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النجاة
بـ" ال أعلم"

كانت وال تزال الحوارات عرب وسائل االعالم املختلفة بشكل 

الوسائل املهمة  عام والتلفزيونية منها  بشكل خاص من 

يف تبيان وجهات وكشف اآلراء والتوجهات وغري ذلك عرب 

املناظرات بني االطراف املختلفة.

قبل   من  الحوارية  الربامج  استغالل  تم  ذلك  أجل  ومن   

كثري من الدول يف دعم توجهاتها العدائية ضد االسالم، بل 

وذهبت كثري من تلك الدول اىل زج عنارصها املخابراتية يف 

القنوات االعالمية املختلفة من أجل تصيد من ميكن من 

خالله مترير رسائل محددة اىل الجامهري.

وان كثريا من املحطات التفازية واالذاعية والصحفية تعد 

عدها وتتأهب بشكل كبري عند استضافة شخصية معينة 

بهدف التحاور معه وعرض االشكاالت واستخالص االجابات 

عنها، وغالبا ما تستعني تلك القنوات بأشخاص ذوي خربات 

وطرح  الزالت  عن  والبحث  واملناورة  التحاور  يف  عالية 

االشكاالت بأساليب متنوعة ، بهدف اسقاط املتحاور معه 

يف مطبات معينة وايقاعه يف ما مل يكن يتوقعه.

ولهذا ينبغي للمتصدي اىل لدخول يف امثال هكذا مناظرات 

ينتبه جيدا ويدرس  أن  برامج حوارية - يف ظاهرها-   أو 

اهداف القنوات الرامية للقائه، ويتحذر كثريا وان ال يثق 

الربنامج  ان  قبيل  من  ادعاءات  من  عليه  يعرض  ما  بكل 

يهدف اىل التعريف او ابراز ما يدعو له الطرف املستضاف، 

فإن ما خلف الستائر سيظل مخفيا.

غري  اليشء  االمر  هذا  من  يجد  الربامج  بعض  يتابع  ومن 

القليل، وما ذلك اال الغرتار املستضاف مبا عنده وعدم أخذ 

العدة والتأهب ودراسة الطرف اآلخر دراسة جيدة، يك ال 

يقع يف مصائده.

وإن واحدة من أهم وسائل عدم الوقوع يف مكائد االعالم 

محاولة  وليس  ما،  موضوع  يف  املعرفة  بعدم  االعرتاف 

الهروب بحجج واهية تزيد الطني بلة، كام وقع مع بعض 

أصحاب الدرجات العلمية الدينية وغريها، حينام حورص يف 

زاوية ضيقة ظل يبحث عن مخرج دون ان تعينه معرفته 

ورفض االعرتاف بعدم املعرفة، فوقع فيام مل تحمد عقباه.

االعرتاف  ان  وهي  بها  وااللتزام  حقيقة  ادراك  وينبغي 

النقد والتشهري  الدنيا من  بعدم املعرفة فضيلة ونجاة يف 

ورد  ما  بحسب  النار،  من  اآلخرة  ويف  وغريها،  واالنتقاص 

عن رسول الله )صىل الله عليه وآله وسلم( يف وصيته أليب 

ذر)رضوان الله عليه(فقال: يا أبا ذر: إذا سئلت عن علم ال 

تعلمه فقل: ال أعلمه، تنج من تبعته، وال تفِت الناس مبا ال 

علم لك به تنج من عذاب يوم القيامة .

وكذلك قول امري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم : 

أال ال يستقبحن من سئل عام ال يعلم أن يقول " ال أعلم 

قالوا:  فاهربوا،  تعلمون  ال  سئلتم عام  إذا  أيضا:  وقوله   "

وكيف الهرب يا أمري املؤمنني؟ قال: تقولون " الله أعلم ".

