادمة وفق نفس األسس واملعايري التي 
اعتمدت يف تشكيل الحكومات السابقة فال ميكن أن يتغري هذا الواقع املأساوي، 
ومن هنا يتعني الضغط باتجاه أن تكون الحكومة الجديدة مختلفة عن سابقاتها 
وان تراعى الكفاءة والنزاهة والشجاعة والحزم واإلخالص للبلد والشعب يف اختيار 

املسؤولني فيها.
األمر الرابع: لقد انكشف مبتابعة ممثلية املرجعية الدينية ملشكلة املاء يف البرصة 
مدى التقصري الحكومي يف معالجة هذا امللف، فمن الرضوري أن يقوم أصحاب 
القرار يف السلطة التنفيذية باملتابعة املستمرة والجادة للمشاريع االسرتاتيجية وال 
سيام املتعلقة بالبنى التحتية واتخاذ القرارات الرسيعة والحاسمة بشأنها وفق ما 
يراه الخباء املختصون وعدم ترك األمور يف حال من التقاطع والشد والجذب بني 

املسؤولني، أو اعتامد آليات روتينية تعرقل انجاز املشاريع. 
األمر الخامس : بالنظر اىل استغراق حل العديد من املشاكل القامئة بعضاً من 
الوقت وعدم إمكانية حلها يف مدة قصرية فإن من الرضوري أن يُظهر املسؤولون 
جدية واضحة يف اتخاذ الخطوات الالزمة بهذا الصدد بحيث يحصل للمواطنني بعض 
الثقة واالطمئنان بوجود إرادة حقيقية بإنهاء معاناتهم فذلك يساعد عىل تهدئة 

النفوس وتخفيف التوترات.

ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

الجمعة 19/ذي الحجة/1439هـ املوافق 31 /8 /2018 م

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

الجمعة 26/ذي الحجة/1439هـ املوافق 7/ 9 /2018م

المرجعية الدينية العليا تتابع أوضاع البصرة العزيزةنحمل الجميع مسؤولية الحفاظ على الثقافة
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إن املشهد العاشورايئ مشهد مكرر إذ يوجد من ميثل خط الحسني)عليه السالم( 
وله مميزات بعضها وضوح الحق ومعرفته والشجاعة والوفاء..، ويف قبالته الخط 
الذي يأىب  سامع النصيحة أصال، ويف واقعة الطف عرّف اإلمام الحسني )عليه السالم( 
بنفسِه.. يك ال يبقى أحٌد جاهل.. وعرض عليهم عدة أسئلة منها، ملاذا تقتلوين؟ هل 

قتلت لكم أحدا ؟ أم بسّنة للنبي غّيتها؟! فامذا تريدون؟!
بعض األسئلة يف التاريخ ليس لها جواب.. اال الجهل والعناد مبعنى أن املنطق 
ال يعمل وإمنا الجهل..، فيُفرتض بأولئك إن كان فيهم رجٌل رشيد أن يسأل نفسه 
ويقول: لقد جيّشنا الجيوش وجئنا ألن نقتل من؟ وكانت بعض األجوبة عجيبة حقا! 
منها قول بعضهم بُغضاً ألبيك! وكأن أباه أمي املؤمنني كان إنسانا آذى هؤالء أو مل 

يكن عىل طريق هداية.. 
وإن هذا املعتقد زرعُه أمئة الشام يف نفوس قومهم.، ثم صارت ُسنة فكان يُلعن 
يف ُخطبهم، وحاشاه، ولكنه هروب من الحق فالبعض يصعب عليه ان يقول هذا 
فيقول بغضاً ألبيك..  فهل هذا جواب عقاليئ؟، وآخرون كان جوابهم.. نقاتلك ألنك 
ال تنزل عىل حكم األمي ، وآخرون قالوا له: ال ندري ماذا تقول!! فام كان حال الذين 

مل يسمعوا النصيحة.!!
اليوم هناك أناس ال تسمع النصيحة وال تكرتث وتصم آذانها وال تلتفت أًصالً.. 

خصوصاً من ترىب ونشأ عىل اعوجاج يف العقل والذهن والفهم.
 وكان هناك منحى آخر يعرف االمام الحسني )عليه السالم( ولكن الُدنيا غرّته 
فباع حظ اآلخرة بحظ دنيا ضعيف وما أدراك ما تصنع اإلمارة وما تفعل السلطنة 

فتجعل اإلنسان يتنكر ألبسط مبادئه..! 
لقد تكلم اإلمام الحسني )عليه السالم( ليُنقذ هؤالء املساكني من الضاللة لكنهم 
ال يفهمون وال يريدون مجاهدة النفس التي فقدت إرادتها، وإن عرفوا أنهم عىل 
باطل، وهناك ِصفة أخرى وهي الُجنب، طالب دنيا فطالبها يكون أشد يشء عليه 

املوت، والحديث الرشيف يقول )حب الدنيا رأُس كل خطيئة(.
إن املشهد العاشورايئ يتكرر يومياً فواقعة الطف أنتجت هذا التمييز الكبي وهو 
ليس وليد واقعة وانتهى بل ال زال موجودا، ليس يف القتال فحسب، بل مبواقف، 

ولعّل املوقف يف بعض الحاالت يكون أصعب عىل اإلنسان من أن يُقاتل.
ولعّل إحياء املراسيم والشعائر ليس تذكياً بسيد الشهداء )عليه السالم( فقط 
وإمنا إحياًء لنفوسنا التي مرضت ورشبت من الُدنيا وتكاسلت فإحياء الشعائر تذكي 
وجلو للنفس فعلينا دامئاً ان نستفيد من بركات هذه الشعائر واملجالس الحسينية 

يف متييز الفريقني. 

إن التخطيط للثورة الحسينية وحركتها اإلصالحية وبيان أهدافها وكيفية حصولها 
كانت بتخطيط وإرادة إلهية بيّنها للنبي )صىل الله عليه وآله وسلم( فبيّنها للحسني 
)عليه السالم( الذي بينها ملن بعده اىل يوم القيامة بأنكم ستمرون بظروف رمبا 
بحكام  ستمرّون  أي  السالم(،  )عليه  الحسني  اإلمام  بها  مّر  التي  الظروف  تُشابه 

دكتاتوريني يحكمون بالظلم والجور ويفسدون أوضاع األمة، فام أنتم فاعلون؟!!
وكأن الله تعاىل يقول سأعطيكم منوذجاً برشياً مثلكم هو حجة الله يف األرض 
ليكون منهاجه وحركته اإلصالحية منهاجاً ونرباساً لكم ميتد اىل يوم القيامة، فام 
هي املقومات واألسس التي نكون بها حسينيني حّقاً حينام يتعرّض مجتمعنا للظلم 

والتهديد والخطر من قبل الحاكمني ؟
االلتزام  ورضورة  أبعادها  بكل  واملجتمعية  الفردية  باملسؤولية  الشعور   : أوال 
مبقتضياتها ومبنهاج اإلمام الحسني )عليه السالم( يف الحركة اإلصالحية، فعن رسول 
الله )صىل الله عليه وآله وسلم ( )من رأى سلطاناً جائراً مستحال  لحرم الله، ناكثاً 
لعهد الله، مخالفاً لسنة رسول الله، يعمل يف عباد الله باإلثم والعدوان، ثم مل يغري 

بقول او فعل، كان حقيقاً عىل الله ان يدخله مدخله(.
واإلمام )عليه السالم( حينام عرّب بكلمة )مل يغرّي بقول أو فعل( أعطى مساحة 
واسعة من العمل بالتغيري، فكأمنا يقول انتم مسؤولون مسؤولية تقتيض ان تتحركوا 
وتكون لكم العزمية واإلرادة لتغيري هذه الحاكمية ذات املواصفات التي ذكرناها.. 
وان يكون هناك شعور باملسؤولية يف كل يشء ألن)من مل يهتم بأمور املسلمني فليس 

منهم(، وهناك عوامل مساعدة ومحافظة عىل الشعور باملسؤولية منها: 
1-  االميان الصحيح والراسخ بالله تعاىل: وتربية النفس عىل مبادئ الحب لله تعاىل 
وتغليبه عىل حب الدنيا والنفس واملنصب وغريها من األمور الدنيوية، والشعور 
والوعي بسمو وعظمة هدف خلق اإلنسان، فنحُن مل نُخلق عبثاً أو ألهداف تافهة 

تتعلق بالدنيا بل ألهداف عظيمة وسامية البد ان نتحرك من اجل تحقيقها.
2-  العلم واملعرفة بتفاصيل كيفية النهوض مببادئ اإلمام الحسني )عليه السالم( 
وحركته اإلصالحية، مبا يتناسب مع الظرف الزماين واملكاين للحركة اإلصالحية وتحقيق 

األهداف حسب املحددات الرشعية والقانونية واالجتامعية للحركة اإلصالحية.
اإلصالحيني  للقادة  السابقة  التجارب  أفرزته  ما  عىل  والوقوف  االطالع  أن  كام 
وعكسها عىل الواقع الحارض، ووضوح الرؤية بالنسبة اىل متطلبات الظرف الراهن 
رشط أسايس لنجاح أي حركة إصالحية، ومن ليس من أهل الخربة واملعرفة بذلك 
فليس أمامه لالنخراط يف عملية التغيري واإلصالح إال الرجوع اىل أهل الخربة، حتى 
تتحقق الحركة اإلصالحية والنجاح يف تحقيق األهداف التي ينشدها اإلمام الحسني 

)عليه السالم( وبالكيفية والوسائل التي يريدها )عليه السالم(.

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعة
ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

الجمعة 4/محرم الحرام/1440هـ املوافق 14 /9 /2018م

• أعداد وتحرير: حيدر عدنان - يحيى الفتالوي

ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

الجمعة 11/محرم الحرام/1440هـ املوافق 2018/9/21م

اإلمام الحسين )عليه السالم( منقذ من الضاللةكيف نكون حسينيين حينما يتعرض مجتمعنا للظلم؟
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قلنا سابقا أن الشعور باملسؤولية من جملته الشعور مبسؤولية الوعي الثقايف 
واالجتامعي ومسؤولية الكلمة، فالبعض يهتم ويرصف جهده ووقته وأفكاره يف 
تحصيل املعارف األكادميية والتخصصية وهي وان كانت مهمة يف حياتنا، لكنها ال 
تكفي يك نُبرص املوقف الحسيني املطلوب يف عرصنا، بل ال بد ان يتسلح املؤمن 
الحسيني بالثقافة واملعرفة الفقهية واإلسالمية، وان يكون لديه إملام ولو إجامالً 
بالثقافات املعارصة وبأوضاع مجتمعه، وأن يؤخذ املعرفة من منابعها الصحيحة 
البصرية  السالم(، وعىل ضوء ذلك ميكن تكّون  البيت )عليهم  التي حددها أهل 
واملعرفة باملوقف الصحيح حينام مير املجتمع باملخاطر ، ويصري لدينا الوعي الثقايف 

والوعي االجتامعي، اتجاه املجتمع واألرسة والعشرية وزمالء العمل وغريها.. 
إن كثريا من الناس هّمُه نفسه فال يستشعر املسؤولية تجاه املجتمع، لكن الوعي 
االجتامعي الحسيني يعني الوعي بطبيعة املسؤولية تجاه املجتمع فإذا ما رأيُت 
انحرافاً فيه فال أقف متفرجاً ، بل يكون لديَّ إملام بطبيعة املخاطر واألزمات وأحاول 

بالتعاون مع اآلخرين وضع الحلول لها بالعلم واملعرفة الصحيحة.. 
الناس  هداية  يف  واملصلحني  األنبياء  سالح  فالكالم  الكلمة(  )مسؤولية  وأما 
وإرشادهم اىل الطريق الصحيح، وهذه كلامت اإلمام الحسني )عليه السالم( كانت 
عىل مر العصور واألزمنة منهاج إصالح للفرد واملجتمع، والكالم إذا ايُسء استخدامه 
أصبح وسيلة للفنت واألحقاد والرصاعات، فعىل اإلنسان الحسيني أن يعي أن عليه 
مسؤولية الكلمة ومسؤولية الدعوة اىل الله تعاىل بالحكمة واملوعظة الحسنة من 
خالل الكالم، فاألمر باملعروف والنهي عن املنكر بعضه من خالل الكالم وفق رشوط، 
ومسؤولية مواجهة الفساد واالنحراف األخالقي والسلوك يف املجتمع بالكلمة أيضا 
وغري ذلك، فالكلمة هي التي أيقظت األمة اإلسالمية آنذاك من خالل ُخطب اإلمام 
زين العابدين )عليه السالم( وُخطب السيدة زينب عليها السالم يف مواجهة الفساد 
واالنحراف وتوعية املجتمع. وهناك )مسؤولية املوقف( إذ تعلمنا النهضة الحسينية 
أن اإلسالم ليس مجرد عبادات وطقوس تؤدى أو شعارات تُرفع أو هتافات تصدح 
بها الحناجر بل موقٌف يقفه املؤمن إذا ما واجهت األمة خطر االنحراف وعواصف 

التضليل والتجهيل. 
يف الطف شخصيات كان لها غزارة يف العلم والتعبّد وحينام داهم األمة خطر 
الزوايا ووقفت متفرجة، ومن خالل دراسة سرية  انكفأت يف  والضالل  االنحراف 
الذين خذلوا اإلمام )عليه السالم( نعي ان اإلسالم ومبادئ النهضة الحسينية تعني 
أن اإلنسان الحسيني موقف إذا ما داهم خطر عظيم، والوقفة الشجاعة واملضحية 
التفرج  أما وقفة  الحسينية،  النهضة  أمام خطر عصابات داعش ترجمت مبادئ 

وإيثار السالمة فال ميثل املنهج الحسيني الصادق.

، فالله تبارك  بعض األحداث التاريخية كانت مهمة ألن فيها اعوجاجا لنهج معينّ
وتعاىل َختم الرسالة بالنبي )صىل الله عليه وآله وسلم( والشك أن هذه الرسالة 
دفعت تضحيات كبرية لوجود مشكلة يف املبدأ كان ال بد أن تُحلنّ ولو عن طريق 

الدماء.
فاإلمام الحسي )عليه السالم( رفع شعار )طلب اإلصالح(، فهل تحقق ؟ وحاشاه 
)عليه السالم( أن يبذل نفسُه يف قضية مظنونة أو مشكوك بها.. فال شك أن شخصا 
مبقام سيد الشهداء )عليه السالم( عندما يتكلم ويريد أن يحقق اإلصالح ال ميكن أن 

يفشل والبد أن يتحقق هذا اإلصالح.
 إن اإلصالح الذي طلبه اإلمام الحسي )عليه السالم( مل يكن ليوم العارش من 
السالم( بشكل قوي  )عليه  السجاد  اإلمام  بعده، وقاد زمامه  ملا  بل  شهر محرم، 
املضللنّة يف  الدعاية  السالم( هي  )عليه  اإلمام  جداً، وأول عقبة حقيقية واجهت 
ت عقولهم بدين ال ميت لدين النبي )صىل الله عليه وآله وسلم( بصلة  أناس تشبعنّ
واملاكينة اإلعالمية الشامية مع إمكانية السلطة والنفاق واملال لعبت دوراً كبرياً يف 
تضليل عامة الناس، وما أدراك ما الضالل التي يُصيب املجتمع إذا ضلنّ عامة الناس.

واإلعالم املضلل موجود يف كل زمان ومكان، فكل شخص تتقاطع مصالحه مع 
املُصلح والعامل واإلمام يبدأ باإلعالم املُضاد ويرسي هذا اإلعالم غري املتورع رسياناً 
عجيباً ألنه سهل املأخذ والناس تُحب هذه البساطة.. والحق ثقيل ال يتحمله كثري، 
وهذا ما حدث مع ذلك الشيخ الكبري الذي قال لإلمام السجاد )عليه السالم( يف 
الشام )الحمد لله الذي أهلككم وأمكَن األمري منكم..( فقال )عليه السالم( : يا شيخ 
أقرأت القرآن؟ فأجاب بااليجاب، فقال اإلمام )عليه السالم(: أقرأت قُل ال أسألكم 
عليِه أجراً إال املودة يف القرىب؟ فأجاب بنعم، فقال اإلمام )عليه السالم(: نحن الُقرىب 
يا شيخ، فبىك الشيخ ورمى عاممته ثم رفع نفسه اىل السامء وقال :اللهم إين ابرأ 

إليك من عدو آل محمد.
تغلنّب مبنطق  واآلخر  بالقوة  تغلنّب  احدهام  يجتمعان،  ال  لدينا طرفان  إذن.. 
الحق.. واإلصالح ال يتم بالقوة.. فكم من سلطان وحاكم أُوتيت له القوة مبا شاء 

ففشل فشال ذريعاً.
 وإن اإلمام السجاد )عليه السالم( كان أمام مشكلة يف غاية األهمية أال وهي 
مشكلة العقول التي مل يُتح لها املجال أن تُفكنّر وإمنا ضللتها الدعاية بشكل كبري 
فحاول اإلمام )عليه السالم( أن يوجد شيئا آخر يرفع هذه الغشاوة عنهم، فمن كان 
ُحراً وُملبنّساً عليه األمر استفاد، ومن كان طالب ُدنيا أونَّل، وال تتصوروا أن يأيت يوم 
ويخف أهل الباطل عن هذا األسلوب.. فكلام تعارضت املصالح زادت الدعاية عىل 

الحق وعىل الناس أن تفهم ومتيز، ولو كان الناس غري الناس ملا كان الذي كان...

شــــــــذراتالجمــــــــــــــــعة
ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

الجمعة 25/محرم الحرام/1440هـ املوافق 5 /10 /2018م 
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الجمعة 18/محرم الحرام/1440هـ املوافق 28 /9 /2018م

اإلعالم المضلل موجود في كل زمان ومكانالوعي الثقافي واالجتماعي ومسؤولية الكلمة
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ونحن نقرتب من الزيارة األربعينية أودُّ أن اعرض بخدمتكم بعض األمور. 
أوال: إن زيارة األربعني هي نَحٌو من الوالء وتجديد العهد مع سيد الشهداء ومع 
املبادئ التي جاهَد واستشهد من اجلها ما جعلها متتاز بهذا السيل البرشي املتدفق، 
و الفوائد املتوخاة منها اجتامعياً وفردياً جّمة..، فاىل جانب تذكرينا باملأساة، فإنها 
حفظت تلك املبادئ، فالبد من الحفاظ عليها ألنها متثل حالة االرتباط الوثيق مع 

سيد الشهداء )عليه السالم(.
ثانيا : عىل األخوة الشباب تذكر رُفقاء لُهم كانوا ميشون معهم مل يعيشوا من 
الدنيا إال قليال إذ وضعوا دينهم وعقيدتهم ومحبتهم لبلدهم أمامهم فنالوا أوسمة 
الشهادة، فال بد أن يكون أولئك األخوة حارضين معنا، وان يكونوا َمدعاة لتعليمنا 
الذين  املواكب  أصحاب  تثمني  ينبغي  كام  الدنيا،  يف  االنغامس  من  نخرج  كيف 
يبذلون جهداً وماال من أجل الزيارة.. فالذي يَبذل مالُه يَبذل نفسُه إذا احتيج لها. 

ولكل خادم يف موكب نقول.. إن اإلمام الحسني )عليه السالم( قّمة يف كل فضيلة 
وهذه املواكب ال بد أن تكون أيضاً قّمة يف كل فضيلة.. يف الرتبية واألخالق ويف 
املحافظة عىل األمالك العامة والخاصة ويف النظافة ويف عكس صورة نبيلة وُمرشقة 
عن أصحاب اإلمام الحسني )عليه السالم(، كام ال بد يف إحياء الشعائر أن يكون 
طابع الحزن يف األداء ويف الكالم حارضا ، واستحضار حالة عائلة اإلمام الحسني )عليه 
السالم( كيف جاءت ؟ بأية حال؟ وهذه الروح الحسينية ال بد أن تنعكس عىل 

الذي ميارس الشعائر.
وهناك تنبيهان عىل هامش ما آنفنا:

التنبيه األول: أؤكد عىل قضية اليقظة والحذر أمنياً وعىل الجهات املسؤولة أن 
توفّر أقىص ما مُيكن يف حامية هذه املواكب ألن اإلنسان الذي يفشل يف املنازالت 
الحقيقية يلجأ إىل األساليب الجبانة ويستهدف املواكب فال بد دامئاً من اليقظة 

والحذر. 
التنبيه الثاين : كل سنة تقع حوادث سري مرعبة ، فالرجاء اليقظة والحذر وتجنب 
السري يف أماكن السيارات وعىل أصحاب السيارات تجنّب املسري الرسيع .. فهناك 

ماليني من الناس متيش فخفف الوطء..
أخريا.. يف كل سنة بحمد الله تعاىل يتصدى أهل العلم وطلبة الحوزة الدينية 
املباركة بالوجود مع الزائرين مشياً أو يف مواقع ومحطات خاصة أرجو من الزائرين 
األعزاء أن يستثمروا هذا الوجود بالسؤال يف كل يشء، فالعلم كثرية خزائنه ومفاتيحه 
السؤال، فأكرثوا من األسئلة ألهل الِعلم وهم تفرّغوا متاماً لخدمة الزائرين وهم 

يأنسون إذا توجهت لهم األسئلة.

من اإلصالحات املهمة التي أراد اإلمام الحسني )عليه السالم( أن يحققها من 
خالل ثورته ومبادئه وسريته هي )اإلصالح األخالقي والرتبوي عند الفرد واملجتمع( 
واليوم هناك نقطة خلل لدينا كأفراد ومجتمع، وحتى عند كثري من املؤسسات حول 

تقييمنا واهتاممنا وعنايتنا بالعملية الرتبوية واألخالقية؟
إن حركة اإلنسان يف الحياة إن مل توّجه وفق وجهة أخالقية وتربوية صحيحة 
السعادة واالستقرار و  الحياة وهو  الهدف يف  بها إىل تحقيق  أن نصل  فال ميكن 
الراحة والتكامل لإلنسان وأداء الوظيفة املهمة يف هذه الحياة، وهذا ال يأيت من 
العلوم الرصفة البحتة وال من الطاقات واإلمكانات وحدها دون أن تكون هناك 
ضوابط أخالقية وتربوية تُوّجهها وتُوظّفها لبناء الحياة السعيدة واملستقرة لإلنسان، 
لذلك نرى كثريا ممن ميتلك التقنيات والعلوم املتطورة والكثري من األفكار والثقافات 

أصبحت مصدر رش ونقمة عىل املجتمع بدل أن تكون مصدر خري.
إننا نعيش عرصاً ينترش فيه التضليل والكذب والخداع )ومن أخطره التضليل 
والكذب اإلعالمي والسيايس( وينترش الغش والتدليس واالستغالل وانعدام األمانة 
واالعتداء بالقتل والتهجري بني أبناء العشائر ألسباب تافهة، وبيع املناصب ورشاء 
األصوات باملال، ويسود يف طبقة شبابنا حاالت االختالط املنحرفة وإقامة االحتفاالت 
يف أماكن عامة يسود فيها االختالط وبعض املامرسات غري املقبولة أخالقيا وبالعلن، 
املنكر،  والنهي عن  باملعروف  األمر  ويغيب  املامرسات  مثل هذه  تنترش  وحينام 
وحينام ال نجد تحركاً فاعالً ورسيعاً لتدارك هذه املخاطر فإن انتشارها يُنذر بانهيار 
أخالقي وموت للقيم واملبادئ السامية والضمري اإلنساين يف املجتمع مام يستدعي 
تحركاً مجتمعياً وحكومياً وإعالميا واسعاً وفاعال  وتحشيد كل الطاقات واإلمكانات 
لحفظ قيم املجتمع العراقي األصيلة وصيانته من االنحرافات األخالقية التي تُنذر 

بعواقب حالية ومستقبلية خطرية.
وإذا أُريد لشعب أن يستقر ويتطّور ويكون إنسانيا مبا لإلنسانية من معنى فال بد 
أن يكون هناك تزامن وترافق بني العملية التعليمية األكادميية التخصصية والعملية 
الرتبوية األخالقية، فكام نهتم بتعلّم العلوم والثقافات واملعارف فبقدرها -بل رمبا 

أكرث منها- البد أن يكون هناك اهتامم وعناية بالعملية الرتبوية األخالقية للفرد .
وحينام نرى بلدنا تتقاذفه موجات الفساد املايل واإلداري وسوء اإلدارة فال يجد 
املواطن يف كثري من األحيان إال أن يدفع املال مضطراً لينجز أموره ومعامالته يف كثري 
من دوائر الدولة.. وحينام تأخذ ظواهر الفساد األخالقي باالنتشار بني شبابه وشاباته 
بسبب سوء االستغالل ملنظومات التواصل االجتامعي وغريها فذلك يؤدي اىل أن 
التعليم يف مدارسنا وجامعاتنا  تنترش ظواهر الفساد األخالقي، مام جعل عملية 

ينبغي أن ترافقها وتتزامن معها عملية االهتامم بالعملية الرتبوية واألخالقية. 

ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف

الجمعة 9/صفر الخري/1440هـ املوافق 19 /10 /2018م

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

الجمعة 2/صفر الخري/1440هـ املوافق 12 /10 /2018م

زيارة األربعين تجديد العهد مع سيد الشهداء و المبادئالتضليل والكذب اإلعالمي والسياسي
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مبشاركة 22 دولة أجنبية وعربية عقد قسم النشاطات العامة يف العتبة الحسينية املقدسة عل قاعة خاتم االنبياء داخل الصحن الحسيني الرشيف 
مؤمتر الرتاث واآلثار الدويل األول من اجل الحفاظ عل هوية آثار وتراث العراق وإعادة الرموز الحضارية للبلد.

كربالء تشهد إقامة
مؤتمر اآلثار والتراث 

• تقرير: سالم الطايئالدولي األول 

• تحرير: فضل الرشيفي

تقارير
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التصدي للتخريب والتهديم

طالل  الدكتور  التحضريية  اللجنة  رئيس  قال  املؤمتر  وبصدد 

والتهديم  للتخريب  التصدي  اجل  من  اقيم  املؤمتر   " ان  الكاميل 

الذي حل بآثار العراق بشكل عام واملوصل بشكل خاص ، فام تم 

مامرسته من قبل داعش التكفريي من تخريب آلثار املوصل هو 

جرمية لن تشهدها اي آثار يف العامل حيث عمد التنظيم االرهايب 

البغي  لنرش  أماكن  اىل  وتحويلها  وتهدميها  الكنائس  تفجري  اىل 

وتشويه األفكار واملعتقدات وهذا املؤمتر هو إلرسال رسالة للدول 

املشاركة إن داعش ال ميت لإلسالم بصلة بل هو تنظيم متطرف 

ضد الثقافة واإلنسانية والرحمة". 

إعادةالعطاء الفكري والرتبوي والقانوين واالجتامعي

ممثل املرجعية الدينية يف كربالء الشيخ عبد املهدي الكرباليئ 

أكد خالل كلمته يف املؤمتر عىل ان "املسؤولية الدينية واألخالقية 

والوطنية تحتم علينا وخصوصا حملة الفكر وأويل العلم واملحبة 

حياتية  ومامرسة  وعمال  علام  تراثنا  لنحفظ  نعمل  ان  للوطن 

الحقوق  وتحقيق  والحكمة  والعدل  واإلنسانية  بالعطاء  زاخرة 

التي  اإلنسانية  رموز حضارته  للعراق  نعيد  وان  والتطور  والرقي 

والقانوين  والرتبوي  الفكري  بالعطاء  البرشية  املجتمعات  أغنت 

واالجتامعي ، واذا كانت هذه األفكار التكفريية قد عطلت العقل 

وأعدمت الحياة وقلبت املفاهيم واألفكار، فإن عروق أبناء العراق 
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الحضارة  فيها أصول  تزال تجري  ودماء رجاله ونسائه وأبنائه ال 

وأساتذتنا  بعلامئنا  اإلفهام  مسالك  فتئت  وما   ، املعارف  وأنوار 

والخري  والصالح  الكامل  منابع  إىل  لتصل  العقالء  تسري يف دروب 

علومنا  كنوز  من  واإلهامل  األزمان  عوامل  دفنته  ما  فلنحيي   ،

ومعارفنا، لنفتح بها اآلفاق وننري بها درب الظالم الذي ضللته عىل 

أرضنا أوهام أهل التكفري والظالم".

وأكد الكر باليئ أن" األمر يحتاج إىل التحرك عىل مستويني األول 

الكنوز  وحفظ  واملعارف  العلوم  مبختلف  األصيل  الرتاث  إحياء 

املراكز  وبقية  االستعداد  أتم  عىل  ونحن  واملخطوطات  واآلثار 

العلمية والفكرية والثقافية يف العراق والعتبات املقدسة للتعاون 

يف إحياء هذا الرتاث ، والثاين تحرك بقية الدول والقانون إلعادة 

اآلثار وإعامرها وصيانتها وإعادتها اىل ما كانت عليه من رمزية 

الحضارة لبالد العراق".

حضارتنا ال زالت تحافظ عل دميومتها بالرغم من محاولة 

االخرين محوها

من جانبه قال رئيس قسم النشاطات يف العتبة الحسينية املقدسة 

عيل كاظم سلطان ان "املؤمتر تضمن عدة جلسات بحثية لباحثني 

عرباً واجانب تناولت اهم الجوانب التي من خاللها ميكن الحفاظ 

عىل هذا الرتاث اإلسالمي والحضاري ، كذلك تضمن املؤمتر معرضا 

الفوتوغرافية وثقت فيه جرائم وانتهاكات تنظيم داعش  للصور 

االرهايب بحق االثار واملراقد الدينية يف العراق ".

ونوه اىل ان "املؤمتر يدعو اىل الحفاظ عىل االثار والرتاث الذي 

يعترب امتدادا طبيعيا للحضارات واالجيال الن االمة التي ليس لها 

تاريخ وليس لها جذور تكون محطة ملهب الريح واألمة التي لها 

جذور قوية ال تؤثر فيها التحديات ، لذلك نود القول ان حضارتنا 

ال زالت تحافظ عىل دميومتها بالرغم من محاوالت االخرين ملحو 

هذه الحضارة وارتباط االنسان بتاريخه وهويته ، وكام تعلمون 

ان التطور العلمي والثقايف يف مختلف املجاالت هو نتاج تجربة 

منها يف  واالستفادة  عليها  الحفاظ  يجب  التجربة  االجيال وهذه 

سبيل التطور البرشي".  

ان ما يوجد من لقى أثرية ومخطوطات إسالمية نفيسة يف 

املتاحف الدولية وقعت بيد اعتى املجرمني حسب توصيف 

القانون الدويل ومل ترد إىل مكانها األصيل

أستاذ القانون الدويل يف مرص مصطفى احمد أبو الخري ذكر ان 

"املؤمتر من شأنه تعريف الناس بأهمية اآلثار الحضارية والدينية 

والثقافية كام ميكن من خالله استعراض ما جاء يف املحاكم الدولية 

والثقافية  التاريخية  للممتلكات  تعرضوا  الذين  الحروب  ملجرمي 

والدينية" مبينا ان "ما يوجد من لقى أثرية ومخطوطات إسالمية 

بحسب  املجرمني  أعتى  بيد  وقعت  الدولية  املتاحف  يف  نفيسة 

داعش  وان  األصيل  مكانها  إىل  ترّد  ومل  الدويل  القانون  توصيف 

وغريه جاء بتخطيط دويل عاملي بهدف تدمري العراق وما ميتلك 

من مقدسات وحضارة عريقة ".

ولفت اىل ان" إن فتوى املرجعية الدينية العليا أخذت حيزها 

اإلعالمي العاملي وما صدر من بيان بخصوص تحريم هدم اآلثار 

على العراقيين ان يستغلوا آثارهم 
وتاريخهم لبناء المستقبل واعادة 

‚‚العراق الى الواجهة

‚‚
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أظهرت تخلف داعش وبينت حقيقتهم الوحشية".

املوروث الحضاري العراقي مهم جدا  لذا علينا ان نعمل 

إلعادة بناء العراق وجعله أفضل واالهتامم برتاثه وحضارته

 " ان  قالت  روبسون  الينور  الربيطاين  الثقافة  وزير  مستشارة 

املوروث الحضاري العراقي مهم جدا  لذا علينا ان نعمل إلعادة 

برتاثه وحضارته من خالل  أفضل، واالهتامم  العراق وجعله  بناء 

مشرتك  مرشوع  كإقامة  القوية  الرشاكات  وبناء  سوية  العمل 

انها تبقى بعيدة  بني بريطانيا والعراق واملهم يف هذه املشاريع 

آثارهم وتاريخهم  العراقيني ان يستغلوا  ان " عىل  املدى"مؤكدة 

لبناء املستقبل واعادة العراق اىل الواجهة بعدما نجحوا يف احراز 

أمر مهم وهو االنتصار عىل االرهابيني والطائفية".  

ويف  ختام املؤمتر خرج املشاركون فيه بعدة توصيات وهي:

اوال: مخاطبة الجهات املعنية مبختلف الفعاليات العاملية والثقافية 

االنساين  املجتمع  اطياف  مختلف  بني  والحوار  للتواصل  والرتبوية 

والديني واملذهبي من اجل الوصول اىل رؤية انسانية مشرتكة حول 

الجهات  ودعوة  والتاريخية  االثارية  واملباين  الرتاث  حفظ  رضورة 

املختصة للتنديد مبا هدم منها وترميمها واسرتداد ما رسق.

ثانيا: مخاطبة الجهات املعنية بالرتبية والتعليم والثقافة للعمل 

واالثار  الرتاث  اهمية  حول  واملؤسسية  املجتمعية  التوعية  عىل  

ودورها العلمي والثقايف والحضاري يف تنمية املجتمع وكونها حقا 

لجميع االجيال الواعدة، ووثيقة حية تشهد عىل تاريخ وتطور االمم 

والشعوب .

ثالثا: التنسيق مع كافة املؤسسات ذات العالقة باألثار من اجل 

اسرتجاع االثار املهربة ، فضال عن اعادة تأهيل املواقع التي هدمت 

من داعش االرهايب 

حفظ  عىل  العمل  برضورة  املعنية  الجهات  مخاطبة   : رابعا 

يف  مكانة  لها  التي  البقيع  كمقربة  املهمة  والدينية  االنسانية  االثار 

ملا تحويه من  اجمع  االسالمي  العامل  املسلمني وتهم  نفوس جميع 

ادانة هدم تلك املقربة، ادراجها  انسانية واسالمية من خالل  رموز 

 )UNESCO( والثقافة  والعلم  للرتبية  املتحدة  االمم  منظمة  يف 

بحامية  املختصة  املنظمة  لكونها  بنائها  بإعادة  واملطالبة  لحفظها 

واالماكن  التاريخية  االثار  دورها يف حامية  االثار ورضورة مامرسة 

الدينية ومنع هدمها واعادة ما تم تدمريها.

واالفراد  الجامعات  و  الدول  عىل  قضائية  دعاوى  اقامة  خامسا: 

التي تقوم بهدم االثار واالعتداء عليها اذ تعد تلك االثار ارثا لإلنسانية 

يحرم التجاوز عليها ومحاسبتهم امام املحاكم الوطنية والدولية .

سادسا: الدعوة اىل اعادة النظر يف االتفاقيات الدولية ذات الصلة 

بحامية االثار والرتاث الثقايف وتضمينها قواعد اكرث وضوحا وفاعلية 

يف مجال الحامية وخاصة اثناء النزاعات املسلحة وتعديل نصوص 

باالسرتداد وخاصة مسألة اشرتاط قيام  الخاصة  الدولية  االتفاقيات 

النية  الدولة املطالبة باالسرتداد ودفع تعويضات للحائزين حسني 

غري  االتجار  مكافحة  عملية  يف  الدويل  والتنسيق  التعاون  وزيادة 

الدولية  االنرتبول  الثقافية واالستعانة مبنظمة  باملمتلكات  املرشوع 

يف متابعة مرتكبي تلك الجرائم .

الخاصة  االمن  مجلس  قرارات  تفعيل  اىل  العراق  دعوة   : سابعا 

مبنع االتجار باملمتلكات الثقافية العراقية والعمل عىل اعادتها .

ثامنا: دعوة الجهات املختصة من اجل تأسيس مراكز ومؤسسات 

تعنى بالحفظ االلكرتوين لألثار املحطمة واملدمرة ، وارشفتها بشكل 

صحيح لتبقى شاهدة عىل التاريخ.

تاسعا: دعوة الجهات املعنية لتخصيص يوم وطني لألثار واملتاحف 

تفتح فيه ابواب املتاحف يف العراق مجانا للمواطنني.
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قد يُظّن : أن املنهج الترشيعي يف الدين يخالف القانون الفطري؛ وذلك ألن من املفرتض – بحسب هذا القانون – أن يُرتك 

املرء حراً يف هذه الحياة من حيث اختياراته الشخصية، و يُقترص فيام يُلزم به عل عدم تجاوزه عل اآلخرين فحسب.

ولكننا نجد أن الدين يقيد الحريات الشخصية لإلنسان كثرياً ، فيام ال مساس له باإلخالل بحقوق اآلخرين؛ وذلك مبالحظة 

أمرين:

الدين و الحرية الشخصية 
الجزء االول

الحدود الذاتية للحرية

• السيد محمد باقر السيستاين

بحوث
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1- إلزامه بأمور عديدة ال مساس يف تركه لها بحقوق اآلخرين.. 

مثل: مقتضيات العفاف، كمنع املرأة من أن تظهر مبظهر اإلغراء 

أمام الرجال، أو منع العالقة غري املرشوعة بينهام – ولو كان عن 

رىض منهام – .

؛ بل جعله  أخالقياً محضاً  2- انه مل يجعل هذا اإللزام إلزاماً 

إلزاماً قانونيا مقروناً باإلجبار العميّل عىل مراعاته.

ر أن هناك موجباً لإللزام الرشعّي باالتجاه الصائب يف  وإذا قُدِّ

مجال تلك األمور فإنه ميكن االقتصار عىل تكليفه بها من دون 

إجباره العميّل عىل مراعاتها يف هذه الحياة؛ بل يُقترص عىل ما 

يلقاه من تبعات عمله يف عامل اآلخرة.

وهذا االنطباع ليس دقيقا؛ وذلك أنّه ال شك يف أن الحرية عىل 

االلتفات يف شأن  ينبغي  إنسانية، ولكن  اإلجامل حاجة فطرية 

حدودها، – وموقف الدين منها – اىل أمور ثالثة:

األمر األّول: الحدود الذاتيّة للحّريّة

ليس  أنه  مع  للحرية،  تحديداً  األمور  بعض  يف  أن  يُظن  فقد 

كذلك.. ونحن نتعرض هنا لحاالت ثالث:

أ - التأثريات السلوكّية السالبة للحّريّة

يقابل  الحرية قد تطلق عىل ما  فبيانها: أن  الحالة األوىل  أما 

اإلجبار العميّل لإلنسان عىل عمل ما.. وقد تطلق مبنظور أوسع؛ 

بحيث تقتيض: أن يتجنب من يقدر عىل التأثري عىل اآلخر التأثري 

العميّل عىل اختيار ذاك اآلخر، ولو كان غري مقرون باإلجبار..

ويكون ذلك عىل أحد وجوه:
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الطلب وال عىل  له أي موقف؛ ال عىل سبيل  يبدي  أن ال   -1

سبيل اإلرشاد؛ ألنه قد ينزعج ويتضايق من النصيحة.

2- أن يبدي موقفاً عىل سبيل النصح واإلرشاد؛ ال عىل سبيل 

الطلب أو الفرض.. فإن أخذ بالنصيحة فقد انتفع، وإن مل يفعل 

وتبنّي له سلبيات عدم األخذ بالنصيحة الحقاً كان يف ذلك عظة 

له.

فإن  إلزام..  غري  من  الرتغيب  سبيل  عىل  موقفاً  يبدي  أن   -3

استجاب فهو، وإن مل يستجب مل يتعامل معه بجفاء وامتعاض.

4- أن يبدي موقفاً عىل سبيل اإللزام من حيث الشكل، ولكن 

إذا مل يستجب أغمض ومل يرتتب أثراً .. فيكون اإللزام صورياً خالياً 

عن الحكم الجزايئ.

هذا، والحرية التي تذكر منافاتها للقانون الفطري إمنا هي ما 

يقابل اإلجبار العميّل .

الشعور  قيمة  من  نابعة  الحرية  قيمة  أن  ذلك:  يف  والرّس 

الفطري لإلنسان بالحاجة إليها؛ وهي بذلك تقتيض عدم مواجهة 

هذا الشعور مبا يؤدي اىل إحساسه بالضيق والعناء مبا يبلغ حد 

الفطري ال مينع من عناية  الشعور  اإلكراه واإلجبار. ولكن هذا 

اإلنسان بالتوصل اىل العمل األمثل مبا ال يقود اىل ذلك.. وذلك 

من خالل أساليب كثرية، منها:

الرتبية  كانت  سواء  السليمة؛  باألدوات  الصالحة  الرتبية   -1

األرسية من قبل الوالدين لألوالد، أم الرتبية التعليمية من قبل 

املجتمع  أفراد  برعاية  االجتامعية  الرتبية  أم  للتالميذ،  املعلمني 

للسلوكيات الالئقة يف املنظر االجتامع العام .

الفضل  أدوات  خالل  من  الصائب؛  العمل  اىل  التشويق   -2

واإلحسان.. فإن جل التعامل بني الناس فيام يحسن به بعضهم 

اىل بعض آخر إمنا هو بالفضل؛ سواء يف داخل األرسة بني الزوجني، 

جهة  من  العام  املجتمع  يف  أم   ، ،واألقارب  واألوالد  والوالدين 

الجوار والصداقة وسائر العالقات االجتامعية؛ فلو شاء أحد أن 

ميتنع من بعض ما يسديه اىل اآلخرين من الفضل واإلحسان مل 

يكن محظوراً.

من  والتمحيص  النقد  فإن  الهادف..  االجتامعي  النقد   -3

املرء  يكون  أن  واملفروض  االجتامعي.  للتأثري  العامة  األدوات 

اىل  يؤدي  مبا  االجتامعية  والظواهر  السلوكيات  متحيص  يف  حرا 

يف  اآلخرين  لحرية  نقض  ذلك  يف  وليس  وإنضاجها..  ترشيدها 

مامرستها وإن أدى اىل تركهم لها أو لإلعالن بها؛ تجنباً الستهجانها 

وتقبيحها .

بالتعامل  الصحيح؛  العمل  اىل  يدعو  أن  للمرء  ميكن  وعليه: 

باإليعاز  الخاطئ؛  العمل  عن  ويَرغِّب  صاحبه،  مع  الفاضل 

ذلك  مثل  يف  وليس  والهادف..  البناء  النقد  أو  عنه،  باالنقطاع 

انتهاك لحق الحرية يف القرار، ولكن بعض الناس يخطئ يف ذلك.

فهذه األساليب أمثلة لكيفية التأثري والتعاون االجتامعي عىل 

نرش الفضيلة وتجنب الخطيئة، من غري سلب لحرية اآلخرين.. 

العقالء يف  الدين عىل مامرستها وفق ما يجري عليه  وقد حث 

حفظ املقاصد العقالئية.

ب - عدم سلب اإللزام دون مجازاة للحّريّة

إن وجود الحكم اإللزامي يف الرشع تجاه يشء كتحريم الكذب 

مثال ال يقتيض إجبار الناس عمال عىل مراعاته؛ بجعل حكم جزايئ 

دنيوي عىل مخالفته.. وال يلزم من عدم حامية الحكم املجعول 

الحياة؛  هذه  يف  الترشيعي  الحكم  جعل  لغوية  دنيوي  بجزاء 

وذلك:

أّوال: انه يكفي يف الحامية الجزائية التي ينبغي أال يخلو عنها 

كان  أن  بعد  األخرى  الحياة  يف  بوقوعه  يوعد  ما  إلزامي  حكم 

اإلنسان باقياً بعد هذه الحياة .

الفطري  القانون  بهوية  أشبه  الرشعي  الحكم  هوية  أن  ثانيا: 

الوضعي  القانون  بهوية  منها  اإلنساين  الضمري  به  يحكم  الذي 

بحسب ترجيح بعض أهل العلم .

الضمري  به  يقيض  ما  وهو  الفطري  القانون  أن  املعلوم:  ومن 

اإلنساين من تحسني بعض املامرسات وتقبيح بعضها ليس منوطاً 

بوجود حكم جزايئ ترشيعي ؛ فالضمري اإلنساين يحكم بقبح إيذاء 

تكن  مل  وان  ذلك،  وغري  واالنتقاص  والنميمة  بالسخرية  الناس 

يف  ُجعل  هدٌي  فهذا  ذلك؛  مامرسة  محتملة عىل  عقوبة  هناك 

داخل اإلنسان؛ يليق أن يجري عليه، ويسعى اىل رعاية اآلخرين 

له مبقدار ما تقتضيه الحكمة.

ألنه  اإللزام؛  وجه  عىل  الرشعي  الحكم  جعل  يصح  وعليه: 

ميثل الحكمة الالزمة والفضيلة الواجبة.. فيمكن أن يندفع املرء 

ملثل ذلك، كام يشجع اآلخرين كاآلباء  اذا كان متحرياً  ملراعاته 

واملعلمني عىل تربية األطفال والناشئني عليها؛ بل يدخل ذلك يف 

جملة وظائفهم الرشعية.. وهو ما ال يتحقق فيام لو مل يجعل 

الحكم يف مستوى اإللزام.

وإذا الحظنا األحكام الرشعية نجد أنها تختلف يف مدى اإلجبار 

العميّل ،كام يف الحاالت التالية:

فيكون  ؛  أصالً  الحكم  مراعاة  عىل  العميّل  اإلجبار  عدم   -1

الحكم حينئٍذ أشبه بالحكم األخالقي.. ومن ثم ال يعاقب عىل 

الكذب، والغيبة، والنميمة، وترك الفريضة من غري مجاهرة عقاباً 

دنيوياً .

2- عدم تحري مدى وقوع املخالفة للحكم رساً، فيام توقف 
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الناس  انتهاك خصوصية  الوقوف عىل مراعاته أو مخالفته عىل 

والتجسس عليهم، يك يعاقبوا عليها.. وهذا حال أغلب األحكام 

التجسس عىل اآلخرين يف جملة من  الدين  الرشعية. بل يُحرِّم 

.. نعم، قد يكون ذلك  العام  أو للمجتمع  املوارد سواء للحاكم 

سائغاً يف بعض األمور الخطرية، مثل: ما يهدد األمن العام تهديداً 

كبرياً.

وقد ال يشجع الدين عىل الفحص والتحري ولو فيام ال يتوقف 

عىل انتهاك الخصوصيات الشخصية؛ بل يبني عىل حسن الظن 

وامرأة  رجل  بني  العالقة  رشعية  يف  شك  فإذا  الصحة..  وأصالة 

الحتامل وجود زوج آخر للمرأة اكتُفَي بقولها: انها ال زوج لها، 

وال يتعني التحقيق يف حالها، للتوصل اىل مدى ارتكابها للخطيئة 

من عدمه.

3- عدم العقوبة عىل مخالفة الحكم إال يف حال ثبوت املخالفة 

لها عىل وجه مؤكّد خاص ، حتى كأن الشارع امنا يعاقب عىل 

اإلعالن بها .

وتوضيح ذلك: أن حامية الحكم بحكم جزايئ عىل وجه مطلق 

يقتيض املجازاة عىل مخالفته يف حال ثبوته بأية وسيلة قضائية 

مقبولة لدى العقالء.. ولكن امللحوظ أن الرشع مل يُجز املعاقبة 

علم  خالل  من  ثبتت  اذا  الرشعية  األحكام  بعض  مخالفة  عىل 

القايض وفق املؤرشات العقالئية فحسب؛ بل يحدد ذلك بثبوت 

الخطيئة بشهود ملتزمني يشهدون عليها شهادة حسية.

فهو مثال ال يعاقب عىل عدم اإلميان باطناً إذا مل يربزه صاحبه، 

وال يعاقب عىل إحراز الفواحش إال بشهوٍد عدول يقومون عليها 

وفق تفاصيل مذكورة يف النصوص الدينية .. مام يؤدي اىل ندرة 

ثبوتها واملعاقبة عليها.