• يحيى الفتالوي

بدءاً
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ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

ماذا يُراد من العطلة الصيفية؟

الجمعة 17 / شوال / 1440هـ - املوافق 21 /6 /2019م

نشهد هذه االيام بدء العطلة الصيفية للطلبة، وهذا 

الذين  االعزاء  وطلبتنا  األساتذة  فيه  شهد  موسم  انتهاء  يعني 

الجد  من  فيه يف حال  كانوا  انتهاء موسم  باملاليني  يقّدر عددهم 

واالجتهاد والسهر واملطالعة والكتابة ليبدأوا رحلة جديدة يشهدوا 

العقيل والفكري والنفيس، ولنا  الراحة واالستجامم  من  فيها قسطاً 

أن نتساءل، كيف نستطيع ان نتعامل ونتعاطى مع هذا املوسم من 

التعطيل الصيفي مبا يحقق النتائج املرجوة ألبنائنا الطلبة؟

نحتاج هنا اىل مجموعة من التوصيات: منها بناء الثقافة املجتمعية 

العامة الصحيحة، حول ما نفهمه من العطلة الصيفية؟ وماذا يراد 

من العطلة الصيفية؟

من  ومتعباً  شاقّاً  موسامً  يشهدون  واملدرسني  الطلبة  ان  الواقع  يف 

الدراسة والتحصيل، وبحسب الطبيعة االنسانية يحتاج هذا االنسان 

أن يأخذ قسطاً من الراحة حتى يستعد ملوسم درايس أصعب وأشق 

وأوسع، ولكن الراحة تارة يُفهم منها أنها موسم للكسل والخمول 

وتعطيل الطاقات، وهذا املفهوم موجود عند الكثري! فهل هذا االمر 

صحيح؟ 

عقيل  استجامم  موسم  اىل  املوسم  هذا  نحّول  كيف  آخر..  مبعنى 

وفكري ونفيس نجدد فيه طاقة الطالب وطاقة األستاذ؟

ان هذا املوضوع يتوقف عىل مجموعة من االمور: أولها، ال بد أن 

يكون لدينا توعية وفهم لنعمة الفراغ يف حياة االنسان، كام ورد يف 

الحديث: )نعمتان مغبون فيهام كثري من الناس: الصحة والفراغ(.

ويف أحاديث اخرى: )اغتنم خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، 

شغلك،  قبل  وفراغك  فقرك،  قبل  وغناك  سقمك،  قبل  وصحتك 

وحياتك قبل موتك(، واالغتنام معناه أن تستثمر هذه الطاقة وهذه 

النعمة نعمة الفراغ فيام يؤدي اىل بناء الطالب البناء الصحيح.

لبناء  تكفي  العلوم  بناء صحيحا؟ وهل هذه  الطالب  نبني  فكيف 

شخصية الطالب الناجح وبناء شخصية ناجحة يف الحياة؟ كال، هذا 

مهم ولكنه ال يكفي لوحده، ألن الطالب سيتحمل مسؤولية قيادية 

واجتامعية وأرسية وعالقات عمل وعالقات اجتامعية، اذا 

البناء املتكامل والصحيح قد ال ينجح يف  مل يتم بناءه 

حياته، فال يكفي أن نبنيه بناء علميا أكادمييا فقط..

اليها وهي خلل اجتامعي لدى  نلتفت  أبني نقطة مهمة  ان  وأود 

والتآزر  والتعاون  التشارك  ثقافة  نُشيع  أن  نحتاج  ونحن  الكثري، 

املسؤوليات  اآلخرين عبء  يحّمل  مّنا  فكثري  املسؤولية،  تحمل  يف 

وتربوياً  تعليمياً  عني  مسؤولون  اآلخرين  أن  فيقول  بتاممها، 

منا!  الكثري  واقع  وهذا  عيل يشء..!!  ليس  وأنا  وخدمياً  واجتامعياً 

ُتلقى  ان  ويروم  املسؤولية،  هذه  من  جزء  ولو  أداء  من  ليتهرّب 

ال  وهو  وجاهزة  ومجاناً  بتاممها  اآلخرين  عاتق  عىل  املسؤوليات 

يتحمل جزءا من املسؤولية وهذا خطأ كبري..

والتعاون  التشارك  ثقافة  ومؤسساتياً  لدينا مجتمعياً  يُشاع  أن  البد 

هذا  طاقته  بحسب  كٌل  بتاممها  املسؤوليات  تحّمل  يف  والتآزر 

الواجب الوطني والرتبوي يقتيض ان الجميع يتشارك..