4- عدم العقوبة عىل مخالفة الحكم يف حال ثبوت الخطيئة 

عىل الشخص بعد إقالعه عنها وتركه لها.

5- التعامل يف جملة من املوارد مع ثبوت املعصية بيشء من 

لصاحب  الشبهة  بوجود  اكتفى  كام   ، الظن  وحسن  التغايض 

الخطيئة يف درء العقاب عنه.. كام يف الحديث املروي عن النبي 

)صىل الله عليه وآله(  : )ادرأوا الحّد بالشبهات( ؛ فمن ادعى 

عذراً محتمالً يف حقه فإنه يُعذر و يُرفع عنه العقاب وان كان 

خالف الظاهر بعض اليشء .. وهذا مبدأ معروف فقهياً يف أبواب 

األحكام الجزائية الرشعية.

ظروف  يف  املقررة  العقوبات  بإلغاء  يسمح  قد  الدين  ان   -6

انتشار الخطيئة، نظري الغاء حد  وجود منشأ موضوعي يوجب 

الرسقة يف ظروف املجاعة.. كام يف حادثة وقعت يف زمان عمر بن 

الخطاب، وقد جرى عليه أهل البيت )عليهم السالم( والصحابة.

الحكم يف كثري من  العميّل عىل مراعاة  اإلجبار  7- قد يكون 

األحكام من صالحيات الحاكم، الذي ينبغي عليه بطبيعة الحال 

تحي مقتىض الحكمة مبالحظة مجموع الجهات.

التي  الجزائية  والحامية  الترشيع  بني  العالقة  عن  ملحة  هذه 

بحسب  والتنفيذ  الترشيع  مراعاة  عن  العميل  اإلجبار  متثل 

النصوص الدينية.

ليس  اإللزامي  الترشيع  أن  اإلجامل:  عىل  بذلك  ظهر  وقد 

مقروناً باإلجبار العميل املطلق من خالل الوعيد بالحكم الجزايئ 

عىل املخالفة دامئاً.

وال يسع املقام الخوض يف النظرية العامة ألبعاد هذه العالقة، 

والضابط املنظور يف الترشيع الديني فيها.. عىل ضوء النصوص 

العامة  واألساليب  واملقاصد  الفطرية،  واملناسبات  الرشعية، 

املعتمدة يف الدين.

ج- النظرة الجامعة للحّريّة

 فاملراد بذلك: أننا نجد أن إحساس املرء بالحاجة اىل تركه حراً 

قد يكون احساساً مؤقتاً؛ فإذا وقعت له مضاعفات سلبية متنى 

لو مل يرتك حراً يف حينه.

ولذا نجد: أن كثرياً من األوالد يف البيئات املحافظة قد يبدون 

تضايقاً من الحدود التي يُوَصون بها، ولكن هم يف مرحلة النضج 

يحمدونها ويرَُسُّون بها.

وهذه حالة مشهودة يقف عليها اإلنسان فيام لو سأل الناس 

عن الحدود الرتبوية التي كان يفرضها اآلباء يف شبابهم؛ فإنه يجد 

كثرياً منهم سعيداً بها، ويرغب يف مراعاة أوالده ملثلها، ويرى أن 

امتعاضه بعض اليشء منها يف شبابه كان بالنظر اىل االندفاع يف 

حينه، وهو يدرك بعد النضج والخربة مدى الحكمة فيها.

يف  الحرية  اىل  بالحاجة  املرء  شعور  يُقيَّم  أن  الرضوري  ومن 

تحديد  بأن  املتوقع؛  املستقبيل  شعوره  ضوء  يف  العميل  سلوكه 

سلوكه كان أجدى له وأحمد عاقبة.

فهذه حدود ثالثة للحرية يفرضها التمعن الواعي يف مفهومها. 

ويبقى القول يف الحدود الفطرية للحرية والتحديدات الخاطئة 

لها .

الدين والحرية الشخصية – السيد  املصدر: موقع االجتهاد / 

محمد باقر السيستاين
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باتت املهرجانات واملؤمترات تحتل مكانة كبرية يف التعريف بالثقافات وخلق حالة من التقارب الثقايف املعريف والتعايش 

بني الشعوب مبختلف أطيافها وانتامءاتها، واصبحت رافدا مهمة يف سد هوة العداوة والبغضاء التي خلفها الجهل، ومن 

هنا جاء اهتامم العتبة الحسينية املقدسة باقامة العديد من املهرجانات التي تصب يف هذا املجال ويكاد يكون مهرجان 

ربيع الشهادة الثقايف الدويل من أبرزها، ملا ترد فيه من شخصيات عاملية لها تأثري يف مجتمعاتها، وقد كان األكادميي بجامعة 

كيفن األملانية د. مهدي كريهورد واحدا منها، وقد استثمرت مجلة الروضة الحسينية تواجده يف املهرجان لتجري معه 

الحوار التايل: 

األكاديمي بجامعة كيفن األلمانية د. مهدي كيرهورد: 

المهرجانات الثقافية تجربة غنية ومثمرة في 
الحوار والتعارف بين الشعوب

 بداية نود التعريف بطبيعة عملكم وزيارتكم؟

كالعقائد  اإلسالمية  العلوم  تدرّس  أملانيا هناك جامعات  يف   •

وتاريخ االسالم واألصول والفقه واإللهيات، وبالنسبة يل أنا ادرس 

املذاهب  بني  املقارن  كالفقه  مختلفة  موضوعات  يف  وأحقق 

بتدريب  أقوم  وكذلك  االسالمية،  والرتبية  والتعليم  االسالمية 

يف  الرسمية  باملدارس  اإلسالمية  بالدروس  يتعلق  فيام  املعلّمني 

أملانيا.

وهذه هي الزيارة الثانية التي أقوم بها اىل العراق وبالخصوص 

األوىل  زياريت  ألن  كبرية  تغريات  شاهدُت  وقد  والنجف،  كربالء 

كانت قبل عرش سنوات، ورسرُت وأنا أشاهد التنظيم والرتتيب 

يف مشاريع العتبات املقدسة الذي أصبح أفضل بكثري مام كان 

يف املايض.

حوار: عامد بعو      تحرير: صباح الطالقاين

حوارات
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 كيف تنظرون إىل دور املرجعية الدينية يف انتصار الشعب 

العراقي وتوّحده ضد االرهاب؟

نحن عىل قناعة أن انتصار الشعب العراقي عىل تنظيم داعش 

اإلرهايب امنا حصل بفضل الفتوى التي أطلقتها املرجعية الدينية 

العليا، وهذا التالحم يف سبيل االنتصار عىل االرهاب يؤكد حقيقة 

املرجعية  وبني  الشعب  هذا  مكونات  بني  والتعايش  الوحدة 

الدينية التي تقوده، بحيث قّدم العديد من الناس أرواحهم بال 

مقابل ولبّوا نداء املرجعية ونداء الوطن لتحرير بيوتهم وأراضيهم 

املحتلة من االرهابيني، وقد تم لهم ذلك بالفعل.

 وهل هناك رسالة تبثونها لزمالئكم وبلدكم حول العراق 

وكربالء بشكل خاص؟

رسالتي لشعبي وزماليئ يف الجامعات عن العراقيني تتمثل يف 

انني وجدُت بشكل واقعي شعبا مثقفا وعالاِم بعلوم مختلفة، 

الجامعي،  الشباب  عند  وخاصة  جيد  وعي  مستوى  ووجدُت 

حيث يتكلمون يف موضوعات مختلفة تهم وطنهم وواقعهم.

ومنها  الثقافية  املهرجانات  تساهم  مدى  أي  برأيكم..اىل   

مهرجان ربيع الشهادة، يف التقارب والحوار بني األديان؟

هذه املهرجانات تشهد توافد العديد من الشخصيات املحلية 

واألجنبية، وهي فرصة كبرية للنقاش وتبادل اآلراء حول مختلف 

القضايا، ال سيام وأن الحضور متنوع ويشمل عّدة اختصاصات 

جاءت من دول وقارات متنوعة، ولذا فأنها تجربة غنية ومثمرة 

يف ميدان تبادل اآلراء والحوار بني األديان والتعارف بني مختلف 

الديانات والشعوب.

وبالنسبة ملهرجان ربيع الشهادة فهو تجربة قيّمة جداً بالنسبة 

يل، ألين ملسُت يف العراق آراء مختلفة وهذا يشري اىل ثقافة حرة 

يف التعامل وتقبّل االختالف واحرتام الرأي. 

ونرجو أن يتم فتح قنوات تعاون وخاصة يف املجال األكادميي 

األملانية  الجامعات  بني  تواصل  هناك  يكون  وأن  مستقبلياً، 

والعراقية من اجل زيادة التعاون.

 تعلمون أن الفنت تخلف آثارا عدة، فكيف نستطيع مواجهة 

آثار الفتنة والتطرف يف العامل؟

ترسيخ  ما يف  اىل حد  الغرب  اإلعالم يف  وسائل  بعض  تساهم 

الفتنة بني األقوام واألديان يف عدة مناطق ومنها الرشق االوسط، 

و مواجهة هذا املنحى تتخذ عّدة طرق، منها بل أهمها انتهاج 

شعوب  بني  فيام  خاصة  الجيد  والتعامل  والتعلّم  العلم  طريق 

التطرف  بإبعاد  الكفيل  الوعي  يتشكل  ليك  املناطق،  هذه 

والتشدد، فضالً عن رضورة معالجة الفقر والفساد الذي يشكل 

آفات خطرية.

وإننا إذ نحذر من عواقب دعم التطرف، نجد من الرضوري 

األفعال  أيضاً، ألن هذه  واملرّوجة  له  الداعمة  الجهات  مواجهة 

تساهم يف زيادة اراقة الدماء وقتل األبرياء وترويع املجتمعات 

االسالمية وغري االسالمية من غري تفريق بني دين وآخر او مذهب 

وآخر.

 وكيف رأيتم الخطاب الديني، وهل الحظتم وجود مشاكل 

بني أطياف العراقيني، وهل لكم رسالة بهذا الخصوص؟

خالل برنامج الزيارة وأيضاً من الخربة واملعلومات التي لدي، 

وجدُت أن ال مشكلة حقيقية بني أطياف العراقيني او مع األديان 

األخرى، امنا املشكلة األساسية يف عدم توضيح األفكار لآلخرين أو 

ضعف فرص التآلف واالنسجام وسامع اآلخر.

وأبارك  التهنئة  ألقدم  الزيارة  هذه  فرصة  انتهاز  وبوّدي 

للمرجعية الدينية والشعب العراقي االنتصار الكبري عىل تنظيم 

داعش اإلرهايب وتحرير العراق، ومن هنا أقول لشعب العراق 

عليكم االستمرار بالتمسك بالوحدة والثبات ونبذ التفرقة، فهذا 

هو سبب انتصاركم عىل اإلرهاب.

نحن على قناعة أن انتصار الشعب 
العراقي على تنظيم داعش االرهابي 

انما حصل بفضل الفتوى التي أطلقتها 
المرجعية الدينية.

مهدي
‚‚كيرهورد

‚‚
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تحديات التطوير ومنافسة المستورد
الصناعة الوطنية
يعد العراق من بني البلدان القليلة التي أقامت مشاريع صناعية ضخمة يف فرتة النصف الثاين من القرن املايض عل مستوى 

املنطقة والرشق األوسط عموماً، حتى شمل التصنيع واإلنتاج والتجميع نسبة عالية جداً من أنواع الصناعات الخفيفة والثقيلة.

وما لبثت الصناعة العراقية أن تعرضت اىل هزات عنيفة بدأت منذ الحرب العراقية االيرانية ومروراً بأحداث احتالل الكويت 

ومن ثم فرتة الحصار العصيبة، وأدت هذه الظروف اىل  زعزعة شواخص الصناعة العراقية فبدأت تضمر وتتالىش شيئا فشيئاً يف 

فرتة الذروة من االضطرابات التي حدثت بعد إسقاط النظام السابق والتغيري يف عام 2003، حيث بدأت سياسات االسترياد غري 

املدروس وإغراق السوق باملنتوج األجنبي ذو املواصفات الرديئة مبوازاة رفع الدعم عن املنتوج الوطني، سواء كان قطاعاً عاماً 

او خاص مع عدم إيالء الصناعة الوطنية اهمية مبا تستحقه من إعادة وتطوير...

• تحقيق: عامد بعو

• تحرير: صباح الطالقاين

تحقيقات
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االسترياد وتبعات إغراق السوق

يكون  أن  يجب  ولكن  العامل  مستوى  عىل  مهم  االسترياد  يعترب 

ضمن ضوابط تحّدث عنها التدرييس يف كلية اإلدارة واالقتصاد 

مسألة  هو  االسترياد  قائالً"  املوسوي  حيدر  د.  كربالء  بجامعة 

مهمة ألي بلد لكن لها رشوط ولها متطلبات ومعطيات يجب 

ان تتوفر حتى نستطيع ان نسيطر عىل مسألة االسترياد، فمنذ 

العام 2003 ولحد اآلن ال توجد ضوابط او محددات عىل مسألة 

خاضعة  غري  ببضائع  العراقية  السوق  أغرقت  ولذلك  االسترياد 

لضوابط التقييس والسيطرة النوعية منذ عام 2004 وصوالً اىل 

التأثري السلبي عىل عىل ذوق املستهلك.

املدفوعات(  لـ)ميزان  املهمة  األذرع  أحد  االسترياد هو  مبيناً" 

ويُعد احد السياسات التجارية التي يجب أن تتحكم بها الدولة 

أي  اقتصاد  يف  املتعرثة  االقتصادية  الحاالت  ومعالجة  للسيطرة 

بلد، وبالتايل عندما يكون مثل هكذا خلل يف هذا الشق املهم 

والحيوي من ميزان املدفوعات، فإنه يؤثر عىل السياسة التجارية، 

وبالتايل يؤثر عىل السياسة االقتصادية للبلد ويؤدي اىل خلل كبري 

يف املستوى الكيل القتصاد الدولة.

ان  فإنه يجب  االسترياد  بد من  املوسوي" يف حال ال  وأوضح 

له، وهذه مسألة  مهّدماً  الوطني وليس  لالقتصاد  يكون مكّمالً 

السياسات  عىل  القامئني  قبل  من  دراستها  يجب  جداً  مهمة 

النقدية  السياسة  هي  آليات  ثالث  يف  البلد  يف  االقتصادية 

والسياسة املالية والسياسات التجارية، وقد قّدمنا رؤى عديدة 

حول هذا املوضوع ولكن تم اهاملها ومل يؤخذ بها.

اىل  املوسوي  د.  فأشار  الوطني  املنتوج  كيفية حامية  أما عن 

أن" األساليب كثرية لحامية املنتوج املحيل ومنها فرض رضائب 

فضالً  املحيل،  للمنتوج  املشابهة  املستوردة  السلع  عىل  ورسوم 

عن دعم االنتاج املحيل من قبل الدولة ولكافة قطاعاته، وخلق 

اإلعفاءات  وتقديم  الوطنية،  الصناعات  لتطور  املناسبة  األجواء 
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الرضيبية مثل السامحات وغريها...

ور الجامرك داَ

قانون  وفق  الجمركية  الرسوم  جباية  الجامرك  مديرية  تتوىل 

الجامرك العراقي رقم )23( لسنة 1984 النافذ، والتعليامت التي 

تصدرها هيئة الجامرك وقرارات مجلس الوزراء.

مدير  أوضح  املستوردة  املواد  ادخال  ضوابط  يخص  وفيام 

للجامرك  بالنسبة  خليل"  كريم  حليم  كربالء  محافظة  جامرك 

دخولها  املسموح  بالبضائع  خاصة  قوائم  لديهم  عامة  بصورة 

والقيمة الجمركية ازاء كل مادة منها، فضالً عن املواد املحضورة 

الرسمية إلدخالها وهذا يشمل مواد مثل  الجهة  برشط موافقة 

السالح واألدوية وبعض املستلزمات الزراعية...

دون  محلياً  تداولها  يتم  التي  املواد  أما  خليل"  وأضاف 

موافقات رسمية لدخولها فهي خاضعة للقانون وعادة ما تردنا 

باملخدرات  يتعلق  ما  االمنية خاصة  الجهات  قضايا جنائية من 

اىل  الداخلة  االعتيادية  املواد  ان"  الكحولية. مؤكداً  واملرشوبات 

شهادة  او  صحية  وشهادة  منشأ  شهادة  تحمل  أن  يجب  البلد 

التخطيط،  وزارة  مع  باالتفاق  أخرى  دولة  من  معتمدة  فحص 

املواد مستوفية  ان هذه  نتأكد من  الحدودية  املنافذ  ونحن يف 

نعطي  ثم  املصاحبة  واملستندات  واملستمسكات  للرشوط 

املوافقة إلدخالها..."

فإن  كربالء  محافظة  يف  جمركية  كدائرة  لنا  بالنسبة  مبيّناً" 

املحلية  املعامل  من  الجامرك  أجور  استيفاء  عىل  يقوم  دورنا 

انتاج  حيث يكون استحصال الرضائب الجمركية بحسب حجم 

يف  املنتج  تحديد  قسم  ِقبل  من  تحديدها  بعد  وذلك  املعمل، 

الهيئة العامة للجامرك."

أهمية الدور الرقايب

الخزعيل  نارص  كربالء  مجلس  يف  االقتصادية  اللجنة  رئيس 

قائالً"  املحلية  للصناعة  والتقييمي  الرقايب  الدور  عن  تحدَث 

تعد كربالء من املحافظات الجيدة يف بعض الصناعات الغذائية 

واالستهالكية، ولكن املؤسف ان القرارات الخاصة بفرض الرسوم 

الجمركية ال زالت مركزية وال تراعى فيها مصلحة االنتاج املحيل 

يف املحافظة الذي أخذ بالنمو وصوالً اىل 18 مصنعاً.

لجان  فهناك  الرقايب  والدور  للمتابعة  بالنسبة  أما  وأضاف" 

مختصة بالجرمية االقتصادية تتابع مع السلطات األمنية وتنسق 

واللجنة  الوطني،  واألمن  الصحية  والرقابة  التجارية  الرقابة  مع 

تشارك هذه الجهات مهمة محاربة تداول املواد التالفة واملنتهية 

اإلجراءات  لتتخذ  القانونية  الجهات  اىل  وإحالتها  الصالحية 

املناسبة بحق كل منها.

ضمن  الصالحيات  من  العديد  بقاء  رغم  الخزعيل"  وأوضح 

لحامية  مستقبلية  وضعنا خططاً  فقد  املركزية  الحكومة  نطاق 

ووزارة  الزراعة  وزارة  مع  باالتفاق  للمحافظة  املحيل  املنتوج 

الصناعة، فيام يخص منع او تحديد دخول املواد التي ميكن أن 

تؤثر عىل املنتج املحيل وذلك لوجود اكتفاء ذايت فيها، مثل انتاج 

السمنت والحديد الصلب والبالستك وبعض املنتجات الزراعية.

مساهامت وزارة الصناعة

وتقوم وزارة الصناعة بعّدة خدمات يف سبيل تشجيع الصناعة 

الوطنية ابتداًء من منح اجازة التأسيس ومروراً بتوصية البلديات 

لتحصيل قطع االرايض الصناعية وتسهيل التجهيز بالوقود فضالً 

عن التسهيالت الجمركية، ويف هذا الصدد يذكر الناطق الرسمي 

لوزارة الصناعة واملعادن عبد الواحد الشمري بيشء من التفصيل 

مهام الوزارة يف دعم القطاع الوطني قائالً" تقوم الوزارة من خالل 

املديرية العامة للتنمية الصناعية بتسهيل اجراءات منح اجازة 

التأسيس للمشاريع الصناعية، وهناك جملة من االجراءات التي 

متنحها املديرية من حيث إعطاء توصية اىل البلديات للمساعدة 

الصناعيني  ومنح  املشاريع،  إلقامة  االرايض  قطع  تخصيص  يف 

كتب تقدير حاجة لتجهيزهم بحصص من الوقود من قبل وزارة 

النفط، مع تزويدهم بكتب ملنحهم تسهيالت جمركية يف حال 

استرياد أجزاء او خطوط انتاجية.

خالل  ومن  الوزارة  قامت  ذلك،  عن  فضالً  الشمري"  أضاف 

للمنتوج  حامية  منح  منها  عديدة  بإجراءات  املختصة  دوائرها 

الوطني من اجل تشجيع املواطنني عىل رشاء املنتجات املحلية 

والحد من املنتجات املنافسة املستوردة، واقامة مشاريع صناعية 

تغطي بعض من حاجة السوق املحلية.

ر وزارات الدولة عن تسديد املستحقات املالية  وبنّي" اّن تأخُّ

لرشكات وزارة الصناعة لعدم توفر سيولة لديهم، وأيضا إغراق 

كانت  رخيصة  وأسعار  رديئة  مواصفات  ذات  مبنتجات  السوق 

وذلك  األساسية  الرشكات  منتجات  منافسة  يف  الرئييس  السبب 

السوق  اقتصاد  اىل  املركزي  التخطيط  من  االقتصاد  انتقال  بعد 

الحر، يضاف اىل ذلك عدم تفعيل دور الجهاز املركزي للتقييس 

وإغراق  الرديئة  البضاعة  دخول  من  للحد  النوعية  والسيطرة 

السوق العراقية بها، وارتفاع أسعار املواد االولية لبعض املنتجات 

بسبب  املصدر  من  مبارشة  استريادها  وعدم  استريادية  كونها 
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المواد االعتيادية الداخلة الى البلد يجب 
أن تحمل شهادة منشأ وشهادة صحية 

او شهادة فحص معتمدة من دولة أخرى 
‚‚باالتفاق مع وزارة التخطيط

‚‚
حليم كريم
خليل
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تعدد الوسطاء، كل هذه األمور تؤدي اىل ارتفاع أسعار املنتجات 

النهائية. 

القطاع  التجارية يف دعم  الشمري اىل اهمية األنشطة  وعرَج 

الصناعي مبيناً" ان اقامة املعارض والدورات ملدراء التسويق يف 

وعقد  املنتجات  لتسويق  الحديثة  بالطرق  للتعريف  الرشكات 

ندوات خارج وزارة الصناعة للتعريف باإلمكانيات التي متتلكها 

رشكات الوزارة وتشجيع الوزارات االخرى للرشاء من املنتجات، 

والتنسيق مع دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، كل هذه األمور 

كفيلة بتطوير هذا القطاع والدفع به خطوات كبرية اىل األمام.

ونّوه الشمري اىل مساهمة العتبات املقدسة يف دعم القطاع 

الصناعي املحيل بالقول" تعترب املشاريع االستثامرية التي تتبناها 

العتبات املقدسة داعمة لالقتصاد الوطني وهي بادرة تستحق 

الثناء حيث كان لها اثر ايجايب وإقبال من قبل املواطنني لرشاء 

ونأمل  املحيل  االقتصاد  وتدعم   100% محلية  كونها  املنتجات 

اقامة مشاريع أوسع وأكرب مستقبالً.

تسخري امكانيات غرفة التجارة

والنرش  واألبحاث  العالقات  قسم  من  شهيب  حيدر  الباحث 

تقديم  التجارة  غرفة  مهام  من  ان  أكد"  كربالء  تجارة  غرفة  يف 

لهم  الهويات  رصف  خالل  من  والصناعيني  للتجار  الخدمات 

الرابع،  الصنف  من  املبتدئني  التجار  لبعض  التسهيالت  وتقديم 

لطلب  املطلوبة  املستمسكات  واستالم  الكشف  بعد  وذلك 

القروض من البنوك الحكومية او االهلية.

وأضاف شهيب" ألجل تنشيط االستثامر وتطوير الصناعة عقدنا 

ايران  مثل  عديدة  دول  يف  املعنية  الجهات  مع  مؤمترات  عدة 

الخربات  اكتساب  وتركيا وكندا واملانيا وتضمنت هذه األنشطة 

والتطوير، فضالً عن التنسيق املستمر مع هيئة االستثامر العراقية 

من أجل تسهيل منح التأشرية للتجار والسادة الصناعيني، متخض 

عنها البدء مبشاريع مع رشكات تركية وفرنسية".
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مقاالت

سـفراء
المهمات الصـعبة

هو  اإلنسان  وتكامل  اإلنساين،  الواقع  ببناء  السالم(  )عليهم  البيت  أهل  أمئة  اهتم 

العمل  أو  الحكم  إىل  للوصول  السعي  إىل  االنحياز  دون  اإلمامة  مهمة  يف  األساس 

للوصول إىل قيادات سياسية معينة، بل دأبوا عليهم السالم عل تأهيل البناء الفردي، 

أي بنيوية املجتمع من خالل تعزيز بنية الفرد.

من  وتكامله  الفرد  برتبية  االهتامم  يكون  أن  فالبد  هذا  وعىل 

الفرد  حركة  تنشيط  يف  السالم(  )عليهم  األمئة  برنامج  أولويات 

نحو الله أي نحو التكامل، فنجدهم )عليهم السالم( قد عملوا 

عىل تركيز جهودهم ومتابعة توجهات أتباعهم وأنشطتهم، والبد 

للتواصل بينهم وبني شيعتهم فكانت  الضامنة  من توفري اآللية 

تشكيلة الوكالء الذين تصدوا لضامن املواصلة بني األمئة )عليهم 

والتنكيل  املطاردة  السالم( وبني شيعتهم حينام دعتهم ظروف 

من قبل النظام. 

إذن فان تهيئة نظام الوكالة واالهتامم بها من قبل أهل البيت 

عىل  الحصار  لفك  محاوالتهم  أهم  من  كان  السالم(  )عليهم 

حركتهم الشعبية.

دورهم  برز  الذين  السفراء  حركة  إىل  الوكالء  منظومة  تطورت 

إليهم  العامة  القواعد  اهتامم  وتوجه  الصغرى،  الغيبة  يف عرص 

يف وٍقت افتقدت فيه القواعد قائدها وإمامها وهي بحاجة إىل 

رعاية اإلمام يف ظرٍف عصيب قاهر يحشد فيه النظام كل جهوده 

من أجل إقصاء كيان أهل البيت وشيعتهم املطاردين، والبد أن 

يكون هذا الحشد من األتباع تحت مظلة السفارة التي تجمعها 

أنشطة  أهم  من  األربعة  السفراء  كان  وبهذا  باإلمام،  لرتابطها 

وجهود اإلمام املنتظر أبان الغيبة الصغرى.

وإذا كان األمر كذلك فالبد أن تتعرف عىل مالمح هذه املرحلة 

الخطرية من حياة السفراء.

الظرف العصيب

ينسجم  ال  مبا  ثقافتها  تغيري  هو  األمة  تواجه  التي  املشكلة  إن 

ومبادئها وعقائدها، وأكرث ما يشعر بهذه املحنة هو القائد الذي 

يتحمل مسؤولية التغيري وإرجاع األمة إىل أصالتها، واإلمام الحجة 

الله تعاىل فرجه( هو الراعي لهذا اإلصالح املنسجم مع  )عجل 

مبادئ األمة وهو الذي يشعر مبرارة ما متر به األمة من انقالٍب 

عىل املبدأ والفكر والعقيدة.

الفكري  االنهيار  هذا  مسؤولية  يتحمل  الذي  أن  املؤكد  ومن   

واألخالقي هي السلطة التي تدفع بهذا االتجاه السلبي من الفكر 

التغيري  من  املسؤولية  هذه  السالم  عليه  تحمل  لذا  والعقيدة، 

• السيد محمد عيل الحلو)رحمه الله(
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والتنصل  الحق  املبدأ  إىل  للركون  األمة  توجيه  وذلك من خالل 

عن ثقافة السلطة، والسفري يتحمل هذا الجهد يف بناء اإلنسان 

وتكامله ورجوعه إىل أصالته اإلسالمية، ما دامت الدولة العباسية 

العبايس  والخليفة  نفسها،  عىل  السياسية  باالنقسامات  مبتالة 

مشغول بدفع املؤامرات عن نفسه، ويف ذات الوقت يعمل عىل 

مؤثرات السلطة من أجل اإلطاحة بخصومه السياسيني فًضال عن 

التنافسات السياسية يف داخل البالط حيث الطابع القومي هو 

املهيمن عىل حركة رجال البالط فاألتراك من جهة والفرس من 

جهة أخرى يتناحران فيام بينهام ثم هام يوقعان بالعنرص العريب 

الذي يهيمن عىل قرارات الخليفة.

فالثقافات  آخر  توجًها  الفكري  املنحى  يأخذ  هذا  خالل  ومن   

الثقافية  الهوية  عىل  بظاللها  ُتلقي  والرومية  والرتكية  الفارسية 

للمجتمع اإلسالمي، وتوجهات االنحراف تتصاعد وتأثرها بشكل 

فلعل  الدينية  األصالة  عىل  الحفاظ  يهمه  ال  والخليفة  مطرد، 

مقتىض سياسته هو إدخال عنارص ثقافية للمجتمع لتهيمن عىل 

عن  االبتعاد  وبالتايل  أصالتها  عن  األمة  وتبعد  العامة  العقلية 

قادتها الحقيقيني ـ أهل البيت ـ  ومن هنا وجد السفراء رضورة 

اإلبقاء عىل  األقل  أو عىل  األمة  إنقاذ  الدءوب من أجل  العمل 

انشدادهم  دميومة  البيت وضامن  أهل  ألتباع  اإلسالمية  الحالة 

نحو اإلمامة وهي يف دورها الغائب، فالبد من االرتباط بها بأدىن 

ارتباط يضمن معه والء األمة إلمامها وعدم التنصل عن عقيدتها 

الحقة، فأتباع أهل البيت يعيشون حالة الفوىض السياسية التي 

يفتعلها النظام وهي من خالل ذلك سيصيبها الفوىض العقائدية 

لتلك  العباسية مرتاحة  والدولة  اإلمامة،  لها مّدعو  التي تصدى 

الدعوات كونها تعمل عىل شق الصف الشيعي من خالل تراكم 

الدعوات وتعددها.

 من هنا كان البد للسفارة أن تجهد يف دفع غائلة الشبهات التي 

ترتبص باإلتباع فًضال عن انشغال هذه القواعد مبشكلة الدعوات 

فالشخصية  الذايت،  وبنائها  مبستقبلها  االعتناء  وعدم  املزيفة 

السوية ال بد أن تتحمل مسؤوليتها وهي تخوض غامر التحديات 

الحقيقية،  املسؤولية  إىل مستوى  وترقى  تتكامل  أن  لها  بد  وال 

الغائب  بإمامها  القواعد  تربط  التي  السفارة  كانت رضورة  لذا 

السيايس  والظرف  العام،  الغليان  هذا  مثل  يف  حتمية  رضورة 

الهائج واالجتامعي املتشنج والفكري املضطرب.

السفراء.. مقومات النجاح وإمكانية القيادة

الضامنة  مقوماتها  السفراء  من  املنظومة  لهذه  تكون  أن  والبد 

وهذه  األمة،  لشؤون  مامرستها  خالل  من  واملتحققة  لنجاحها 

املقومات تجتمع عند جميع السفراء وال تخص أحدا دون غريه 

الشرتاكهم يف مهٍمة واحدة وهٍدف مشرتك.

السفارة هي  إنجاح مهمة  التي ساهمت يف  املقومات  إن أهم 

متيز شخصية السفري بالتقوى، حيث اتفق الجميع عىل شخصية 

والورع،  بالعبادة  واملعرفة  اإلحسان  لصفات  الجامعة  السفري 

والحافظة لحدود الله تعاىل ويجمع ذلك كله التقوى التي ُعرف 

بها السفراء.

أن  عىل  تؤكد  لالحق  السابق  عن  وردت  التي  الوصية  أن  كام 

هذه املنظومة متشكلة بوضع يربطها مبارشًة باإلمام وهو األمر 

الذي أكدته توقيعاته الرشيفة يف تعيني وكالئه وأن األمر ليس 

بيد أحد، كام أن االدعاءات املتصاعدة من هنا وهناك يف إحراز 

السالم(  )عليه  اإلمام  واجهه  البعض  قبل  من  السفارة  منصب 

وجد السفراء ضرورة العمل الدءوب من أجل إنقاذ 
األمة أو على األقل اإلبقاء على الحالة اإلسالمية ألتباع 
أهل البيت وضمان ديمومة انشدادهم نحو اإلمامة 

‚‚وهي في دورها الغائب

‚‚
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من  والرباءة  ولعنهم  أولئك  كذب  عىل  تشدد  توقيعات  بعدة 

أعاملهم، ومل تشفع الوكالة والعمل إىل جانب السفري لهؤالء من 

يشء، فهذا الشلمغاين الذي ُعرف بعلمه وذاك العربتايئ املشهور 

عنه عبادته وابن هالل أو ابن بالل القريب إىل السفراء وغريهم 

كثري، مل يتأخر التوقيع الرشيف يف الصدور باإلعالن عن ضاللهم 

وزيف مدعياتهم.

عىل  شاهد  عليه(  الله  متيل)رضوان  بن  جعفر  حادثة  ولعل   

مسألة النص واالختيار هي املحكمة يف تعيني السفري حيث سأل 

عمن  العمري  عثامن  بن  محمد  الثاين  السفري  متيل  بن  جعفر 

يخلفه – وكان الناس ينتظرون أن تكون الوصاية إىل جعفر بن 

بعدي  من  روح هو  بن  الحسني  أن  الثاين  السفري  فقال  متيل– 

مشريا إىل أمر اإلمام )عليه السالم( بذلك فقام جعفر بن متيل 

يف  كان  أن  بعد  مجلسه  وأجلسه  روح  بن  الحسني  بيد  وأخذ 

السالم(  )عليه  اإلمام  وصية  الشيعة  نفذ  وبذلك  املجلس  صدر 

يف سفرائه.

كام أن اإلمام )عليه السالم( أكد ارتباط السفراء به وبآبائه من 

والتي  اإلمام  قبل  من  املتلقاة  للتوقيعات  الخط  فان  قبل،  ذي 

الخط مام جعل هذه  تثبت وحدة  الشيعة  إىل  السفري  يقدمها 

األربعة،  للسفراء  الداعمة  املقومات  أهم  االعجازية من  الحالة 

وهذا األمر يؤكد حقيقة االرتباط املبارش باإلمام )عليه السالم( 

وأن وحدة الخط وعدم تغيريه منذ اإلمام الهادي )عليه السالم( 

ومن بعده اإلمام العسكري )عليه السالم( فان خط اإلمام الحجة 

الطاهرين  آبائه  خطوط  مع  يتوحد  فرجه(  تعاىل  الله  )عجل 

السفارة  أهم دعائم مهمة  الحالة من  وبذلك فقد كانت هذه 

ونجاحها وقبولها بني األوساط.

اإلعجاز يف عمل السفراء

يف  اإلعجاز  كون  وهو  كذلك  مهم  مقوم  إىل  اإلشارة  من  والبد 

عمل السفراء كان معروفًا عىل مستوى الميكن إنكاره، فعلم ما 

يف ضامئر الناس ومعرفة واطالع السفري عىل نوايا جلسائه يعطي 

دفًعا آخر يف مصداقية السفارة، فًضال عن كون السفري ـ أي سفري 

ـ كان يعرف كل اللغات التي مل يطلع عليها من قبل، فالحسني 

بن روح تحدث باللغة اآلبية ـ وهي لغة معروفة آنذاك ولعلها 

لغة بعض الشعوب اآلسيوية ـ مع أنه مل يعرف قبل سفارته هذه 

اللغة فصار يتحدث بها مع أهلها إلثبات مصداقيته، وكذلك ما 

كان يخربه أصحاب الحقوق عن مقدار ما يحملونه قبل االطالع 

أمر  روح  بن  الحسني  كان  عام  فًضال  وأموالهم  أمتعتهم  عىل 

تحمل  وهي  سفريًا  كونه  صدقه  إثبات  منه  طلبت  التي  املرأة 

له حقوقها، فأمرها أن تلقي هذه الحقوق يف نهر دجلة وتأتيه 

فلام ألقتها ودخلت عليه وجدت الحقوق أمامه مام دعاها إىل 

التسليم بأمره واالعتقاد بدعواه.

املهام العظيمة للسفارة

اإلمام  وإىل  من  الرسائل  نقل  تكن عىل مستوى  مل  السفارة  إن 

لقواعده الشعبية، بل تعدت ذلك ـ وان كانت هذه املهمة من 

وارتباطه  السفري  اإلنسان صدق  بها  يحرز  التي  العظيمة  املهام 

إىل  املراسالت  تعدت حدود  السفارة  أن  إال  ـ  اإلمام  إىل  وقربه 

ربطه  تعاىل من خالل  بالحق  وارتباطه  اإلنسان  لتكامل  العمل 

بإمامه وهذه املهمة ال يحسنها أي أحد بل البد أن تتوافر لدى 

أصحاب هذه املهمة قابليات وكفاءات تجعله جديرًا باملسؤولية 

وتحملها لذا فالبد من التعامل مع تاريخ السفارة عىل أنها مهمة 

الرقي والنضج وترشيد املجتمع الذي يخوض غامر ظرٍف عسري 

من غيبة اإلمام )عليه السالم( وابتعاد القيادة عن قواعدها مع 

خطورة الوضع السيايس وتفاقم األزمات التي يفتعلها النظام عىل 

يخوضوا  أن  السفراء  استطاع  وبذلك  اإلمامة،  تاريخ  طول خط 

تجربة من أنجح التجارب التي أسسها أهل البيت لخلق الوعي 

والنضج االجتامعي ولتجاوز أزمات النظام املفتعلة التي ال ُيراد 

منها إال اإلطاحة باإلسالم املحمدي األصيل.

املقالة كتبها العالمة السيد محمد عيل الحلو ملجلة 

الروضة الحسينية قبيل وفاته تغمده الله برحمته 

وجعلها يف ميزان حسناته. 
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• إبراهيم بن عبداملحسن الخرس

حسينًا نظام الكوِن 
قصيدة
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يُحيــْي مصائبــي ــّ�ايت واَ مُييــُت ماَ

النبِّــي ترادفْت فكيفاَ الهناَــا وابُن 

ــاموُه إّمــا يخضعــّن لِِســلِْمهْم فاَساَ

فتًى ال يهاب املوتاَ قطب رحى الوغى

ــْمُر مؤنٌس لاَُه الدرُع جلباُب له السُّ

إذا كــّر يف الهيجــا بشــّدِة عزِمــِه

فشمُس الضحى يف النقع أُخفْي ضياؤها

فاَــال زالاَ بالهنــديِّ يُــردْي فوارســاً

ــواَى ِسُّ الوجوِد عاَل الرثى إىل أْن هاَ

فأدبــراَ عنــه املُْهــُر ينعــى جاملاَــِه

فحــنياَ رأيناَ املهراَ خلــواً من الحمى

فحّجت مصونــاُت الرســالِة كهفها

ا ْمُع ُغْسلُهاَ فميقاتُها الفســطاُط والداَّ

ولّبــت بصوٍت فيــه تنعــى كفيلاَها

ْبِط ِمن آِل غالِب اُب ُحســنِي السِّ ُمصاَ

انِب ِْك ِمــْن كُلِّ جاَ عليِه علــوُج الرشِّ

أو املــوت فاختاراَ ازدحــاماَ الكتائِب

سليل الظُّبا ُمسقي الردى يف الحرائِب

له الِبيض كالخلِّ الشقيِق املصاحِب

ترى النقعاَ يف اآلفاِق مثل الســحائِب

وصارْت شموُس الطفِّ ملُع القواضِب

ينصبهــا يف الجوِّ فــوق الصياخِب واَ

ــراَّ فــوق الرتائِب رصيعــاً كنجــٍم خاَ

جِ نحــو الغرائِب ْ ويرجــع ِخلْواَ ال�ِّ

ْت يف اندهاٍش من خالل املضارِب باَداَ

حســيناً نظام الكوِن مــن آل غالِب

العصائــِب شــدُّ  للحــجِّ  ورفرُفهــا 

حسيناً ســليلاَ الطُّْهِر ناَْجلاَ اآلطايِب
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السؤال1: ما هو تعريفكم لالساف؟

الجواب: يقصد به رصف املال زيادة عل ما ينبغي واالساف حرام.

السؤال2: ماهو توضيحكم لالساف والتبذير؟

وتعاىل،  سبحانه  الله  ذمهام  سلوكان  والتبذير:  اإلساف  الجواب: 

فقال عزاَّ من قائل: )وكلوا وارشبوا وال ت�فوا إنه ال يحب امل�فني(، 

وقال جّل وعال يف ذمِّ املبذرين )إن املبذرين كانوا إخوان الشياطني 

كتاباً   )(عيل اإلمام  كتب  وقد  كفورا(.  لربه  الشيطان  وكان 

لزياد يِف ذم اإلساف جاء فيه قوله)( »فدع اإلساف مقتصداً، 

م الفضل  واذكر يف اليوم غدا، وامسك عن املال بقدر رضورتك، وقدِّ

ليوم حاجتك، أترجوا أن يعطيك الله أجر املتواضعني وأنت عنده 

الضعيف  متنعه  النعيم  يف  متمرغ  وأنت  وتطمع،  املتكربين،  من 

مبا  مجزي  املرء  وإمنا  املتصدقني؟  ثواب  لك  يوجب  أن  واألرملة، 

 ،)( عيل  لإلمام  البالغة  )نهج  قدم«  ما  عل  وقادم  أسلف 

باعتناء صبحي الصالح، ص ٣٧٧(.

او  لزوجتي  او  الثمن يل  غالية  ما حكم رشايئ ساعات  السؤال٣: 

حقائب غالية الثمن هل هو مكروه ام اساف؟

الجواب: اذا كان يّعد من شأنكام ال يّعد اسافاً.

السؤال4: اذكروا لنا بعض ماورد يف االساف والتبذير؟

الجواب: قال الله سبحانه وتعاىل يف كتابه املجيد: )واَكُلوا وأرشبوا 

وال تُ�فوا اِنّه ال يُحبُّ امل�فني( وقال تعاىل: )واِّن امل�فني هم 

الشياطني  اِخوان  كانوا  رين  املبذِّ )اِناَّ  تعاىل:  وقال  النار(  أصحاب 

وكان الشيطان لربِّه كفورا(.

وعن أمري املؤمنني عليه السالم: »اِن الله اذا اراد بعبد خرياً، ألْهمه 

االِقتصاد، وحسن التدبري وجّنبه سوء الّتدبري، واالِساف«.

وعن االِمام الصادق عليه السالم أنّه قال: »أترى الله تعاىل أعطى 

عليه؟  به  هوان  من  منع  من  ومنع  عليه،  كرامة  من  أعطى  من 

ز لهم أن يأكلوا  ولكن املال مال الله يضعه عند الرجل ودائع، وجواَّ

قصداً، ويرشبوا قصداً، وينكحوا قصداً، ويركبوا قصداً ويعودوا مبا 

سوى ذلك عل فقراء املؤمنني، ويلّموا به شعثهم، فمن فعل ذلك، 

يأكل حالالً، ويركب حالالً، وينكح حالالً، ومن عدا ذلك  كان ما 

كان عليه حراماً، ثّم قال عليه السالم: )وال ت�فوا اِن الله ال يحّب 

امل�فني(«.

وعنه عليه السالم: »اِن القصد امٌر يحّبه الله عّز وجّل واِن ال�ف 

يبغضه حّتى طرحك النواة فاِنّها تصلح ليشٍء، وحّتى صّبك فضل 

رشابك«.

السؤال5: تقام يف منطقتنا العديد من املجالس الحسينية لعدد كبري 

الرسول  السنوية لشهادة سبط  الذكرى  املآتم وذلك مبناسبة  من 

بحب  وتفانيهم  املؤمنني  وتفاعل  األبرار،  وأصحابه   )(األعظم

أهل البيت عليهم السالم جعلهم يدعمون املآتم وذلك باملشاركة 

واملعنوي  السخي  املادي  الدعم  وتقديم  الحسينية  املجالس  يف 

واحد  وقت  يف  املجالس  من  العديد  تعقد  املجالس. حيث  لتلك 

هذه  وأغلب  األخرى  للمجموعات  بالنسبة  متقاربة  أوقات  ويف 

الباكر  الصباح  )األرز( وذلك منذ  الطعام  تقدم وجبات  املجالس 

الثانية والنصف(،  الظهر )الساعة  )الساعة ٧ صباحاً( إىل ما بعد 

مام سبب حالة من رمي معظم هذا األكل يف أماكن النفايات.

التي  األموال  هذه  من  جزء  يجوز رصف  وهل  ذلك؟  يجوز  هل 

يوجد  حيث  واملحتاجني  الفقراء  عل  للآمتم  املؤمنون  بها  يتربع 

الكثري من الفقراء واملحتاجني يف املنطقة؟ أم هناك توجيه آخر؟

الجواب: التبذير مبغوض ومحرّم رشعاً فالبد من اتخاذ اإلجراءات 

املآدب  أصحاب  بني  بالتنسيق  ذلك  كان  ولو  منه  للمنع  الالزمة 

ليوفر من الطعام مبقدار ما يتي� رصفه.

اإلسراف والتبذير

موقع السيد السيستاني دام ظله الوارف
االستفتاءات الشرعية

طبقا لفتاوى المرجع الديني األعلى آية اهلل العظمى السيد 
علي الحسيني السيستاني )دام ظله الوارف(

مسائل شرعية
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وهو: بيع الذهب أو الفّضة بالذهب أو الفّضة، وال فرق بني املسكوك منهام وغريه. 

مسألة 2٣6: ال يجوز بيع الذهب بالذهب والفّضة بالفّضة مع الزيادة.

بيع  وأّما  الوزن،  تساويهام يف  يعترب  نقداً، وال  وبالعكس  بالفّضة  الذهب  ببيع  بأس  ال  مسألة 2٣٧: 

أحدهام باآلخر نسيئة فال يجوز مطلقاً.

مسألة 2٣8: يُشرتط يف صّحة بيع الرصف التقابض قبل االفرتاق، فلو مل  يتقابضا حّتى افرتقا بطل البيع، 

ولو تقابضا يف بعض املبيع صّح فيه وبطل يف غريه.

مسألة 2٣9: لو باع النقد مع غريه بنقد صفقة واحدة ومل  يتقابضا حّتى افرتقا صّح يف غري النقد وبطل 

يف النقد.

مسألة 240: لو فارقا املجلس مصطحبني وتقابضا قبل االفرتاق صّح البيع.

مسألة 241: ال يشرتط التقابض يف الصلح الجاري يف النقدين، بل تختّص رشطّيته بالبيع.

مسألة 242: ال يجري حكم الرصف عل األوراق النقديّة كالدينار والرىال واللىرة والروبىة والدوالر 

والباون ونحوها من األوراق املستعملة يف هذه األزمنة استعامل النقدين، فيصّح بيع بعضها ببعض وإن 

مل  يتحّقق التقابض قبل االفرتاق، كام أنّه ال زكاة فيها.

مسألة 24٣: إذا كان له يف ذّمة غريه دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل 

التفرّق صّح البيع، وال حاجة إىل قبض املشرتي ما يف ذّمته.

منهاج الصالحين - ج2

بيع الصرف
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السالم على أم أبيها

بانوراما



• تصوير: قاسم العميدي



 اإلمام الحسين
وعي ومسؤولية

من  له  البيعة  يأخذ  أن  املدينة  عامله عل  عتبة  بن  الوليد  إىل  كتب  يزيد  أّن  روي 

الحسني بن عيل عليه السالم وإن أىب فليرضب عنقه.

فلاّم حرض عليه السالم التفت إىل الوليد وقال: إنّا أهل بيت النبّوة ومعدن الرسالة 

ومختلف املالئكة وبنا فتح الله وبنا ختم الله، ويزيد رجل فاسق شارب الخمر، قاتل 

النفس املحرّمة، معلن بالفسق، ومثيل ال يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون وننظر 

وتنظرون أيّنا أحّق بالخالفة والبيعة، ثم خرج عليه السالم. وهذا أحد املواقف الخالدة 

لإلمام الحسني عليه السالم والذي يحتوي عل العديد من الدروس والعرب، منها: 

قيادة ربّانية

أراد اإلمام الحسني من خالل كلمته أن يذكر هذا الوايل مبوقعيته، 

قيادة  وهو  الصحيح،  الخط  ميثل  السالم(  )عليه  فهو  ومكانته، 

ربانية إلهية تتصف بصفة النبوة والرسالة، التي تحمل الحقائق 

اإللهية إىل الناس". فهو عليه السالم ميثل الحق، وميثل اإلميان، يف 

مقابل )يزيد( الذي كان ميثل الفسق والباطل. فال يعقل أن يبايع 

الحسني يزيدا "ومثيل ال يبايع مثله".