وبناتنا  أبناءنا  نبني  ان  ونحتاج  الصيفية  العطلة  يف  اآلن  نحن 

الديني واالخالقي والعقائدي والرتبوي والنفيس واالجتامعي  البناء 

الصحيح وهذه فرصة يف العطلة..

هناك كثري من املراكز دينية وعقائدية وتنموية ومهنية وغري ذلك، 

الفنية  االستعدادات  ولديها  دورات  تقيم  ألن  االمكانيات  ولديها 

واملهنية، الن تبني هؤالء الشباب والشابات البناء الديني والعقائدي 

واالخالقي الرتبوي الصحيح.. 

ويف ذات الوقت نحن نأمل من اخواننا اساتذة الجامعات واملدرسني 

مع  يجتمعوا  أن  السنة  آخر  يف  واملعلامت  واملدرسات  واملعلمني 

أشهر  عدة  العطلة  هذه  ان  لهم،  ويقولوا  يوجهوهم  وأن  طلبتهم 

الغتنامها،  الصحيح  االسلوب  ويعلمونهم  الفرصة،  هذه  فاغتنموا 

العطلة،  لهذه  التوظيف  وسوء  االستخدام  سوء  من  ويحذرونهم 

والضارة  املفسدة  االلكرتونية  املواقع  من  كثري  من  ويحذرونهم 

النعمة  لهذه  السيئ  االستخدام  واخالقياً، ويحذرونهم من  عقائدياً 

وهي نعمة العمر ونعمة الشباب ونعمة الفراغ، وتوظيف هذه 

النعم فيام ينفع الشاب والشابة..

اجل������مع������ة شذرات  	 
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ممثــل املرجعيــة الدينيــة العليــا الســيد احمــد الصايف

كيف نرتقي بثقافة أبنائنا؟

الجمعة 24/ شوال / 1440هـ - 28/ 6/ 2019م 

كُل انسان مّنا حريص عىل وقته، مبعنى انه حريص 

عىل هذا العمر مبا يُلبي بعض طموحِه، فاالنسان ال يستطيع 

فالعمر مسافتُه  العمر،  أريد يف فرتة  ان يقول حققت كل ما 

الزمانية أقل من طموحاتنا..

هذه  ونحرس  حياتنا  يف  االولويات  اىل  نأيت  ان  بد  ال  هنا  ومن 

االولويات حتى نقلل من مساحة االهتامم الزائد ونجعل هذه 

االولويات مبقدار ما يتامىش مع عمرنا ومع وقتنا، حتى نستفيد 

من كل وقت مير بفائدة تنعكس علينا.

بداية  ويف  حياته،  بداية  يف  يستفرس  أن  يحب  الناس  بعض 

مراهقاته يبدأ باكتشاف عامل آخر، يُحب أن يتوجه فإذا وجَد من 

يوجهه اختار الطريق الصحيح، واذا مل يوفق لذلك يتخبط اىل 

ان قد يحصل بنفسه عىل حل او يبقى يف حالة تخبط اىل حني.

وهذه  املراهقة  عملية  تسبق  اخرى  مشكلة  عندنا  واليوم 

بهذه  يُتعارف  مبا  صغرية  بأعامر  االوالد  انشغال  هي  املشكلة 

من  كثرية  مساحة  يأخذ  الطفل  هذا  ويبقى  الحديثة،  االجهزة 

شخصية  عندنا  تنصهر  فتبدأ  االجهزة،  هذه  دائرة  يف  حياته 

جديدة مل نألفها سابقاً! بحيث اذا منعت منُه هذا الجهاز يبدأ 

لُه  الجهاز  فرُتجع  تُسكتُه  ان  تريد  والعائلة  والعويل،  بالرصاخ 

مرة ثانية.. 

بالبكاء  الطفل  تدابري، ألن صوت  تتخذ  لكنها ال  العائلة تشكو 

لُه ثم ينتظرون سنتني  الجهاز  العائلة فيُسكتونه بإرجاع  يُزعج 

نفسياً  سيمرض  الطفل  وهذا  رمبا عرشة..  او  اربع  او  ثالث  او 

األم  وال  يُعالج  أن  يستطيع  األب  ال  مشكلة..  هناك  وستكون 

اخرى  ارسة  اىل  االرسة  تشكو هذه  وعندما  تعالج  أن  تستطيع 

تجدها تعاين من نفس املشكلة، فيَهون الَخطب واملشكلة باقية، 

لكن يهون الخطب لشياع املشكلة..