فحرّي باألمة أن تشخص القائد الحق الذي يستطيع أن ينهض 

عىل  وتتعرف  والتخلف،  الجهل  مستنقع  من  ويستنقذها  بها، 

برنامجه اإلصالحي، واملساهمة يف تنفيذه و إنجاحه. 

قراءة الواقع

عن مجريات  بعيداً  منعزالً  السالم  عليه  الحسني  اإلمام  يكن  مل 

الساحة، بل كان مراقباً ملجريات األمور ومستجدات الساحة.

لقد كانت هناك تغريات اجتامعية وسياسية، وإشاعة لسلوكيات 

شمل  وتفريق  الجاهلية،  القبلية  النعرات  وإثارة  جاهلية، 

املسلمني وغريها، مارسها بنو أمية للحفاظ عىل سلطتهم، وكل 

الحسيني،  املجهر  وتحت  املعامل،  واضحة  كانت  التغريات  هذه 

االنحرافات،  تلك  تغري  شاملة  إنقاذ  عملية  من  بد  ال  كان  ولذا 

وتعيد األمة إىل الجادة الصحيحة، فكانت ملحمة عاشوراء حركة 

إصالحية. 

ثقافة املسؤولية

لقد قّدم اإلمام الحسني عليه السالم أروع األمثلة يف نرش ثقافة 

ال  الحق  أّن  ترون  “أال  خطبه:  إحدى  يف  قال  عندما  املسؤولية 

يُعمل به، وأّن الباطل ال يُتناهى عنه، لريغب املؤمن يف لقاء الله 

محقاً"

تحليل  ثقافة  ثقافتهم  تكون  بأن  األمة  جمهور  يخاطب  فهو 

ورضورة  األمة،  يف  الخلل  نقاط  ومعرفة  الواقع  وقراءة  الواقع، 

تحمل املسؤولية يف تحمل الدور الريادي، وأن يكون يف مقدمة 

من يغري املعادالت، ويعيد الحق إىل أهله، ويقمع الباطل بكل 

أشكاله. 

اإلمام مصلحاً 

مل يتخذ اإلمام الحسني عليه السالم موقفاً ال مسؤوالً، بل كان يف 

مقدمة من خرج لطلب اإلصالح منطلقاً من مبدأ املسئولية التي 

يتحىل بها، ورفع راية اإلصالح بقوله عليه السالم:”إين مل أخرج 

أرشاً وال بطراً، وال مفسداً، وال ظاملاً، وإمنا خرجت لطلب اإلصالح 

يف أمة جدي محمد صىل الله عليه وآله، أريد أن آمر باملعروف، 

وأنهى عن املنكر“.

بحاجة  األمة  أن  يدرك  السالم  عليه  الحسني  اإلمام  كان  لقد 

وسلبيتها، وهذا  وركودها،  سباتها،  تخرجها من  عنيفة  إىل هزة 

يتطلب برنامجا إصالحيا يتمثل يف: 

• ريض منصور العسيف

مقاالت
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• هدفية اإلصالح: فهو ليس للمصالح الشخصية، وليس إصالح 

املسئولية  من عمق  منطلق  مبديئ،  برنامج  وإمنا هو  الصدفة، 

امللقاة عل اإلنسان. 

• التطلع يف اإلصالح: مل يكتف اإلمام بقوله: "إمنا خرجت لطلب 

اإلصالح" يف )مكة، أو املدينة، أو الكوفة( بل قال يف أمة جدي، 

فهو إصالح أممي. 

عن  بعيدة  سليمة  تكون  أن  ينبغي  اإلصالح  وآليات  أدوات   •

الظلم، واإلفساد. 

• تكاملية رؤية اإلصالح، فهو إصالح واضح املعامل. 

اإلمام ملهامً

إن من يقرأ اإلمام الحسني عليه السالم قراءة واعية، فإنه يقرأ 

وشاحناً  ملهامً،  فالحسني  للتغيري،  عملياً  برنامجاً  وفكراً،  روحاً 

العالية،  املعنويات  ويلهمنا  الصمود،  روح  يلهمنا  واألمة،  للفرد 

وروح الثبات عىل القيم واملثل، ويلهمنا العطاء بجميع أبعاده، 

يلهمنا العزة والكرامة، فهو القائل: "كونوا أحراراً يف دنياكم". 

الشهداء تحيي  املحبة والعاشقة لسيد  املجتمعات  وهكذا هي 

ذكراه وتستلهم منه برنامجاً عملياً، وخارطة تغيري إىل األفضل، 

الكرمية. وعلينا فقط أن  الحياة  لنا خارطة  ففي كل عام يرسم 

نقرأ الحسني عليه السالم قراءة الوعي واملسئولية.

قّدم اإلمام الحسين )عليه السالم(
‚‚أروع األمثلة في نشر ثقافة المسؤولية

‚‚
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تسيري الرحالت وفق برنامج متكامل

رئيس قسم السياحة الدينية زيد عبد الواحد تحدث عن مهام القسم 

العتبات واملزارات  فقال " إن القسم يقوم بتسيري رحالت يومية لزيارة 

يومي وبأسعار مدعومة، حيث  برنامج  العراق، وفق  املقدسة يف داخل 

يتم توفري باصات حديثة لغرض نقل الزائرين يومياً إىل عدة أماكن منها 

 - محمد  سيد   - الكاظمية   - مسلم  أوالد  النجف-   - الكوفة   - السهلة 

سامراء- السيدة رشيفة - الحمزة – القاسم- الُحر- قطّارة اإلمام عيل - 

البكر- زيد بن عيل - سعيد بن جبري - سلامن املحمدي.

ويضيف" كام يقوم القسم بتوفري أنواع مختلفة من السيارات وبأسعار 

الحدودية )سفوان -  املنافذ  الزائرين األجانب من  مدعومة لغرض نقل 

الدوليني  والنجف  بغداد  مطاري  ومن  زرباطية(   - الشيب   - الشالمجة 

الشعبي  الحشد  يف  املجاهدين  نقل  عن  فضالً  رغبتهم،  بحسب  وذلك 

إىل مناطق واجباتهم وإرجاعهم إىل مناطق سكناهم، وإرجاع املواطنني 

املهجرين من مناطقهم والراغبني بالعودة اليها".

ويفيد عبد الواحد أن" قسم السياحة الدينية قام خالل سنة ۲۰۱۷م بنقل 

أكرث من ۹۳۰۰۰۰ زائر اىل العتبات املقدسة داخل العراق، إضافة إىل تسيري 

رحالت إىل الديار املقدسة ألداء مناسك العمرة وزيارة مرقد الرسول )صىلَّ 

الرشيفة  واملزارات  السالم(  )عليهم  البقیع  وأمئة  وسلم(  وآله  عليه  الله 

وفق برنامج متكامل من حيث النقل بباصات حديثة جداً والنقل بواسطة 

طائرات الخطوط الجوية السعودية، حيث يكون النزول يف مطار املدينة 

الرشيف  امليك  الحرم  وقريبة من  أوىل  فنادق درجة  والسكن يف  املنورة 

ويرافق  يومياً،  طعام  وجبات  ثالث  وتقديم  الرشيف،  النبوي  واملسجد 

هذه الرحالت كادر إداري متخصص بإدارة الحمالت وتقديم الخدمات 

الرشيفة  العلمية  الحوزة  فضالء  من  ديني  ومرشد  الرحمن،  اىل ضيوف 

لغرض تعليم املعتمرين أداء مناسك العمرة بالصورة الصحيحة، حيث تم 

تسيري أكرث من ۲۰ رحلة إىل الديار املقدسة خالل سنة ۲۰۱۷ أي بواقع 

۲۷۰۰ معتمر". 

وأضاف أن" القسم يقوم بتسيري رحالت إىل الجمهورية العربية السورية 

لغرض زيارة مرقد السيدة زينب عليها السالم والسيدة رقية عليها السالم 

وفق برنامج متكامل، وتم تسيري أكرث من ۳۰ رحلة اىل الجمهورية السورية 

إىل  أخرى  أن" هناك رحالت  مبينا  زائر"  بواقع ۱۱۰۰  خالل سنة ۲۰۱۷ 

الجمهورية اإلسالمية اإليرانية لغرض زيارة مرقد اإلمام الرضا عليه السالم 

تم استحداث قسم السياحة الدينية يف العتبة الحسينية املقدسة عام ۲۰۰۹م ليكون رافداً حيوياً يف دعم وتوفري خدمات النقل الخاصة بالسياحة 
الدينية داخل العراق وخارجه، وفق أحدث املعايري الفنية والتقنية.

قسم السياحة الدينية في العتبة الحسينية المقدسة
رافد حيوي النتعاش السياحة الدينية

•تقرير: سالم الطايئ   

تقارير
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و مرقد السيدة فاطمة املعصومة عليها السالم، وفق برنامج متكامل من 

تسيري  وتم  املناسبة،  األكل  الالئق ووجبات  والسكن  املريح  النقل  حيث 

أكرث من 13 رحلة خالل سنة ۲۰۱۷ أي بواقع 540 زائراً.

تقديم الخدمات للزائرين وتذليل املشاكل

قسم  دور  عن  تحدثاَّ  الحكيم،  رياض  السيد  اإلدارية  الشعبة  مسؤول 

السياحة الدينية وأهميته قائاًل" مع توافد املاليني من الزائرين إىل كربالء 

املقدسة إلحياء املناسبات الدينية كانت إحدى املشاكل التي يعاين منها 

الزائر هي أزمة النقل، إضافة إىل عدم تواجد اآلليات ووسائط النقل يف 

الحسينية  العتبة  إدارة  من  وإمياناً  املليونية،  الزيارات  يف  القطع  مناطق 

املشاكل  وتذليل  للزائرين  الخدمات  كافة  تقديم  برضورة  املقدسة 

حسب  الدينية  السياحة  قسم  إنشاء  تم  تعرتضهم  التي  والصعوبات 

توجيهات املتويل الرشعي، والسيد األمني العام للعتبة املقدسة.

للزائر  الخدمي  الجانب  بالرتكيز عىل  يقوم  القسم   " أن  الحكيم  وأضاف 

من حيث توفري باصات مكيَّفة ومريحة يف أماكن قريبة من محل السكن، 

العراق  املقدسة داخل  األماكن  الزائرين إىل جميع  إيصال  والحرص عىل 

التي  وخارجه، من خالل وضع خطة مدروسة لتذليل جميع الصعوبات 

ميكن أن تواجه الزائر يف سفره، وترجمت هذه الخطوات من خالل عدد 

السفرات املتزايد يف كل عام".

وأشار اىل أن" املفاهيم املبنية عىل أسس إميانية واملرتبطة ارتباطا وثيقاً 

بالعقيدة واملذهب هي أساس العمل يف قسم السياحة الدينية يف العتبة 

ان"  يؤكد  الذي  القسم  رئيس  توجيهات  بحسب  املقدسة،  الحسينية 

الزوار الوافدين إىل املراقد املقدسة من خارج العراق يتم توفري سيارات 

تستقبلهم من املطارات حتى إكامل جميع الربامج املوضوعة من قبلهم 

لزيارة املراقد املقدسة ومن ثم أعادتهم إىل املطار، كام يقوم القسم بتأجري 

أيام  جميع  يف  طلبهم  حسب  كربالء  محافظة  يف  الزائرين  إىل  الباصات 

األسبوع بدون استثناء، فضالً عن تسيري حمالت خارج العراق من خالل 

املنورة  واملدينة  املكرمة  مكة  يف  املقدسة  الديار  لزيارة  العمرة  رحالت 

بالسفر حرصياً  املعتمرين  الباهر من خالل رغبة  بالنجاح  حيث تكللت 

مع حمالت العتبة الحسينية املقدسة..."

الحاصل  املواطنني والطلب  قبل  الواسع من  اإلقبال   " أن  الحكيم  ويفيد 

توفرها رشكات  ال  جيدة  خدمات  من  الدينية  السياحة  قسم  يقدمُه  ملا 

عىل  شّجع  املطروح  والسعر  الزيارة  مضمون  حيث  من  اخرى  سياحية 

السعي الستيعاب عدد اكرب من الحمالت يف املستقبل.

وأكد أن" منتسبي القسم هم من ذوي الخربة والكفاءة، حيث كان لهم 

الخدمات  تقديم  السباقني يف  العمل فكانوا  دور مهم ومرشّف يف تطور 

إىل  بأيديهم  بأخذهم  يقومون  حيث  خاص،  بشكل  واملسّنني  للزائرين 

املراقد املقدسة وانتظار املتأخرين منهم حتى لو تجاوزوا الوقت املحدد 

يف الربنامج املوضوع لهم، والتعامل معهم بالكلم الطيب وهم متفانون يف 

عملهم رغم عناء الطريق وبُعد املسافات، ونجدهم مستعدين ألي عمل 

يسند إليهم فُهم يعملون بطاقة استثنائية".
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َجْمٌع  التي رواها  القراءة  القرآنية يف  القراءات  وينحرص مفهوم 

موثوق عن َجْمع موثوق ومبا يستحيل تواطؤهم عىل الكذب، 

العثامين،  للرسم  موافقتها  منها  أمور  القراءة  هذه  يف  ويشرتط 

ومالءمتها للعربية ولو بوجه من وجوه اللغة السليمة ويدخل 

يف هذا النوع قراءات األمئة السبعة املتواترة واملعروفة يف قراءة 

القرآن الكريم وترتيله عىل وجه مقبول.

املتعلقة  والتصورات  املفاهيم  بلبلة  كبري يف  وللمسترشقني دور 

)جولدزيهر(  مثال  املسترشقني  هؤالء  ومن  القرآنية،  بالقراءات 

بعض  يف  الحاصلة  االختالفات  سبب  يحرص  الذي  الهولندي 

االعجام  من  الخايل  العريب  الخط  بخصوصية  القرآنية  القراءات 

الربع  القرآين يف  للنص  التدوين األول  أيام  والتنقيط والعالمات 

األول من القرن األول الهجري.

اىل  نقله  الذي   ) االسالمي  التفسري  مذاهب  املشهور)  كتابه  يف 

عبد  و)  القادر(  عبد  حسن  )عيل  هام  بارزان  علامن  العربية 

الحليم النجار( يورد هذا املسترشق املعروف ما نصه: ) ال يوجد 

انه  عىل  عقديا  اعرتافا  دينية  طائفة  به  اعرتفت  ترشيع  كتاب 

نص منزل موحى به يقدم نصه يف أقدم عصور تداوله مثل هذه 

الصورة من االضطراب وعدم الثبات كام نجد يف نص القرآن!!!!!(.

بالحضارة  متخصص  أكادميي  من  الكالم  هذا  مثل  يعقل  فهل 

االسالمية كـ)جولدزيهر( عن نص ساموي ثابت حفظته القلوب 

الكتاب  هذا  نعت  يجوز  وهل  كابر؟  عن  كابرا  األذهان  قبل 

وجود  ملجرد  وقدسيته  بسامويته  املذكور  املسترشق  أقر  الذي 

وهي  اآلخر؟  البعض  عن  البعض  قراءات  يف  بسيطة  اختالفات 

قراءات مقبولة ما دامت ال تشوه النص وال تطعن يف قدسيته 

االستشراق والقراءات القرآنية
األماني المضللة!

تعد القراءات القرآنية من أقدم العلوم املصاحبة لنزول القرآن الكريم، وهي وثيقة الصلة بعلم النحو والرصف والتفسري وحتى 

التاريخ، ولذلك فالعناية بها متأتية من العناية بالقرآن الكريم واالهتامم به، والحرص عل معرفة اشرتاطاتها ومواضعاتها جزء 

من الحرص عل القرآن الكريم نفسه، لكون العلم املعني بالقراءات يهدف يف أول ما يهدف إليه صيانة القرآن الكريم من 

التحريف والتغيري.

• د. هاشم املوسوي

استشراق
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وصوابه وانتامئه اىل الله؟

مرة  بالصاد  الرصاط(  اهدنا   ( تعاىل:  قوله  قرأ  من  أن  وهل 

يف  اضطراب  إىل  تعود  ال  قراءة  وهي  مرة  بالسني  و)الرساط( 

االصل القرآين بقدر ما تعود إىل اختالف لغات القارئني ولهجاتهم 

وجود  إىل  يؤول  ذلك  معنى  هل  للحروف،  تصويتهم  وطريقة 

اضطراب يف النص األصيل؟

وهل أن قراءة قوله تعاىل: ) ويأمرون الناس بالبخل( بضم باء 

البخل مرة وبفتحها مرة أخرى يدعو جولدزيهر إىل وصف كتاب 

عدم  وأين  الثبات؟  بعدم  القرآن  األول  ودستورهم  املسلمني 

املقدسة  النصوص  يف  الثبات  عدم  من  القرآين  النص  يف  الثبات 

املسترشق  عليهام هذا  اطلع  اللذين  واالنجيل  كالتوراة  األخرى 

وأدرك حجم االختالف واالضطراب قياسا بالقرآن، إذا سلمنا معه 

بوجود مثل هذا األمر الذي يدعيه!!!

أو أن يقرأ قوله تعاىل : ) أومن ينشأ يف الحلية فهو يف الخصام 

غري مبني( بضم الياء وفتح النون وتشديد الشني )يَُنّشأ( أو بفتح 

الياء وسكون النون وتخفيف الشني )يَْنَشأ( دون أن يخل ذلك 

مبضمون النص ومراده ومحتواه العام، وهذا النوع من القراءات 

واالختالفات جار عىل سنة العرب يف رصف عنايتها للمعاين ويف 

نظرها لأللفاظ عىل أنها وسائل، حيث ال يوجد بأس من إيراد 

يقصد  الذي  العام  املعنى  دام  ما  أكرث  أو  وجهني  عىل  اللفظ 

بالخطاب مستقيم ال تشوبه شائبة .

وقد أقام جولدزيهر حجته يف وجود القراءات اىل مجموعة من 

القراءات  وجود  إن  ييل:  مبا  متمثلة  املتهافتة  والرباهني  الحجج 

املتعددة يف النص الواحد عائد إىل هوى القرّاء ورغباتهم الخاصة 

التي ليس من الرضوري أن تستند إىل أصل تاريخي أقرّه الرسول 

األكرم )(، كام ان االختالف بني القراءات من املمكن أن يعود 

–بحسبه- اىل عدم وجود التنقيط يف زمن كتابة النص القرآين يف 

اكتشاف  عدم  الهجري، فضال عن  األول  القرن  من  األول  الربع 

بنية  داخل  والرصفية  املفردات  أواخر  يف  اإلعرابية  الحركات 

الكلمة الواحدة، وهي حجج أوهى من أن يُرد عليها، ألن أغلب 

صحابة الرسول األكرم وأهل بيته الطيبني كانوا يحفظون القرآن 

بسبب  فهو  حدث  وإن  حتى  االختالف  وان  أُنزل،  كام  الكريم 

وال  باألصل  يودي  ال  اختالف  وهو  واأللسن  اللهجات  اختالف 

يرضه ، وقد أبقاه الرسول األكرم تسهيال لألمة وتسهيال عليها يف 

طريقة التصويت ، إذ ليس من املعقول أن يتحدث العرب ومن 

ويصدرون  ينطقون حروفها  واحدة  بلهجة  معهم  االسالم  دخل 

ينتمي  التي  قريش  قبيلة  تصدرها  كام  الحروف  هذه  أصوات 

إليها حبيب الله محمد )صىل الله عليه وآله( وكام بينا.

وقد فات هذا املسترشق املرموق بأن الروايات أو القراءات التي 

يسميها اضطرابا هي قراءات ثبتت بطريق التواتر الذي ال شك 

يف انتهاء صلته املبارشة بالرسول األكرم الذي أقر ذلك ودونه من 

بعده علامء األمة باملشافهة كابرا عن كابر ثم وثقوه بأسانيدهم 

العلمية التي ال يرقى اليها الشك وال تصل اليها الشبهات!!!

كام فات )جولدزيهر( أن اختالف القراءات إمنا هو مجرد اختالف 

املتعارض  لالختالف  وليس  والتغاير  التنوع  إىل  أسبابه  يعود 

املضطرب، ألن التعارض واالضطراب ال ميكن أن يكون حتى يف 

البرش،  كالم العقالء من البرش! فام بالك أن يكون يف كالم رب 

ولكنها مجرد أماين متناها املسترشقون يك يطعنوا يف هذا الكالم 

بأنه  العاملني  رب  وصفه  والذي  األلباب  عىل  واملسيطر  املحكم 

كالم ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه..
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تجارة ضحيتها المواطن
األدوية المستوردة

تحقيقات

•تحقيق: سالم الطايئ  • تحرير: صباح الطالقاين

العدد 128 - ربيع الثاني 1440 هـ44



تحتل قضية األدوية املستوردة أهمية قصوى يف سلّم أولويات قطاع الصحة يف العراق، سواء من ناحية تغطية 

النقص يف اإلنتاج املحيل الذي ال يغطي سوى 10%من الحاجة الفعلية أو من ناحية توفري األدوية ذات املناشئ 

العاملية اآلمنة، أو مكافحة تجارة األدوية غري الرشعية والتي اتخذت منها مافيات داخلية وخارجية وسيلة لإلثراء 

الفاحش، عل حساب الضمري االنساين وصحة املواطن وثقته بالقطاع الصحي بشكل عام.

فام هي محددات العمل يف تداول األدوية املستوردة؟ وهل توجد ضوابط تضمن عدم االحتكار بهدف رفع 

األسعار؟ أو ادخال أدوية قد تكون مزورة من ناحية املنشأ او الصالحية؟

وملاذا ال يتم التحكم بسقف األسعار من قبل الدولة او النقابات املعنية للحد من جشع بعض األطباء والصيادلة؟

ور دائرة الصحة  داَ

كاظم  سليم  كربالء  صحة  لدائرة  اإلعالمي  الناطق 

شعب  تعمل  قائالً"  التفتيش  شعبة  دور  عن  تحدث 

محددة  عمل  آلية  الصحية ضمن  املؤسسات  تفتيش 

واملفتش  الصحة  دائرة  عام  مدير  من  مبارش  بإرشاف 

يف  مميزة  جهودا  تبذل  وهي  الصحة،  لوزارة  العام 

خروقات  أية  عن  دوري  بشكل  والتفتيش  التحّري 

يف  قلة  هناك  أن  إال  والصيدليات،  املذاخر  يف  تحصل 

كافة  تغطية  عدم  اىل  يؤدي  مام  التفتيشية،  الكوادر 

بعض  بقيام  الجانب  هذا  يُستغل  وقد  املناطق، 

أو  مفحوصة  غري  أدوية  ببيع  واملذاخر  الصيدليات 

منتهية الصالحية. 

ويف الفرتة األخرية قامت دائرة صحة كربالء بحملة 

حجز  وتم  املرخصة  غري  والعيادات  الصيدليات  عىل 

القانونية  العقوبات  واتخاذ  لديهم  املوجودة  األدوية 

بحقهم. 

متييز  عىل  قادر  غري  املواطن  إن  كاظم"  وأضاف 

وباألخص  غريها  من  واملرخصة  املفحوصة  األدوية 

بني  مشرتكة  تكون  املسؤولية  فان  لذلك  املستوردة، 

وزارة الصحة ونقابة الصيادلة واملواطن، فعندما توضع 

األدوية  عىل  التزوير  أو  للتالعب  قابلة  غري  عالمات 

قادرا عىل  املواطن سيكون  فإن  واملستوردة  املرخصة 

وبالتايل  الرسمية،  وغري  الرسمية  األدوية  بني  التمييز 

اإلجراءات  متابعة  الصيادلة  نقابة  عاتق  سيكون عىل 

التي تحد من هذه الظاهرة.

رؤية متخصصة

رؤيته  قّدم  ج(  )م  الدكتور  الصيادلة  نقابة  عضو 

لضبط تداول األدوية قائالً" يف سبيل الحد من تداول 

زلنا  وما  طالبنا  املغشوشة  أو  الفعالية  األدوية عدمية 

)باركود(  خاص  وضع رشيط  برضورة  النقابة  نطالب 

عىل كل علبة دواء تدخل اىل العراق، وذلك للكشف 

عن تفاصيل الدواء من دخوله اىل املصنع كامدة خام 

وحتى وصوله اىل املريض.

ويعزو الدكتور )م ج( أن انتشار األدوية املغشوشة يف 

اآلونة األخرية اىل عدة أسباب منها" تركيز تّجار األدوية 

املنخفضة،  األسعار  طريق  عن  املريض  جذب  عىل 

يوزّعها  معدومة  أو  قليلة  فاعلية  ذات  أدوية  فهناك 

التجار بأقل من نصف السعر لألدوية األصلية، ويضطر 

مع  خصوصاً  أسعارها  رخص  بسبب  لرشائها  املواطن 

تتعلق  أخرى  أسباب  عن  فضالً  الدواء،  ارتفاع  موجة 

القوانني  تفعيل  عىل  الرقابية  الجهات  قدرة  بعدم 

والصيدليات  املذاخر  أصحاب  عىل  صارم  بشكل 

الكربى، مع العلم أن الجهات الرقابية ضبطت أدوية  

مغشوشة مباليني الدوالرات ومل تتمكن من اتخاذ أية 

إجراء بحق أصحابها، بسبب نفوذهم او اشرتاك بعض 

الجهات الحكومية معهم يف املتاجرة، مبيناً" أن النقابة 

سيتم  الشأن  هذا  يخص  قانون  تفعيل  عىل  ستعمل 

عرضه عىل مجلس النواب خالل الفرتة القادمة ونأمل 

أن تتم املصادقة عليه والعمل به مستقبالً. 

وأشار اىل" أن قطاع الصناعة املحلية لألدوية ال يلبّي 
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مستوى الطموح من الحاجة يف الوقت الحارض، فمن 

البلد من األدوية فهي تقدر بنسبة  حيث سد حاجة 

الصحية  املؤسسات  يف  موجود  معظمها  فقط،   10%

الحكومية، ونسبة قليلة جداً منها يف الصيدليات، وال 

عّدة  اتخذت  التي  الصحة  وزارة  دور  تجاهل  ميكن 

خطوات لحامية املنتج املحيل ودعمه، وذلك بإيقاف 

استرياد األدوية التي يصنع مثيلها يف الرشكات املحلية، 

هذه  أن  إال  كوادرها  وتطوير  املحلية  املصانع  ودعم 

الخطوات ليست مبستوى الطموح".  

مطالبات...

األدوية  تجار  ان  أفاد"  حسني  ثائر  الصيدالين 

األول  هدفهم  منها  املغشوشة  باألخص  املستورَدة 

وهم  املريض،  حساب  عىل  طائلة  مكاسب  تحقيق 

تقليد  عىل  يعملون  حيث  محرتفة  أساليب  يتبعون 

بيانات  وينسخون  الحيوية  املضادات  ُحقن  أصناف 

أن  حد  اىل  الخارج،  من  املائية  والعالمات  العلبة 

بني  التفريق  األحيان  معظم  يف  ميكنه  ال  الصيدىل 

التي  املواد  وهذه  واملغشوشة!  األصلية  النسخة 

وحساسية  مضاعفات  اىل  تؤدي  قد  األدوية  تحتويها 

لدى املريض بعد تناولها، لذا نطالب الجهات الرقابية 

وجهاز  الصيديل  والتفتيش  الصحة  وزارة  من  ابتداًء 

حامية املستهلك، بأن يتم العمل عىل تكثيف التفتيش 

الدوري لكل األدوية املوجودة يف الصيدليات وتحليلها 

واتصافه  لالستخدام  صالحاً  كان  إن  محتواها  ملعرفة 

باملواصفات القياسية املطلوبة أم ال. 

وأضاف" أن عمل وزارة الصحة برغم كونه مستمرا 

املرخصة  غري  الصيدليات  عن  والتفتيش  التحري  يف 

إداري،  فساد  عملها  يشوب  قد  الفرق  بعض  أن  إال 

وذلك بتهاونهم مع بعض الصيدليات غري املرخصة او 

التي متتلك أدوية ذات نوعية غري مطابقة ملواصفات 

األدوية من  استرياد  إن  مبيناً"  الصحة،  وزارة  ورشوط 

العراق بعد  املحلية يف  أثّر سلباً عىل املصانع  الخارج 

والصيدليات  املستشفيات  تجهز  السابق  كانت يف  أن 

تجاهل  عىل  يعمل  االسترياد  ان  كام  مبنتجاتها، 

وعدم  العراقيون  الصيادلة  ميتلكها  التي  اإلمكانيات 

االستفادة من خرباتهم يف مجال عملهم. 

يف  أحياناً  املشكلة  تكمن  ال  بالقول"  حسني  وختَم 

طريقة استرياد األدوية وتعرضها للغش والتزوير وإمنا 

قد تتعرض لعملية سوء النقل والتخزين والتي تساهم 

بشكل كبري يف إفسادها وعدم فاعليتها، وقد ال تتوفر 

املطلوبة  املواصفات  والصيدليات  املخازن  بعض  يف 

والهواء واإلضاءة،  الحرارة  املساحة ودرجة  من حيث 

الصفيح  بني  وليس  بالصفيح!  مبنية  املخازن  فبعض 

واألدوية عازل خشبي، ومساحتها أقل من ثالثة أمتار 

عىل  تحتوي  وال  عالية  فيها  الحرارة  ودرجة  مربعة 

عدم  رغم  لألدوية  تلفاً  يسبب  مام  التكييف،  أجهزة 

انتهاء صالحيتها".

ارهاصات املواطن

املواطن الكاِسب عيل عبدالله، تحّدَث عن االتفاق 

يكون  عالية  أسعار  والصيادلة عىل  األطباء  بعض  بني 

ضحيتها املريض، قائالً" نالحظ أن بعض األطباء يوجهون 

يجربونهم عىل  مرضاهم إىل صيدليات معينة وأحياناً 

فتجد  الصيدلية،  صاحب  مع  باالتفاق  منها  الرشاء 

األسعار فيها مرتفعة جداً مقارنة بنوع الدواء ورشكة 

إنتاجه، وهذا ما يعاين منه كثري من املرىض.

وأكد عبدالله" ان هذا األمر يدفع املريض اىل عناء 

املناسب  والسعر  بالثقة  تتمتع  صيدلية  عن  البحث 

حتى لو كانت يف منطقة بعيدة".

نطالب الجهات الرقابية ابتداًء من وزارة الصحة 
والتفتيش الصيدلي وجهاز حماية المستهلك، 

بأن يتم العمل على تكثيف التفتيش الدوري لكل 
‚‚األدوية الموجودة في الصيدليات

‚‚
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سلَك  متقاعد،  هادي،  عبد  محمد  الحاج 

آخر للمعالجة، فقال" اتجهُت لالعتامد عىل  طريقاً 

بعض  معالجة  يف  واستخدامها  الطبيعية  األعشاب 

استغني  جعلني  األمر  وهذا  تصيبني،  التي  الحاالت 

استغالل  عن  وأبعدين  الطبية،  والعقاقري  األدوية  عن 

األدوية  يحتكرون  حيث  للمرىض،  الصيدليات  بعض 

ويبيعونها بأسعار عالية جداً.

وأضاف أن" عالج األعشاب بالرغم من بطئه إال انه 

واستخدامه  الجسم،  عىل  جانبية  آثاراً  يرتك  ال  غالباً 

ينترش بني املرىض املصابني باألمراض املزمنة واملنترشة 

يوفر  وهو  وغريها،  والضغط  كالسكر  العراقيني  بني 

املصاريف للحاالت األخرى التي تحتاج إىل عمليات او 

عالجات كياموية".

وتابع أن" األدوية املستوردة كانت يف السابق متوفرة 

يف العيادات الشعبية واملراكز وباألخص أدوية األمراض 

املزمنة، 

ومسيطر 

حيث  من  عليها 

والصالحية  النوعية 

عاملية  مناشئ  ومن 

هذه  يف  أخصائيني  من  ومشخصة 

من  تختفي  بدأت  أنها  إال  األمراض، 

املراكز الصحية والعيادات الشعبية، وتنحرس 

عند صيدليات محددة تعمل عىل احتكارها، وبيعها 

بأسعار مرتفعة. 
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ضوابط االسترياد والحاجة الفعلية

فإنها  العراقية،  الصحة  وزارة  موقع   وبحسب 

حسب  الخاصة  والرشكات  العلمية  للمكاتب  تسمح 

القرار 60 لسنة 1998 باسترياد األدوية واملواد األولية 

واملستلزمات الطبية، مبوجب إجازة استرياد تصدر عن 

وزارة التجارة مبوافقة مسبقة من وزارة الصحة وفق 

يف  املستورد  الدواء  لكون  وذلك  املعتمدة،  السياقات 

الحاجة  لتغطية  األكرب  النسبة  يشكل  الحايل  الوقت 

الفعلية للسوق املحلية واملؤسسات الصحية العالجية، 

لدى  املسجلة  األجنبية  األدوية  نسبة  بلغت  حيث 

وزارة الصحة العراقية مقارنة بالدواء املحيل كام ييل:

النوع املسجل           العدد             نسبته من

                                              املجموع الكيل

الدواء املحيل             382              28.4%

الدواء األجنبي           963              71.6%

املجموع                 1345             100%

لذا أكدت الوزارة عىل تكثيف الجهود يف إجراءات 

وخاصة  النوعية،  والسيطرة  الجودة  وفحص  الرقابة 

بعد انتشار ظاهرة إدخال األدوية بطرق غري رشعية، 

التسجيل يف  الدواء للفحص وإجراءات  وعدم إخضاع 

وزارة الصحة.

ال تكمن المشكلة أحيانًا في طريقة استيراد األدوية 
وتعرضها للغش والتزوير وإنما قد تتعرض لعملية 

سوء النقل والتخزين والتي تساهم بشكل كبير 
‚‚في إفسادها وعدم فاعليتها

‚‚
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قراءة في كتاب

هوامش على كتاب
نقد الفكر الديني 

 يتألف الكتاب من )تقديم( بقلم الدكتور يوسف اسكندر و)بني يدي البحث( وهوامش عل الفصول الخمسة من الكتاب األصيل.

   ويشري املؤلف يف )بني يدي البحث(إىل صدور كتاب بعد نكسة حزيران عام 196٧بعنوان)النقد الذايت بعد الهزمية( ومؤلفه الدكتور 

صادق جالل العظم. ويقول الشيخ أن مؤلف ذلك الكتاب أقحم )موضوع اإلميان بالغيبيات الدينية يف قامئة علل الهزمية وأسبابها(. 

• اسم الكتاب: هوامش عل كتاب نقد الفكر الديني

• من إصدارات وزارة الثقافة/دار الشؤون الثقافية/

سلسلة علم وأثر

• املؤلف: املفكر اإلسالمي اإلمام الشيخ محمد حسن 

آل ياسني

• الطبعة الرابعة 2010
• قراءة :

أ.د.حميد حسون بجية
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ويتساءل الشيخ عن الدوافع وراء صدور مثل هذا الصوت ويف 

مثل هذا الوقت. وبعدما انربى له املخلصون بالرد عليه، صدر 

له كتاب جديد أسامه )نقد الفكر الديني( وكان )جانب اإلثارة 

فيه من الغالف إىل الغالف(. وتوقع البعض أن الكتاب سيحدث 

ضجة السيام يف لبنان، بلد إقامة املؤلف وطبع الكتاب. خاصة 

الفكرين  بني  األساسية  الدينية  )الفروق  عىل  ركز  الكاتب  وأن 

اإلسالمي واملسيحي(. ويتساءل الشيخ عن سبب اختيار املؤلف 

مل  يوم  الحقائق  هذه  عن  كان  الكتاب)وأين  لنرش  األزمة  أيام 

تكن هزمية ومل يكن احتالل؟( وينبه الشيخ املؤلف إىل تعاون 

الرأساملية  أمريكا سيدة  اللينينية، مع  املاركسية  قاعدة  روسيا، 

ضد الخطر النازي املشرتك. فلامذا ينكر الكاتب تعاونا من هذا 

القبيل بني اإلسالم واملسيحية ضد االستعامر والصهيونية؟ 

وملَ التأكيد عىل التناقض األسايس بني املسيحية والعلم الحديث؟ 

وملَ التأكيد عىل اعتقاد املسلمني بتحريف اإلنجيل؟ وملاذا القول 

أن الحوار اإلسالمي املسيحي هو أقرب إىل حوار الطرشان؟ وملاذا 

اإلشارة إىل الربجوازية السنية يف الطرف اإلسالمي يف لبنان؟ ومن 

املنتفع من كل ذلك غري العدو الصهيوين وأسياده؟ ويتأكد لنا ذلك 

عندما نقرأ ما ينكره الكاتب أشد اإلنكار من )جعل االستعامر-

وأحيانا الصهيونية العاملية-يبدو وكأنه القوة الوحيدة املتحكمة 

بصورة مبارشة أو غري مبارشة بحركة املجتمع العريب(. ثم يعلن 

مل  االستعامر  لحرب  الطاقات  كل  توجيه  )إن  برصاحة  الكاتب 

يكن صوابا، ألنه سبب اإلهامل التام ألوضاع القوى واملؤسسات 

الشيخ  يقدم  ثم  املوجودة.(  الذهنية  واملجهودات  والتنظيامت 

من  النرص  الجزائري  الشعب  انتزع  إذ  الجزائرية  الثورة  منوذج 

أعدائه دون االنشغال مبؤسساته وتنظيامته ومجهوداته الذهنية. 

ويعرج الشيخ عىل ما يشهده الحوار املسيحي–املاركيس ضمن 

روجيه  الشهري  املاركيس  الفيلسوف  عنها  حدثنا  جديدة  عالقة 

مستويات:  ثالثة  عىل  يجري  الحوار  إن  يقول  الذي  غارودي 

التعاون العميل والبوادر النظرية والعملية وتصوراتنا عن العامل. 

الكاتب  أن  الشيخ  يقول  األول(  الفصل  عىل  ويف)هوامش 

عىل  تعاىل  بالله  املؤمن  اإلنساين  )بالفكر  لالستهزاء  خصصه 

الديني  الفكر  من  املقصود  يحدد  ال  فالكاتب  التاريخ(.  امتداد 

سوى القول أنه)مجموعة من املعتقدات والترشيعات والشعائر 

والطقوس واملؤسسات التي تحيط بحياة اإلنسان(. لكنه يرتاجع 

تعريفا  له  ويقدم  كتابه  من  آخر  مكان  يف  التعريف  هذا  عن 

آخر مختلفا متاما فيقول انه)اإلنتاج الفكري الواعي واملعتمد يف 

ميدان الدين، كام يعرب عنه رصاحة عىل لسان عدد من الكتاب 

أو املؤسسات أو الدعاة لهذا الخط(. ويقول الشيخ إن اإلنتاج 

الفكري الواعي هذا ليس فكرا دينيا أبدا)وإمنا هو من الرشوح 

التي قد تصح وقد ال تصح يف امليزان الفكري الديني الصحيح(. 

عليه  ركز  ما  الشيخ  الثاين(يذكر  الفصل  عىل  )هوامش  ويف 

الكاتب مام أسامه)مأساة إبليس(إذ يريد أن ينقذه مام لحق به 

من سوء السمعة والذكر وما ناله من غضب ولعنة. 

ويف )هوامش عىل الفصل الرابع( يذكر الشيخ أن الكاتب قد 

اختار لهذا الفصل عنوانا ضخام وهو)التزييف يف الفكر املسيحي 

املعارص(. 

العلمي- )التصور  الكاتب  فيتناول  الخامس،  الفصل  يف  أما 

التفصيل.  من  بقدر  سنتناوله  ما  وهو  وتطوره(.  للكون  املادي 

ويظهر الكاتب وهو منكر لوجود الله كل اإلنكار. وهو يفتخر 

موجود"  "الله  القضية  عبارة)هل  من  ويتخذ  ويتبجح.  بذلك 

أم أن صدقها جائز جواز كذبها(. وهو  أم كاذبة  قضية صادقة 

االحتاملني عىل  هذين  من  أي  لرتجيح  أدلة  ميتلك  ال  أنه  يؤكد 

اآلخر. 

الحقة  صفحة  يف  يسميها  رضورية  نقاطا  الشيخ  ويتناول 

)اللحظات التمهيدية(. األوىل ذهاب الكاتب إىل وجود صورتني 

يذكر  ال  وهو  املادي.  واملفهوم  الروحي  املثايل  املفهوم  للكون: 

املفهوم الثالث، أال وهو املفهوم اإللهي الذي يقوم عىل األساس 

)عىل  يؤكد  الذي  املادية  الفلسفة  عليه  تقوم  الذي  الواقعي 

الفكر  عن  مستقلة  موجودة  حقائق  عن  عبارة  الكائنات  أن 

والشعور(. والفرق بني املفهومني أن املفهوم اإللهي )يختلف عن 

املادية بالسبب الالنهايئ لكل هذه املدركات، كام ويختلف عن 

املثالية بإميانه بالواقع الخارجي لحقائق الكون(. 

تتعلق املالحظة الثانية بالصورة الكونية التي جاءت بها املادية 

الرائعة.  العلمية  الصورة  الكاتب  يعتربها  والتي  امليكانيكية 

ويزعم الكاتب أنها اقتلعت الصورة الدينية السابقة عليها. وهو 

يعول كثريا عىل املبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية املستخلصة 

مادية  عىل  تأخذ  الديالكتيكية  املادية  لكن  نيوتن.  كتاب  من 

نيوتن-امليكانيكية- الساكنة نزعتها التجريدية. وهناك ما تقول 

به املادية الديالكتيكية من نسبية الزمان واملكان عىل خالف ما 

تعتقد به املادية الساكنة من مكان مطلق وزمان مطلق وسكون 

مطلق وحركة مطلقة. 

اليميني- النقد  إن  يقول  الكاتب  أن  هي  الثالثة  واملالحظة 
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أي الديني- املوجه للامدية امليكانيكية مل يكن له أي تأثري عىل 

طرقها الناجحة يف تفسري الظواهر. 

وترتكز املالحظة الرابعة عىل أن الكاتب ال يعطينا حال ملسألة 

بالخلق  تعرتف  ال  العلمية  النظرية  وان  األول"، خاصة  "الكائن 

من ال يشء.

كافة  بني  والرتابط  العزلة  قضية  الخامسة  املالحظة  وتعالج 

البحث.  إطار  خارج  الشيخ  يعتربها  التي  الكون  يف  املوجودات 

ويقول الكاتب إن املادية الديالكتيكية تشدد عىل حقيقة الرتابط 

العضوي الجوهري بني املوجودات يف الكون، مقابل ما تركز عليه 

النظرية القدمية-أي الدينية-من عزلة. ويقول الشيخ إن املادية 

امليتافيزيقي  الفكر  اتبعت  أنها  إذ  بجديد  تأت  مل  الديالكتيكية 

الذي يركز عىل خضوع املوجودات الكلية ملبدأ العلية الكربى. 

ويعود الشيخ إىل صلب املوضوع بعد هذه اللحظات التمهيدية. 

من  استمدها  التي  الكونية  الصورة  برشح  الكاتب  قام  فيقول: 

ثم  أوال  امليكانيكية  املادية  فاستعرض  املادي(.  العلمي  )تصوره 

عرج عىل املآخذ عليها، ثم رشع بعرض املادية الديالكتيكية التي 

تناسب  متكاملة  كونية  محاولة يف صياغة صورة  انجح  اعتربها 

العرص وعلومه. ويف هذه الصورة تكون "الحركة" هي اللبنة األوىل 

يف رصح الصورة الكونية وأساس البحث وغايته. ويقول الشيخ إن 

ديناميكية املادة مل تكن من مخرتعات الفكر الديالكتييك، وإمنا 

واتضحت  وتشذبت  تبلورت  اليونانية)ثم  الفلسفة  من  ورثتها 

معاملها التفصيلية عىل يد الفيلسوف املسلم الكبري صدر الدين 

الشريازي من رجال القرن الحادي عرش الهجري(. ويويل الشيخ 

إما  الشريازي  عند  "الحركة"  إن  فيقول  رشحا،  الشريازي  نظرية 

يقوله ستالني.  يقارن ذلك مبا  ثم  إرادية.  أو  أو قرسية  طبيعية 

ويخلص الشيخ إىل )أن امليتافيزيقية الواعية مؤمنة بالحركة كل 

اإلميان وقبل أن تتكون وجهة النظر الديالكتيكية بعهد طويل(. 

ثم يتساءل الشيخ عن الفرق بني الفكرين الديني والديالكتييك 

اللذين يتفقان عىل "الحركة". ويقول إن العلة تكمن يف الخلط 

وهو  والفعل  القوة  جانبي  بني  الديالكتيكية  فيه  وقعت  الذي 

الديالكتيك)بخلطه  فيه  ما وقع  بـ"التناقضات"، وهو  ما يسمى 

بني االثنني-جهال أو تجاهال( فلم )يجد بدا من استعامل كلمة 

عىل  يعول  الديالكتيك  إن  ثم  املسألة(.  لتربير  "تناقضات" 

الشيوعية للقضاء عىل هذه التناقضات، دون اإلفصاح عن كيفية 

ذاتية  الحركة  إن  بالقول  ذلك  تجيب عن  املاركسية  لكن  ذلك. 

للامدة فهي ليست بحاجة إىل سبب. وإزاء ذلك يعرض الشيخ 

مالحظات: أوالها: إذا كانت الحركة ذاتية، فلامذا تتطور ذرات 

معينة من عنرصها وتبقى أخرى عىل حالها؟هل هناك قوة عاقلة 

املاديني  أن  والثانية:  قسام؟  وتطور  قسام  تجمد  الحركة  داخل 

الفوتون  البسيطة مثل  متباينة: منها  للامدة صور  بأن  يعرتفون 

وااللكرتون والبوزترون واالنتي نرتون وغريها؛ ومنها املعقدة مثل 

الذرات والجزيئات؛ ومنها األكرث تعقيدا مثل الغازات والسوائل 

الحركة  أن  فهل  وغريها.  الساموية  واإلجرام  الصلبة  واألجسام 

الذاتية هي السبب يف هذا التنوع؟ أم أن مثة سببا فوق املادة؟  

والثالثة: تشري نتائج البحث العلمي إىل أن املادة يف أصلها البعيد 

حقيقة واحدة ال تنوع فيها وال تعدد. فال بد أن يكون التنوع لها 

يشء فوق العادة.

الحسية:  الخارجية  اآلثار  من  مناذج  أربعة  الشيخ  يقدم  ثم 

ملا  ويتعرض  واحدة.  خلية  من  اإلنسان  تكون  األول:  النموذج 

مام)يدهش  عجائب  من  اإلنسان  وحياة  الجنني  تطور  يكتنف 

الدقيق يف  النظام  ألف دليل ودليل عىل أن هذا  الفكر ويقيم 

هذا الجسم مل يخلق عشوائيا ومل يوجد صدفة ومل يحدث نتيجة 

حركة املادة الصامء العمياء املتخبطة(.

مليوين  من  بأكرث  تقدر  التي  الحيوان  فصائل  الثاين:  النموذج 

الخلق  شواهد  والغرائب)وكلها  العجائب  من  فيها  وما  فصيلة 

واإلبداع والصنع املتقن(.

النموذج الثالث: النبات ذلك العامل القائم بذاته الذي ما زال 

العلامء )يشاهدون يف كل يوم جديدا مل يسبق لهم معرفته(.

بها من غالف غازي  الرابع: خلق األرض وما يحيط  النموذج 

أو  زادت  لو  أبعاد  به من  تتمتع  مؤلف من عدة طبقات، وما 

نقصت قليال لكان فيها حتف الكائنات التي تقطنها. ويتساءل 

الشيخ عن حدوث ذلك مصادفة أم من تخبط املادة وعشوائيتها!