االنسان اآلن قد يكون ليس له مجال ان يقرأ الكتب كام كان 

وهي  رصينة  بثقافة  عنها  يستعيض  ان  فيمكن  سابقاً  يقرأ 

تحدياً، ألن هذه  ادارة وقته تظل  كيفية  لكن  مبثوثة، 

االنسان  عمر  من  عديدة  ساعات  تأخذ  االشياء 

يأيت  املوظفني  بعض  أن  يل  قيَل  حتى  كسوالً،  يصبح  حتى 

اىل الدوام متأخراً ألنه ال يكتفي من النوم ليالً بسبب انشغاله 

بهذه الرتهات..

و برصاحة.. لقد كشفت هذه الحالة شيئاً آخر، هو الجهل الكبري 

عند مستخدمي هذه االدوات، فالكتابة فيها جهل واالمالء فيه 

جهل والثقافة فيها جهل، علامً ان العديد من هؤالء من ميلك 

شهادة، وعندما تنصت لبعض ما يتحدث به تجدُه كالما يُضحك 

الثكىل! فال توجد ثقافة حقيقية بل حالة من الجهل وحالة من 

التواضع يف الفهم!

ومبارشة  وكذا،  كذا  فالن  ..قيَل يف حق  منها  عديدة..  واالمثلة 

ملاذا  تعرفونه؟!  أين  من  والسباب...  بالشتم  العرشات  اندفع 

تصدقون كل ما يقال سلباً يف اآلخرين!؟ 

إن االنسان عليِه أن يرتوى اذا كان متديناً، االن الكلمة قد يراها 

املسؤول عن  فمن  اُخر  اىل عرشات  وينقلونها  آخرون  عرشات 

ذلك؟ وإذا كُنت غري متديّن فهناك لياقات يف التعامل ملاذا تلجأ 

اىل االساليب الشاذة، من الُسباب و الشتيمة..

ان بلدنا يحتاج اىل أن يرقى بثقافته.. فاالنسان السوي يتكلم 

النايب  والكالم  بالسوء  دامئاً  يتكلم  أن  ال  الناس  تستفيد  حتى 

والثقافة الهجينة.. واالنسان عندما يجلس أمام انسان آخر حتى 

وان جاءه ِبهندام وبيشء يسحر األلباب يبقى ينتظر حتى يتكلم، 

)تكلم ألراك( هل أنت انسان جيد متلك عقال جيداً ومتلك ديناً 

ومتلك أدبيات ولياقات أم أنك مجرد هيكل ال تعقل من كتاب 

الله شيئا وال تعقل من األلفاظ شيئاً وال تتقن إال السباب..

وال ننىس ان بلدنا معروف عنه منذ القدم أنه بلد ثقافة وأدب 

ان  يجب  الشباب  وهؤالء  ناضجة..  وعقول  ُعقالء  وبلد  وفكر 

نوجههم التوجيه الالئق والواعي والصحيح مبا يوفر لهم مستقبال 

مضموناً وآمناً..

اجل������مع������ة شذرات  	 
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ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

تنامي ظاهرة املخدرات.. أسباب ومعالَجات

الجمعة 1/ ذو القعدة/1440هـ - 5 /7 /2019م

املشاكل  اكرث  من  تُعّد  رمبا  ظاهرة  اىل  وننبه  نشري 

االجتامعية خطورة يف الوقت الحارض ان مل توضع لها العالجات 

البرشية يف املجتمع أال وهي  للطاقات  لها من تدمري  املناسبة ملا 

تنامي ظاهرة انتشار املخدرات يف بعض الرشائح االجتامعية، بشكل 

رسيع يدعو اىل القلق البالغ خصوصاً ان ترويج هذه املواد القاتلة 

بتدمري  ينذر  مام  واسع  بشكل  والشابات  الشباب  لدى  ينترش  بدأ 

والثقافية  العقلية  طاقاتهم  واستنزاف  الشباب  لجيل  مستقبيل 

والنفسية وتحطيم القدرة املنتجة لرشيحة الشباب، التي يؤمل منها 

حارضاً  املجتمع  لبناء  فعالية  االكرث  االجتامعية  الرشيحة  تكون  ان 

ومستقبالً..