ويفيض الشيخ يف الحقائق العلمية عن هذه النامذج التي ال 

ميكن أن تكون دون مدبر.

ختاما، فال يشء يغني عن االطالع عىل الكتاب والردود املفحمة 

يف  الشيخ  يعتمدها  التي  السلسة  واللغة  دفتيه  بني  تقع  التي 

تحقيق ذلك.
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العتبة  إدارة  مجلس  عضو  يقول  امليزاب  هذا  مميزات  وعن 

امليزاب  هذا  مييز  ما  أهم  أن"  الشمري  فائق  املقدسة  العلوية 

كونه يقع يف مكان مقدس، ولكونه املحل الوحيد لترصيف مياه 

األمطار التي تالمس قبة رضيح اإلمام عيل عليه السالم، حيث 

مبارشة  للقبة  املاء  مالمسة  أن  عىل  تقوم  م  املصمِّ فكرة  كانت 

أمر ال يليق بها إال أن يكون ساقطاً من ميزاب ذهب لخصوصية 

وقدسية هذا املكان، وغالباً ما يتجمع الزائرون تحته أثناء سقوط 

األمطار للتربك بها، باعتبارها امتزجت بغبار القبة الذهبية وهم 

يقيمون بعض العبادات والدعاء لله تعاىل. 

وعن مكان امليزاب يوضح الشمري" يقع امليزاب فوق عقد إيوان 

امليزاب الذهبي، ويطل عىل الصحن الرشيف من الضلع الجنويب 

لسور الحرم، ويقابل إيوان مقربة السيد محمد سعيد الحبويب، 

وهو مصنوع من الذهب الخالص ويبلغ طوله 110 سم، مقارنة 

األرقام  بلغة  جمعت  لو  والتي  عيل  لكلمة  الثالثة  بالحروف 

سيكون تعدادها 110، فيام يبلغ عرض امليزاب 14 سم من الجهة 

العريضة اشارة اىل رمزية األربعة عرش معصوما عليهم السالم، 

أصحاب  رمزية  وهي  الضيقة  الجهة  من  سم   5 عرضه  ويبلغ 

الكساء الخمسة".  

ويتابع الشمري" كُتب عىل الجبهة الوسطى إليوان امليزاب قوله 

اَلَة  َا َولِيُُّكُم اللَُّه َورَُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّ تعاىل )إمِنَّ

َوالَِّذيَن  َورَُسولَُه  اللََّه  يَتََولَّ  َوَمن  َراكُِعوَن  َوُهْم  كَاَة  الزَّ َويُؤْتُوَن 

َا يُِريُد اللُه  آَمُنوا فَِإنَّ ِحزَْب اللَِّه ُهُم الَْغالِبُوَن(، وقوله تعاىل( إمِنَّ

ويحيط  تَطِْهرياً(،  َويُطَهِّرَكُْم  الْبَيِْت  أَْهَل  الرِّْجَس  َعْنُكُم  لِيُْذِهَب 

بهذه اآليات الكرمية قصيدة شعرية لـ)قوام الدين( مؤرخة سنة 

)1157هـ( بخط )كامل الدين حسني كلستانه(.

الرشيف، حصول  العلوي  الصحن  خَدمة  أحد  كرار،  ابو  ويذكر 

العديد من الكرامات أثناء تواجده يف هذا املكان لسنوات عديدة 

ارتفاع األهازيج  املكان بني فرتة وأخرى  فيقول" نسمع يف هذا 

واألصوات بالصالة عىل محمد وآل محمد، وباألخص بني الزائرات 

النساء بعد تحقق أمنيات بعضهن عند الزيارة والدعاء والتوسل 

يتجمع العديد من زوار العتبة العلوية املقدسة تحت إيوان امليزاب او )املرزاب الذهبي( يف الصحن العلوي الرشيف، متوسلني بالله تعاىل 
ثم برسوله محمد صل الله عليه وآله وأمري املؤمنني عليه السالم لتقّبل دعائهم وأعاملهم وقضاء حوائجهم. 

ميزاب الذهب
رمز وكرامات

تقرير: سالم الطايئ

تقارير
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تحت  املكان  هذا  يكون  ما  وغالبا  األطهار،  بيته  بأهل  الله  إىل 

امليزاب مزدحامً من قبل النسوة يف ايام املطر للحصول عىل املاء 

النازل منه والتربّك به، كذلك يشهد اإليوان عىل مدار العام إقامة 

الصالة فيه والدعاء وقراءة القرآن الكريم". 

الزائرة أم حيدر، من سكنة مدينة النجف األرشف، اعتادت عىل 

زيارة رضيح أمري املؤمنني عليه السالم كل يوم خميس، وتقول" 

بالدعاء عند رضيح  تعاىل  الله  إىل  نتقرب  الزيارات  خالل هذه 

أمري املؤمنني)عليه السالم( ونؤدي العبادات والزيارات والدعاء، 

فلكل مكان قدسيته وخصوصيته إال ان الناس اعتادت أن تتجمع 

عند ميزاب الذهب أثناء سقوط األمطار، وباألخص النساء فهن 

أداء  بعد  املاء  هذا  من  والتربّك  حوائجهن  طلب  عىل  يعملن 

النساء  من  العديد  رأيت  وجودي  خالل  ومن  والزيارة،  الصالة 

فمن  املكان،  هذا  لهن يف  التي حصلت  الكرامات  عن  تتحدث 

حوائجه  سيجد  النيّة  بصفاء  السالم(  املؤمنني)عليه  أمري  يقصد 

مقضيّة بإذن الله تعاىل".
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المتخصصة االيطالية في مجال األديان فبريتا بالتيسيرا: 
عدم وجود إعالم قوي في الدول اإلسالمية، 

لنقل صورة إيجابية واضحة للغرب 

عل مر التاريخ كانت زيارة املدينة املقدسة كربالء متثل محطة مهمة ومنعطفاً معرفياً وروحياً للعديد من الرّحالة واملتخصصني 

يف مجال العلوم اإلنسانية واملعارف الدينية، ومل يكن هذا األمر محض صدفة بل هو شغف الشخصيات الباحثة يف مجال الحضارة 

واألديان الكتشاف مكنون النهضة املباركة التي حدثت يف ارض كربالء قبل ما يقرب من 1400 عام ملقارعة الظلم واالستبداد 

وإقامة العدل والدفاع عن اإلنسان وحقوقه.

وهذه املرّة اقتنصت مجلة )الروضة الحسينية( فرصة وجود الباحثة يف مجال األديان فربيتا بالتيسريا من مدينة فلورنسا اإليطالية، 

يف العراق لزيارة كربالء املقدسة واملشاركة واالطالع عل مراسيم زيارة االربعني لإلمام الحسني عليه السالم، فكان معها الحديث 

التايل.

 حوار: عامد بعو     تحرير: صباح الطالقاين  

حوارات
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 ما الذي لفتاَ انتباهكم عند وصولكم إىل العراق؟

• كنُت عىل منت الطائرة مع زائرين من تركيا وشعرُت باإلعجاب 

تجربة  كانت  وهذه  يل،  قدموها  التي  املساعدة  ونوع  بتكاتفهم 

الزائرين واعترِبها هدية من  ونقلت صورة جميلة عن  لطيفة جداً 

اإلمام الحسني. 

العراق  بني  الحرب  من  سنوات  بعد  انه  أيضاً،  انتباهي  ولفت 

وإيران نرى الشعبني متعاونني مع بعضهم بشكل كبري جداً، واألهم 

تكاتف  عىل  دليل  أكرب  هي  األربعني  زيارة  ان  اكتشفُت  ذلك،  من 

الشعب ووحدة الوطن حيث يتسابق الجميع لخدمة الجميع، وال 

وجود لفرق بني شخص وآخر مهام اختلف شكله.

ورغم انني متخصصة يف مجال األديان يف الهند إال أن هذه الزيارة 

جذبتني للكتابة عن كربالء وعن املسلمني الشيعة، حيث وجدُت ما 

يستحق االهتامم  بصورة استثنائية يف مجال تخصيص.

 هل ترون دوراً للهجرة يف نقل الثقافات اىل املجتمعات األخرى 

بصورتها الواقعية او املطلوبة؟

• هذا يعتمد عىل شيئني، البلد الذي يأيت منه الالجئون، وتحصيلهم 

الدرايس، ألن املتعلمني يجدون سهولة يف التكيّف مع البيئة الجديدة 

إن كانوا مهاجرين أو الجئني ويستطيعون أيضاً  الحفاظ عىل هويتهم 

األصلية إن امتلكوا اإلرادة الالزمة لهذا األمر.

وسمحت  فائدة  األكرث  كانت  أملانيا  أن  نرى  املثال  سبيل  فعىل 

التقاليد  علمتهم  الوقت  نفس  تقاليدهم ويف  للحفاظ عىل  لالجئني 

واللغة األملانية، ليتمكنوا من االندماج مع املجتمع، ولكن يف ايطاليا 

من الصعب القيام بذلك بسبب قلّة املوارد التي تتيح ايجاد الظروف 

املناسبة.

بني  التقارب  مجال  يف  باإلعالم  منوطاً  ترونه  الذي  الدور  ما   

الشعوب؟

يقرر  أن  الحقائق ميكن  بنقل  اإلعالم صادقة  وسائل  كانت  إذا   •

الناس ما السياسة التي يرغبون متابعتها، ولكن يف كثري من األحيان 

عىل  يؤثر  ذلك  فإن  وبالتايل  مشوهة،  صورة  اإلعالم  وسائل  تنقل 

السكان املحليني ويجعلهم يبدون كخصوم للناس من بلدان أخرى.

لقد قيل يل أن وسائل اإلعالم الدولية مل تتحدث عن زيارة األربعني 

يف كربالء كثرياً، وأجد أن ذلك صحيح نوعاً ما، حيث مل أقرأ عن هذا 

الحدث الكبري ما يوازيه من تغطية يف وسائل اإلعالم العاملية، وهذه 

من  جيد  للنهوض مبستوى  ووضع خطط  بها  التفكري  يجب  مسألة 

التغطية العاملية لهذه املراسيم املعرّبة حضارياً وإنسانياً.  

 برأيك، ما هي األسباب يف ضعف وصول الثقافة اإلسالمية اىل 

العامل، مقابل وصول معلومات مضللة عن اإلسالم؟

• اعتقد أن هناك سببان رئيسيان أولهام، سوء توزيع الرثوات يف 

هذه البلدان ففي طريق النجف مل أَر هناك بنى تحتية جيدة تناسب 

وضع العراق االقتصادي الذي يعد  ثاين أكرب مصدر للنفط يف العامل.

والسبب الثاين هو عدم وجود إعالم قوي يف الدول اإلسالمية، لنقل 

صورة إيجابية واضحة للغرب، تكافئ ما تنقله وسائل اإلعالم األخرى 

من صور سلبية.

 ما هو انطباعك بعد زيارتكم للعراق؟ وهل ِمن كلمة توّدين 

توجيهها؟

• اليشء الذي جذبني هو الحب واللطف لدى الشعب العراقي 

مواطنني  أرى  مرة  أول  وهذه  مميزة،  بعاطفة  للزائر  ينظرون  فُهم 

حريصني عىل خدمة اآلخرين بهذا التفاين وهذه الروحية العالية.

واليشء الثاين هو تكاتف املقاتلني يف الحشد الشعبي الذي يدافع 

عن العراق ضد تنظيم داعش اإلرهايب، حيث نرى الشعب العراقي 

إخوانهم  مع  جنب  اىل  جنباً  يقاتلون  فالسّنة  متّحد،  طوائفه  بكل 

الشيعة ويضحكون ويأكلون معاً. 

أخرياً، اعتقد أن زيارة األربعني هي حدث فريد من نوعه وعىل العامل 

كله أن يعرف عظمة هذا التجمع وما يعنيه من قيمة حضارية وإنسانية 

ودينية، وإن العراق يستحق املزيد من االهتامم وينبغي لجميع البلدان 

أن تكتشف مكنونات هذا البلد وتقيم عالقات جيدة معه.

زيارة األربعين حدث فريد من نوعه وعلى 
العالم كله أن يعرف عظمة هذا التجمع وما 

يعنيه من قيمة حضارية وإنسانية ودينية

فبريتا
‚‚بالتيسيرا

‚‚
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  إن املسؤولية تعني إقرار الفرد مبا يصدر عنه من أفعاٍل واستعداده لتحمل نتائجه فهي القدرة عل أن يُلزم الفرد نفسه أواًل، والقدرة عل أن 
يفي بعد ذلك بالتزاماته االجتامعية بواسطة جهوده الخاصة وبإرادته الحرة لخدمة املجتمع .

وأهميتها في حماية المجتمع
ثقافة المسؤولية...

• اعداد: محمود املسعودي

اسرة ومجتمع

العدد 128 - ربيع الثاني 1440 هـ56



وان امتالك الفرد لثقافة املسؤولية تعني انه امتلك عنرص نجاح 

له وللمجتمع،  فالشخص املسؤول ينبغي أن يكون مدركاً بأن ما 

يحصل هو نتيجة قراراته، وبالتايل سيصبح أكرث حذراً وحرصاً عند 

اتّخاذه أّي قرار، كام جاء يف الحديث النبوي الرشيف)كلكم راع، 

وكلكم مسؤول عن رعيته(.
االجتامعية املسؤولية 

التنمية يف  الفرد تعيق عملية  انتشار ظاهرة الالمباالة لدى  ان 

املجتمع وعدم تطوره فيصبح مجتمعاً ضعيفا يف كثري من جوانب 

الحياة ويكون عرضة إلطامع االخرين.

)املسؤولية  بعنوان  مقاالً   املثقف  الصدد نرشت صحيفة  بهذا 

االجتامعية لألفراد تجاه املجتمع( للدكتور نبيل احمد  االمري جاء 

فيه: تعترب قضية املسؤولية االجتامعية أحد أهم القضايا الجديرة 

الوجود  لجانب من جوانب  تنمية  إنها  واالهتامم حيث  بالبحث 

االجتامعي، يحتاج إليها الفرد للحامية والوقاية والعالج من بعض 

والكثري  املسؤولية  تحمل  وعدم  الهوية  وافتقاد  الالمباالة  ظواهر 

من املظاهر السلبية التي تعوق عملية التنمية ، مضيفاً ان: تنمية 

املسؤولية االجتامعية رضورة اجتامعية بقدر ما هي رضورة فردية 

فهي حاجة اجتامعية، ألن املجتمع بجميع طوائفه وفئاته يف حاجة 

إىل الفرد املسؤول اجتامعيًّا.

وبني االمري أن تحمل املسؤولية يُعد: من أهم الصفات االجتامعية 

األمر  يتطلب  لذا  املامرسة،  طريق  عن  إال  تنميتها  ميكن  ال  التي 

من االختصايص االجتامعي أن يُنبه املجتمع ويُبرّصه مبا عليه من 

واجبات، وأن يكون العمل مبنيًّا عىل أساس األخذ والعطاء بني من 

يعيشون يف املجتمع، وعىل االختصايص االجتامعي أن يعي متاًما أن 

األفراد مسؤولون مسؤولية اجتامعية نحو أنفسهم ونحو املجتمع 

والوطن، وعىل األخصايئ االجتامعي أن يساعد األفراد عىل مامرسة 

األنشطة املختلفة يف ضوء هذا املفهوم ،ومن هنا تربز الحاجة إىل 

تنمية املسؤولية االجتامعية عند أفراد املجتمع، ألن تربية اإلنسان 

وسلوكيات  أقوال  من  عنه  يصدر  ما  تجاه  املسؤولة  تحمل  عىل 

الحياة  أثر يف نظم  لها من  مسألة عىل قدر كبري من األهمية ملا 

داخل املجتمعات اإلنسانية، فاألفراد املسؤولون عن أعاملهم تتميز 

حياتهم باالستقرار والطأمنينة واألمن النفيس واالجتامعي .

تحمل  ان  له:  مقال  الكاتب حميد جهمي يف  ذكر   من جهته 

 ، اإلنسان  بها  يتميز  التى  الحميدة  الصفات  من  صفة  املسئولية 

وهي داللة عىل إنسانيته ورقّي سلوكه وسمّو أخالقه وبذلك يكون 

عضواً فاعالً لنفسه وأرسته ومحيطه ومجتمعه وبالتاىل ينعكس كل 

ذلك عىل وطنه .

من ابرز مسؤوليات الوسائل ‚‚ فاملسئولية هي املؤرش الحساس، وهي الناقوس الذى يجعلك  
االعالمية المختلفة هي 
الِمصداقية والشفافية، 

وتحري الدقة في المعروض و 
عدم مخالفة أصول الدين أو 

النصوص الصريحة
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تنتبه لكل صغرية وكبرية ، وأن تتقي الله ىف خطواتك ، وأن تتحسس 

أين تضع قدمك ، وأن تعلم علم اليقني بأنك ستُسأل عنها ) يوم ال 

ينفع مال وال بنون إالّ من أىت الله بقلٍب سليم ( .

وعدم تحمل املسئولية آفة بل أخطر من ذلك ونتائجها سلبية 

وأخذ  قليالً  التوقف  علينا  وجب  ولهذا   ، والوطن  املجتمع  عىل 

الطيبة  بالكلمة  عالجية  مواقع  لعمل  ورصامة  بجدية  املوضوع 

التوصيل  قنوات  خالل  من  والرتشيد  والتوجيه  النصح  وبتقديم   ،

بأيرس  البسيط  املتلقي  اىل  تصل  حتى  مبسطة  بطرق  املتاحة 

أسهمنا ىف عالج وإصالح طاقات  قد  نكون  ، وبذلك  الفهم  طرق 

كانت معطلة ودمجها داخل مجتمعنا واإلستفادة من كل مواردنا 

البرشية من أجل الوطن ، وليتحمل الجميع املسئولية .
الشعور باملسؤولية  اهمية 

ان الشعور باملسؤولية له دور كبري يف تعزيز ثقة الفرد بتحمل 

موقع  يف  نرش  الصدد  وبهذا  وأرسته  مجتمعه  اتجاه  مسؤولياته 

ارتقاء االلكرتوين مقاالً بعنوان)تنمية الشعور باملسؤولية( بني فيه 

يف  فهو  واملكتسبة،  الفطرية  األمور  من  باملسؤولية  الشعور  ان: 

جانبه الفطري صفة يستمدها كل امرئ من فطرته اإلنسانية قبل 

أن يتلقاها من واضعي الرشائع والقوانني، وهو يف جانبه املكتسب 

نتاج املؤثرات االجتامعية والرتبوية التي أثَّرت يف تكوين الشخص 

ومنوه.

وان تعزيز دور الشعور باملسؤولية لدى أفراد املجتمع له أهمية 

كبرية النها الركيزة األساسية التي تقوم عليها نهضة األمم، ويرتكز 

م مبا متتلكه من ثروات  عليها تحقيق املجد والتقدم، فاألمم ال تتقدَّ

م مبا ميتلكه أبناؤها من قيم وأخالقيات؛ كالشعور  فحسب، وإمنا تتقدَّ

باملسؤولية، وإتقان العمل، إىل جانب ما متتلكه من ثروات وعلوم 

ووسائل علمية وتكنولوجية، كام أن للشعور باملسؤولية أثرًا كبريًا 

يف التخلُّص من مشكالت املجتمع والقضاء عليها، وله َدْور كبري يف 

حلول األمن واالستقرار باملجتمع وتحقيق الرفاهية به.

ُضعف الشعور باملسؤولية تضييع لحقوق االخرين 

ممثل  الكرباليئ  املهدي  عبد  الشيخ  دعا  الجانب  هذا  يف 

املرجعية الدينية العليا خالل الخطبة الثانية لصالة الجمعة  27/

الحسيني  الصحن  يف  2018/8/10م  املوافق  القعدة/1439هـ  ذو 

الرشيف اىل"تنمية هذا الشعور باملسؤولية ملا له من االيجابيات عىل 

باملسؤولية  الشعور  اىل"ان ُضعف  واملجتمع"مشريا  الفرد  مستوى 

وروح االتكال عىل االخرين وروح ونفسية القاء اللوم واملسؤولية 

عىل  الخطرية  السلبيات  من  مجموعة  اىل  يؤدي  االخرين  عىل 

مستوى واملجتمع منها حلول الفوىض ويؤدي اىل تضييع الحقوق 

امورها ألن  االّمة وتخلفها واضطراب  تراجع  اىل  لالخرين ويؤدي 

الفرد واملؤسسة حني ال تشعر باملسؤولية يف النهوض بهذا املجتمع 

يؤدي اىل ان الشعب والفرد يتخلف ويرتاجع، لذلك البد ان يكون 

لدينا هذا املبدأ ونشعر بأهميته يف حياة الفرد واملجتمع.

وأضاف الكرباليئ أن: كثريا من اآليات القرانية ونبهت  اىل رضورة 

يكون  ان  لإلنسان عىل  وأكدت  الفطري  املبدأ  هذا  الحفاظ عىل 

مسؤوال عن كل فعل وكل ترصف وكل سلوك وكل قول، وستسجل 

عليه ويحاسب ويعاقب عليها كقوله تعاىل مستعمال صيغة القسم 

)فََوَربَِّك لََنْسأَلَنَُّهْم أَْجَمِعنَي )92( َعامَّ كَانُوا يَْعَملُوَن )93( – سورة 

الحجر-(،
العالقة بني الحقوق واملسؤولية

بثقافة املسؤولية عند  الشعور  متى نستطيع ان ننمي ونكرس 

الفرد باتجاه وطنه ومجتمعه؟ سؤال يجيب عنه الكاتب نــــزار 

املسؤولية(فيقول: هناك عالقة  )ثقافة  بعنوان  له  حيدر يف مقال 

متتع  فكلام  املسؤولية،  روح  وتنمية  الحقوق  بني  وطيدة  طردية 

واملساواة  التعبري  حرية  رأسها  وعىل  كالحرية  بحقوقه،  االنسان 

العام،  الشان  يف  الحقيقية  واملشاركة  الفرص،  تكافؤ  رأسها  وعىل 

انسان، يحظى  اي  االنسان،  املسؤولية، الن  كلام منت عنده روح 
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مل  اذا  واما  طبيعي،  انساين  امر  وهذا  يشعر مبسؤوليته،  بحقوقه 

يتمتع االنسان بحقوقه، وهو بذلك يفقد آدميته وانسانيته، فكيف 

تريده ان يتحسس باملسؤولية، وهو العبد الذليل املميز عن بيقة 

املواطنني إما عىل اساس دينه او قوميته او انتامئه الفكري والثقايف 

او السيايس؟.

ويضيف حيدر قائال" لذلك، يجب ان يتمتع املواطن يف العراق 

الجديد بكامل حقوقه اوال وقبل كل شئ، لنحمله املسؤولية بعد 

ذلك، وان من الخطأ ان نتصور العكس ابدا، الن مواطنا بال حقوق 

نفسه  تلقاء  من  يشعر هو  ان  او  املسؤولية،  نحمله  ان  ال ميكن 

لحظة  االنسان  حقوق  تعاىل  الله  منح  فقد  ولذلك  باملسؤولية، 

والدته، وهي تنمو وتكرب معه، ثم حّمله املسؤولية، فَقِبل بها هذا 

االنسان، بغض النظر عن جديته يف تحمل املسؤولية ام ال، املهم ان 

الله تعاىل القى عليه الحجة فمنحه الحقوق اوال ثم طالبه بتحمل 

املسؤولية، والتي تكرب وتتسع كلام كربت وتوسعت حقوقه، وهذا 

الجديدة، فال تفعل كام كان  العراقية  الدولة  تفعله  ان  ما يجب 

يفعل الطاغية الذليل صدام، الذي صادر كل حقوق املواطنني، ويف 

نفس الوقت كان يحملهم كامل املسؤولية، عىل ماذا؟ عىل شئ مل 

يختاروه او يفعلوه، ولذلك مل يدافع عنه وعن نظامه حتى اقرب 

املقربني اليه عندما تعرض للغزو يف العام 2003.
وسائل االعالم ودورها يف تعزيز دور املسؤولية

تعزيز  يف  وبارزا  مهام  دورا  االعالم   لوسائل  ان  فيه  شك  مام 

وانتشار ثقافة املسؤولية لدى الفرد من خالل ما تعرضه وتنرشه 

يف رسالتها اىل الجمهور، ويف هذا يقول االستاذ حسن محمد عيل 

األهمية(  بالغة  رضورة  باملسؤولية  )الشعور  بعنوان  بحث  يف 

ابرز  نرش عىل موقع مركز مقديشو للبحوث والدراسات: ان من 

مسؤوليات الوسائل االعالمية املختلفة هي املِصداقية والشفافية، 

وتحري الدقة يف املعروض و عدم مخالفة أصول الدين أو النصوص 

الرصيحة والتنويع يف املواضيع املعروضة وأساليب عرضها، وبث 

والثقافة  املجتمعي  الوعي  لزيادة  وثائقية  وبرامج  تثقيفية  مواد 

العامة يف كل املجاالت ومراعاة جميع رشائح املجتمع، فمتابعي 

كافة من رجال ونساء  املجتمع  اليوم هم طبقات  اإلعالم  وسائل 

وشباب وأطفال، وأغنياء وفقراء، ومتعلمني وغري متعلمني،وكذلك 

الشهوات  يثري  وما  الشبهات،  بث  أو  للُمفسدات،  الرتويج  عدم 

القبلية  ،والنعرات  والفساد  الُخلقي  لالنحالل  ويدعو  والخالفات 

روح  وبث  اإلستقرار  زعزعة  أو  السياسية  التوترات  يثري  ما  وكل 

املواطنة وابراز دور ثقافة الشعور باملسؤولية. 