هناك بعض الشباب والشابات يعاين من االضطراب النفيس او القلق 

بالفشل  الشعور  بسبب  االحباط  او  اجتامعية  مشكلة  او  النفيس 

وغري ذلك من االسباب، كيف تخدعُه الجهات املغرضة وتجذبُه اىل 

تعاطي هذه املواد؟!

هؤالء ال يأتون اىل الشاب بالعنوان الواضح فهذه مواد مخدرة وهي 

مواد قاتلة وضارة جداً، بل يأتون اليه من باب آخر وهو استعامل 

الحبوب املخدرة، ويبينون لُه ان هذه الحبوب تؤدي اىل حالة من 

التهدئة وتعالج حالة االضطراب والقلق النفيس والحاالت النفسية 

التي ميّر بها، ثم بعد ذلك حينام وقع الشاب يف الفخ وتأثّر بتعاطي 

هذه الحبوب َجرَُّه شيئاً فشيئاً اىل تعاطي املواد األكرث رضراً وقاتلية..

ان هذه الوسائل التي كَرُثت ال يوجد يف مقابلها وسائل تحمي عقول 

الذي يحصل من خالل هذه  التلويث  الشباب وأفكارهم من هذا 

الوسائل املاكرة والخادعة والجاذبة يف نفس الوقت..

نحن لسنا بصدد بيان االسباب واآلثار الضارة لهذه الظاهرة بقدر ما 

يعنينا تنبيه ولفت انتباه الجهات املعنية واملجتمعية ايضاً برضورة 

الرسيعة  العالجات  ووضع  الظاهرة  هذه  خطورة  اىل  االلتفات 

إليقاف تناميها ورسعة انتشارها..

ونذكر هنا بعض الخطوات املطلوبة عىس أن تكون نافعة يف هذا 

املجال:

اوالً : نحتاج اىل وجود رادع قانوين وعقايب صارم يكفي 

يف الحدِّ من رسعة انتشار هذه الظاهرة.. فهناك ضعف وهناك 

عدم كفاية يف ردع هذه األحكام للمجرمني..

بسبب  املواد  بهذه  يتاجرون  الذين  بعض  ان  آخر،  جانب  ومن 

عالقاتهم مع متنفذين يف الدولة يستطيعون ان يفلتوا برسعة من 

العقوبات املجعولة لهم يف القانون..

:الحاجة الشديدة اىل ملء الفراغ لدى الشباب، فهناك احياناً  ثانياً 

فراغ قاتل لدى الشباب ال يستطيعون مبا لديهم من طاقة وحيوية 

ان يُفرغوا طاقاتهم يف امور مفيدة، فهم بحاجة اىل برامج تنموية 

وبرامج ترفيهية ميكن أن تبنيهم بناًء عقلياً ونفسياً وفكرياً صحيحاً..

اىل  الحاجة  هو  جميعاً  يعنينا  والذي  واملهم  الثالث  :العالج  ثالثاً 

الظواهر  هذه  مثل  ملعالجة  الكايف  واالهتامم  املجتمعية  التوعية 

ابتداًء من االرسة اىل املدرسة واىل الجامعة واىل االعالم وغريها مام 

يجب أن تلقى منها اهتامماً بالقدر الكايف..

والعناية  الكايف  االهتامم  يف  التوازن  حالة  نُعيد  أن  علينا  ولذلك، 

ووضع العالجات لكل املشاكل والتحديات التي منّر بها، واالن عندنا 

تحّدي ومشكلة يف قضية انتشار املخدرات وعلينا ان نُعطي هذه 

املشكلة والتحدي حّقها من االهتامم والعناية والتنبّه ووضع الحلول 

ووضع العالجات لها وتفعيل هذه العالجات..