م بما تمتلكه ‚‚ األمم ال تتقدَّ
من ثروات فحسب، وإنما 

م بما يمتلكه أبناؤها  تتقدَّ
من قيم وأخالقيات
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إعداد: اسامعيل الربيعي 

كشفت دراسة أجريت مؤخرا، ان الهواتف الذكية لها تأثري سلبي عىل 

األطفال، وبشكل خاص عىل املستخدمني الذين ال تتجاوز أعامرهم عامني

وذكرت صحيفة "إندبندنت" الربيطانية إن "استخدام الهواتف الذكية قد 

يعود بالرضر عىل األطفال، وبشكل خاص عىل املستخدمني الذين ال تتجاوز 

أعامرهم عامني".

وتقول الدراسة التي نرشت يف دورية "تقارير الطب الوقايئ"، يف ترشين 

الثاين 2018 أن "استخدام الهاتف لساعة واحدة فقط قد يؤدي إىل إصابة 

قدرته عىل  تقليل  إىل  باإلضافة  واالكتئاب،  القلق  بخطر  واملراهق  الطفل 

ضبط النفس واالستقرار العاطفي".

أعامرهم بني 14 و 17  ترتاوح  الذين  "املراهقني  أن  باحثون  فيام وجد 

تكون  "السلبيات  أن  إىل  السلبية"، مشريين  اآلثار  لهذه  أكرث عرضة  سنة، 

أسوأ حني يكون دماغ الطفل يف طور النمو والتطور".

وتابعوا، ان "األطفال يف الحضانة باتوا يستخدمون بشكل كبري الهواتف 

الذكية". مؤكدين ان "هذا األمر قد يضعف قدرتهم عىل التحكم يف هدوئهم 

وأعصابهم مستقبال".

وختمت الدراسة بالقول أن "األطفال الذين يرتاوح عمرهم بني 11 و 13 

سنة، وميضون ساعة يف اليوم عىل شاشات الهواتف، يفقدن فرصة "تعلم 

أشياء جديدة"، أو بالتحديد يفقدون "فضول التعلم"، حسب الدراسة.

احذر إعطاء طفلك الموبايل 

ألول مرة يف العامل، يخترب باحثون بريطانيون قطرة 

أنف تحتوي عىل بكترييا نافعة معدلة جينيا، ميكن 

أن تساعد يف الوقاية من مرض التهاب السحايا.

الوطني  املعهد  يف  تطويره  تم  الذي  العالج 

عىل  يحتوي  ساوثهامبتون،  يف  الطبية  للبحوث 

بكترييا غري ضارة، معدلة جينيا، لتمكينها من البقاء 

يف األنف، وتعزيز املناعة.

املعدلة  البكترييا  هذه  تعمل  أن  املأمول  ومن 

املعروفة باسم "نيسرييا الكتاميكا"، عىل الحامية من 

"قريبتها" النيرسيا السحائية، الساللة املسؤولة عن 

اإلصابة مبرض التهاب السحايا.

البالغني،  من  باملائة   10 حوايل  أن  إىل  يشار 

وحناجرهم،  أنوفهم  يف  الضارة  البكترييا  يحملون 

لكنها  باملرض،  لإلصابة  أعراض  أو  أي عالمات  دون 

ميكن أن تغزو الجسم وتسبب أمراضا تهدد الحياة، 

مبا يف ذلك التهاب السحايا وتسمم الدم.

يف  الحيوية  الطبية  البحوث  مركز  مدير  وقال 

"وضع  أن  ريد  روبرت  الربوفيسور  ساوثهامبتون، 

القطرة يف أنف البالغني األصحاء ال يسبب أي رضر. 

وأضاف أن "تعديل البكترييا جينيا يساعدها عىل 

التمسك بخاليا الجسم البرشية بأعداد أكرب. وذلك 

ميكننا من زيادة عدد األشخاص الذين يحملون هذه 

البكترييا الصديقة يف أنوفهم، وبالتايل منع البكترييا 

التي ميكن أن تسبب التهاب السحايا".

سيكون  أنه  أيضا  يعني  "هذا  أن  ريد  واعترب 

لدينا عالج مستقبيل ملكافحة أمراض أخرى تسببها 

مثل  األنف،  تجويف  يف  تتكاثر  التي  البكترييا 

االلتهاب الرئوي وأمراض األذن".

والتهاب السحايا هو التهاب األغشية التي تحيط 

وتحمي الدماغ والحبل الشويك، يحدث نتيجة عدوى 

بكتريية أو فريوسية، ومن أعراضه الشحوب والطفح 

والقيء  والحمى  والصداع  الرقبة  وتصلب  الجلدي 

والنعاس وعدم تحمل األضواء الساطعة.

ويعد التهاب السحايا من الحاالت الطبية الطارئة، 

من  قربه  بسبب  للحياة  مهددا  يكون  أن  ميكن  إذ 

املخ والحبل الشويك، وقد يسبب الوفاة يف أقل من 

4 ساعات من بداية ظهور األعراض.

بقطرة أنف.. تجربة تاريخية لمكافحة التهاب السحايا 

طب وعلوم
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استبدال  أجل  من  بـ"الطموحة"  وصفت  خطة  تنفيذ  الصني  تعتزم 

اإلنارة الليلية يف الشوارع بضوء القمر الحقيقي، مضافا إليه وهج آخر 

أقوى لكنه مصطنع.

وتخطط الصني إلطالق قمر صناعي إىل الفضاء عام 2020 ملضاعفة 

إنارة القمر الحقيقي ليال، حيث من املقرر أن يضيئ حوايل 80 كيلومرتا 

من األرض أسفله، وسيكون قادرا عىل استبدال إضاءة الشوارع.

وأعلنت الصني عن مرشوعها الجديد خالل النشاط الوطني لالبتكار 

الجامهريي وريادة األعامل الذي أقيم يف تشنغدو، األسبوع املايض.

ونظام  الفضاء  لعلوم  تشنغدو  بحوث  معهد  رشكة  رئيس  وأوضح 

الدقيقة املحدودة، وو تشون فنغ، أن اختبار  تكنولوجيا اإللكرتونيات 

قمر اإلنارة بدأ منذ سنوات، وأصبحت اآلن التكنولوجيا جاهزة بصفة 

نهائية.

ومن املقرر أن يضيئ القمر الصناعي مدينة تشنغدو وهى واحدة 

من أكرب ثالث مدن من حيث عدد السكان يف غرب الصني، ويعيش فيها 

ما يقرب من 14.5 مليون شخص.

وبحسب ما نقلته صحيفة "غارديان" الربيطانية، األربعاء، فإن الضوء 

الذي ينتجه القمر الصناعي سيكون أكرث سطوعا بثامنية أضعاف مقارنة 

بالقمر الحقيقي، وكذلك ميكن التحكم فيه، وضبطه إلضاءة ما بني 10 

و80 كيلومرتا.

الحقيقي سلبا عىل  القمر غري  البعض من أن تؤثر أضواء  ويتخوف 

الحياة اليومية لبعض الحيوانات.

وأوضح مدير معهد البرصيات يف كلية الفضاء التابعة ملعهد هاربني 

شبيها  سيكون  الصناعي  القمر  ضوء  أن:  مني  وين  كانغ  للتكنولوجيا، 

بالغسق، لذا ينبغي أال يؤثر عىل حياة الحيوانات.

الصناعي من فنان فرنيس، تخيل تعليق قالدة  القمر  وجاءت فكرة 

مصنوعة من املرايا فوق األرض، ميكنها عكس أشعة الشمس يف شوارع 

باريس عىل مدار السنة.

أهمية تناول التين والزيتون 
لجسم االنسان 

رغم معرفتنا فوائد الفواكــه والخرضوات والعديد من األطعمة، إال أن 

هناك دامئاً شــيئا جديــدا يجب علينا معرفته واالســتفادة من فوائده، 

وأكرب مثال عىل ذلك تناول التني والزيتون معاً.

هذه الوصفة ليســت جديدة، ولكن تم تأكيدها علمياً، إذ ذكرت هذه 

الوصفة بالقرآن الكريم، وتم االكتشــاف أن هــذه الوصفة تعد مبثابة 

معجزة لجسم االنسان.

فقد متكن فريق بحث ياباين من استخراج مادة "امليثالونيدز" من التني 

والزيتون، وأكد الفريق الياباين أن "املادة الفعالة امليثالونيدز واملوجودة 

يف التني ال يكون تأثريها فعاال اال بخلطها مع املادة املتوفرة يف الزيتون"

وقال الفريق الياباين إن "النسبة التي تعطي أفضل نتيجة هي حبة تني 

واحدة مقابل 7 حبات زيتون".

ومادة "امليثالونيدز"، هي املادة املسؤولة عن نضارة الجسم ليصبح دامئاً 
يف حالة من الشــباب، ويقوم املخ بإفراز هذه املادة يف جســم الشخص من 

عمر 15 عاماً اىل 35 عاماً، ثم تقل نسبة افراز هذه املادة تدريجياً بعد سن 

الـ40 عاماً، وهذه املادة مفيدة أيضاً يف خفض الكوليسرتول والتمثيل الغذايئ 

وتقوية القلب وإزالة أعراض الشيخوخة من الجسم وضبط النفس، كل هذه 

الفوائد ناتجة عن مادة امليثالونيدز.

قمر "بشري" يضيئ شوارع الصين 

61 العدد 128 - ربيع الثاني 1440 هـ



 لبلوغ مكان مرتفع كقمة  الجبل مثال البّد أن تكون الخطوة التالية متقدمة عل سابقتها، ويف النزول منها البّد أن يتحقق العكس. وإلقامة بناية 
شامخة ينبغي أن نبني اللبنة الجديدة فوق اللبنة السابقة، بينام لحفر البرئ ينبغي العكس ..

نموذج ألهمية االهداف في الحياة
األهداف العشر من ثورة االمام الحسين

•  عيل الشمري

تنمية
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األعىل،  باتجاه  دامئاً  ليس  الهدف  إىل  املسري  أّن  يعني  وهذا 

وال باتجاه األسفل، وإمنا الذي يحدد االتجاه الذي تسري فيه هو 

ما  نعرف  أن  البّد  هنا  ومن  إليه.  للوصول  تسعى  الذي  الهدف 

الذي نريد تحقيقه، فهذه هي املسألة الرئيسية التي عىل أساسها 

تتحدد بقية األمور، والذي ال يعرف ماذا يريد أن يحقق من هدف 

، كيف يحقق ما ال يعرفه وال يريده؟! 

وبال شك أّن فاقد الهدف يفقد اإلرداة أيضاً، وفاقد اإلرادة ال 

من  جزءاً  بالتأكيد  سيكون  الخطة  وفاقد  الحياة،  يف  خطة  ميلك 

خطط اآلخرين وآلة بأيديهم، ولن يتحّكم بعد ذلك مبصريه، حيث 

إاّل أن يرضخ  له  الذي ينوب عنه يف قراراته، وليس  أّن غريه هو 

لتلك القرارات، حسنة كانت أم سيئة، والتي غالباً ما تكون يف غري 

مصلحته.

إّن فقدان الهدف يعني فقدان محور الحياة، ومن دون املحور 

ويف  ترصّفاته،  ويف  نفسه،  داخل  يف  مشتتاً  اإلنسان  وضع  يكون 

عالقاته مع اآلخرين.

الزمن،  حركة  يف  االنفجار  تساوي  الحياة  حركة  يف  الضياع  إّن 

من  ال  ووقتها  األخرى  باألُمم  ما  يوماً  الضائعة ستصطدم  واألُمم 

منقذ وال من معني.

واالمثلة التأريخية كثرية عىل هذا االمر فالكتب مليئة بقصص 

أمم قامت واندثرت .

عالياً،  والنشاط  الحركة رسيعة  تكون  قد  األُمم  هذه  يف  فرمبا 

ولكن من دون تحقيق أي تقدم، ألّن النشاط والحركة ال تنفعان 

أُّمة ال تعرف أهدافها يف الحياة، بل قد يكون النشاط املتزايد سبباً 

التاريخ نجد العرشات من  النهيار تلك األُّمة. ولو قلبنا صفحات 

الدول تسري ضمن مخططات دول أخرى .

من هنا كان تحديد الهدف أمراً أساسياً يف حياة اإلنسان واألُّمة، 

واالنشغال عن ذلك خطأ فظيع، ألنّه سيفوت الفرصة عىل جميع 

الفرص عىل صاحبها.

أن  تستطيع  ال  بل  مرتابطان،  أمران  تريد؟  وماذا  أنت؟  فَمن 

تعرف َمن أنت، إذا مل تعرف ماذا تريد.. ومن دون معرفة ماذا 

تريد فلست أنت نفسك..

لقد خلق الله اإلنسان قادراً عىل صنع التاريخ، برشط أن يحدد 

منفعالً  حينئذ  سيصبح  الهدف  فقَد  إذا  فإنّه  وإاّل  أّوالً،  أهدافه 

بالحياة ال فاعالً فيها.

وال ننىس الغاية العظمى والتي يجب ان يكون جليا امامنا دوما 

قوله تعاىل )اين جاعل يف األرض خليفة(.

فالبد لكل منا ان يعرف كيف يكون خليفة .

إّن الفشل إمنا يصيب اإلنسان بسبب عدم التخطيط أو الغفلة، 

يتجنب  وليك  البصرية،  عىل  املبني  العلمي  املنهج  عن  البُعد  أو 

الحياة، ويحقق أهدافه، البّد له من مرشد يرشده يف  الفشل يف 

كّل خطوة من خطواته. لذلك جاءت الروايات مؤكدة عىل مسألة 

االستشارة، ففي أي خطوة يستبد فيها املرء يف عمله، فإّن الهالك 

هو مصريه.

القيادة حتى صارت من  النمذجة يف  أهمية  هنا جاءت  ومن 

النظريات الحديثة اليوم يف علوم القيادة واإلدارة .

وباختصار ميكن القول أّن النجاح يتوقف عىل الخطوات التالية:

أّوالً: تحديد الهدف النهايئ .

ثانياً: تحديد الخطوات الالزمة لتحقيق ذلك الهدف.

ثالثاً:  اختيار النموذج القيادي املناسب. 

رابعاً: دراسة خطوات.   

عليه  الحسني  االمام  سنأخذ  جدا  مهم  النموذج  وجود  والن 

 . األمم   خطاه  عىل  تسري  بدأت  فريد  قيادي  كنموذج  السالم 

وألجل ان نفهم بشكل جيد هذه الشخصية، وهل كان له هدف 

من خروجه؟ والجواب: نعم، وجدنا عرشات األهداف من ثورته 

الرشيفة ممكن حرص بعض منها : 

1. إحياء اإلسالم 

2. توعية املسلمني وكشف املاهية الحقيقية للمويني 

٣. إحياء السنة النبوية والسرية العلوية 

4. إصالح املجتمع واستنهاض االمة 

5. إنهاء استبداد بني امية عل املسلمني 

6. تحرير إرادة االمة من حكم القهر والتسلط

٧. إقامة الحق وتقوية أهله 

8. توفري القسط والعدالة االجتامعية وتطبيق حكم الرشيعة 

9. إزالة البدع واالنحرافات 

شخصيته  املجتمع  وإعطاء  رفيعة  تربوية  مدرسة  إنشاء   .10

ودوره
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أفقي
1- الغار الذي كان يتعبد به النبي )صىل الله عليه وآله وسلم(، من قبائل االنصار، 

عكس عام .

2- نقيض محسن، العام الذي ولد فيه رسول الله)صىل الله عليه وآله وسلم(، ال 

يرد له طلب .

3- نصف أوىص .

4- نقيض محيل، قبيلة نارصت رسول الله )صىل الله عليه وآله وسلم( يف املدينة 

املنورة)م(.

بن  مسلم  مع  اسنشهد  وسلم(  وآله  عليه  الله  )صىل  النبي  اصحب  من   -5

عقيل)عليه السالم( يف الكوفة، اللهم .... من وااله.

6- مادة قاتلة، عكس حرَّم.

 -7

8- واجبه القرص يف الصالة، يف البيضة.

9- أصدر القرار.

10- أو امرأة آمنت بالنبي)صىل الله عليه وآله وسلم( وبذلت يف نرصته مالها كله.

11- ال يغري رأيه، أول معركة يف االسالم)م( نهاية كل يشء.

12- غاية)م(، كلامت الفراق)م(.

13- ثلثا أول.

14- طار عقله، صفته النبل.

وآله وسلم( عند وصوله  عليه  الله  األكرم )صىل  النبي  به  قام  ما  أهم  15- من 

املدينة املنورة، منزلة ومكانة.

عمودي
أحد، وقعة  استشهد يف معركة  الله عليه وآله وسلم(  للنبي )صىل  1- عم 

أعطى فيها رسول الله )صىل الله عليه وآله وسلم( الراية ألمري املؤمنني عيل 

بن أيب طالب)عليه السالم( واصفا إياه بأنه ) كرار غري فرار(.

2- عكس علن)م(، كثري الهمة، مراقبة حركات العدو)م(، أصابه الشلل.

3- من ادوات النداء للقريب، مختفي عن االنظار)م(.

4- مكررة، دعم)م(، جار )مبعرثة(.

أول  الويل،  بها عن  يُْكَنى  قد  كلمة  بالفرنسية،  ونعم  باالنجليزية  نحن   -5

موطن هاجر له املسلمون)م(.

6- صنم كان يعبد قبل االسالم)م(، يم)م(.

7- عملة اسيوية، االسم االول البن عتيق التغلبي )من أصحاب الرسول األكرم 

ومن عبّاد الكوفة استشهد بني يدي الحسني عليه السالم(.

8- ادىن ما ال يقال لألبوين، عكس ذل، سكوت.

9- ثلثا ويل، دمار.

امء واألَرض، حب. 10- مخترص كلمة اسأل، الَفَضاُء بني السَّ

الحسني  االمام  مع  استشهد  كويف  لصحايب  االول  االسم  حرة)مبعرثة(،   -11

)عليه السالم(.

12- مساعدة.

13- صفحة الوجه، حاربوا أمري املؤمنني )عليه السالم( بعد التحكيم، جبل 

وقعت عنده ثاين موقعة يف االسالم)م(.

14- عكس الفساد، مكررة، للنداء.

كــــــــ ـــــــلــــــ ـــــــمـــــــ ـــــــا ت

حكم و مواعظ
مالحظة / )م( تعني )معكوسة(

إعداد: يحيى الفتالوي

الزهد
ما  له:  فقال  العبّاد  أحد  عىل  يوماً  مّر  ظاملاً  حاكامً  أن  حيك 

أزهدك أيها العابد.
فقال له العابد: بل أنت أزهد مني.

فتعجب الحاكم وقال له: وكيف ذلك؟
فقال العابد: ألين أنا زهدت يف الدنيا الفانية، وأنت زهدت يف 

الجنة الباقية.

سليامن و النملة
سأل النبي سليامن )( منلة: كم تأكلني يف السنة؟

فأجابت: ثالث حبات من القمح.
فأحرضها ووضعها يف علبة ووضع معها ثالث حبات من القمح. 
حبّة  أكلت  قد  فوجدها  إليها  سليامن  ونظر   .. سنة  فمرّت 

ونصف الحبة فقط.
فقال لها: كيف ذلك؟

فقالت: عندما كنت حرّة طليقة، كنت أعلم أن الله لن ينساين 
.. أّما بعد أن رصت يف يدي إنسان، فقد خشيت أن تنساين .. 

فوفّرت من أكيل للعام القادم.

أستراحة
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ذاكرة قوية
التلميذ: لقد فزت بجائزتني يا والدي.

األب: وملاذا يا ولدي؟ مربوك.
التلميذ: الجائزة األوىل لقّوة ذاكريت.

األب: والثانية؟
التلميذ: أوه .. لقد نسيت!

وريث والدي
القايض: كم عمرك؟
اللص: عرش سنوات.

القايض: وترسق وأنت يف هذه السن؟
اللص: كال، إين أعمل بدل والدي حتى يشفى من مرضه.

مـــ ـــتـ ـقـــ ـــا طـ ــعـــ ـــة

حل استراحة العدد السابق
رعداحسباع

ةمليسمبقبديل

رحندسييربي

يملبرحلا

مدعمصبنول

ابهنيركبلا

ليونيمكيك

بدبعظحةيانب

العبقاينسوار

قليهصل

رالررملا

سابعلالضفلاوبا

ندمينيعناردا

منسحلانبمساقلا
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القناعة
كثري من الشباب يف مجتمعنا أخذ قيمة القناعة وطورها بشكل سلبي، مبعنى أنه 

اقتنع مبا معه من العلم، فيكتفي باالبتدائية أو الثانوية أو يقتنع بالعمل الذي ال 

يحتاج إىل فكر أو ال ميلك امكانيات تطوير فيبقى عمره يتقاىض الحد األدىن من 

األجور بل ويقتنع حتى يف أحالمه...!!! والبعض اآلخر صورها تصويرا خاطئاً فيقول: 

ال يوجد شء اسمه ))القناعة كنز ال يفنى((، فلو كانت القناعة هكذا ملا درس 

أحد وال مارس الرياضة للفوز أحد وال غري سيارته للحدث أحد وال بنى أحد بيتا 

جديداً...، فأنتم ترضون باليشء الذي يؤذيكم وترضون باليشء اليسء وتقولون 

)القناعة كنز...!!

والعجب كل العجب لهكذا شباب، وهو يصور القناعة بهذا التصوير ويخلطها بني 

الطموح والرضا، فالقناعة هو أن تعمل لحياتك كأنك تعيش أبدا وأن تعمل ألخرتك 

كأنك متوت غدا... والقناعة أن تكتفي بالقليل وترىض مبا قسمه الله لك من الرزق 

الحالل كالعلم والصحة واألوالد والزوجة، فالخري مقسم وموزع بني بني البرش 

بالعدل والقسط منه سبحانه وتعاىل... 

القناعة هي أن ترىض مبا فضل الله به غريك، فام لديك هو نصيبك من هذه 

الدنيا، وما لدى غريك هو نصيبه منها، فحني تعتقد أن حياة اآلخرين أفضل من 

حياتك، واآلخرون يعتقدون إن حياتك أفضل منهم، فقد اسودت الدنيا يف اعينكم 

وطلبتم ما ليس لكم به حق، وهنا يكون االنسان فاقدا للقناعة...

وأخريا:  إن القناعة هي س من أسار الحياة الهانئة السعيدة، فمن قنع باليسري 

هان عليه كل عسري، ومن مل يتخذ القناعة جزءاً من حياته لن يرىض بيشء ولن يرى 

هناء يف حياته... فالقناعة كنز ال يفنى.

• زيد عيل كريم الكفيل

طريق إىل حياة هانئة

في الختام
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قال النبي محمد
)فاطمة بضعة مني، فمن أغضبها أغضبني(
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