ومن جانب آخر، اوّد أن أبني ان هناك بعض وسائل االعالم مهنية، 

عن  وخرجت  اليشء  بعض  انفلتت  االعالم  وسائل  بعض  وهناك 

الضوابط املطلوبة.. ونحن نحتاج البعض الِحريف واملهني أن يعّوض 

عن هذه النسبة من االنفالت وعدم االنضباط لدى الوسائل التي 

تُلقي بثقافاتها وأفكارها ومناهجها اىل املجتمع واىل الشباب خاصة.

ظاهرة  تنامي  هي  اليها  التنبيه  نود  التي  املهمة  االخرية  املسألة 

واملشكلة  بغداد  العاصمة  يف  الفساد خصوصاً  مراكز  بعض  انتشار 

اجتامعياً  مقبولة  بعناوين  نفسها  تُعنون  املراكز  هذه  بعض  ان 

وبعناوين صحيّة و تنموية وترفيهية وغري ذلك، ولكنها يف الحقيقة 

تستبطن إفساد املجتمع..

اجل������مع������ة شذرات  	 
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ممثــل املرجعيــة الدينيــة العليــا الســيد احمــد الصايف

معالجة الظواهر السلبية يف املجتمع

الجمعة 8/ ذو القعدة/1440هـ - 12 /7 /2019م 

اعرض أمرين: االول: عن العشائر. واالمر الثاين: عن 

االنتحار.

اعتزاز  محل  هي  شعب  كل  هوية  ان  شك  ال  االول:  األمر 

ما  بكل  نعتز  العراق  يف  عندنا  املوجود  التنّوع  وهذا  وافتخار، 

ميت له من وجودات متنوعة ومختلفة، ومن الركائز االساسية يف 

تركيبة هذا الشعب هي العشائر، والعشائر العراقية لها تاريخ 

اىل  تقفز  ان  ميكن  وكثرية،  ايضاً  مرشفة  ووقفات  ومهم  حافل 

الذاكرة بشكل رسيع، منها  كيف كان موقفها يف ثورة العرشين 

وأخذت زمام املبادرة بشكل حفظت يف وقتها البالد.

ويف السنني املتأخرة ايضاً هبّت العشائر ضمن من هّب للدفاع 

عن ارض العراق ومقدساته وقيمِه عندما توفَّق الجميع لتلبية 

ما طرحته املرجعية الدينية العليا املباركة يف قضية االفتاء ضد 

تتمتع  التي  واالخالق  املحمودة  املآثر  اىل  اضافة  داعش،  زمر 

والغرية  والُنبل  والشجاعة  والكرم  الجود  العشائر من  بها هذه 

ومجموعة من املآثر املحمودة.

يف الفرتة املتأخرة بدأت تربز بعض االشياء التي تيُسء اىل قيم 

نراها  كُّنا  التي  والقيم  النبيلة  القيم  تلك  اىل  وتيُسء  العشرية، 

مام  حراجة  يف  العشرية  أفراد  بعض  اصبح  بحيث  بها  ونسمع 

يسمع ومام يقول، واصبحت بعض الترصفات تتطّفل عىل هذا 

التكوين الذي نعتّز به.

 وهذه العشائر االصيلة ذات السلوكيات النبيلة التي ذكرنا هي 

بريئة من هذا التطفل، وأصبحت هذه االمور تأخذ مساحة غري 

طيبة يف بعض املجاالت.

املرجو من األحبة ممن يسمع الكالم ويلتفت ان هذا التامسك 

ال بد ان يبقى يف الُعرف باملستوى املقبول ال ان ينفرط العقد 

وتتحول القضية اىل قضايا غري مفهومة، ال بد من وجود ضوابط 

مقبولة ال تُصادم الُعرف وال تُصادم القانون حتى يطمنئ اآلخرون 

بأنه اذا أخطأت هذا الخطأ معروف كيف أتعامل معُه.. 

تذكره  ما  تتبعت  فواقعاً  االنتحار..  مسألة  الثاين:  األمر 

الصحافة واالعالم عن حاالت االنتحار، ووجدت ان 

هذه الحالة مل تكن موجودة وان ُوِجَدت فهي ال تُعّد اصالً، 

وأنا نصيحتي ملن يكون عىل هذه الطريق تتلخص بالتايل:

إن كل انسان يف بداية شبابه قد يبتىل بتجربة مادية قد يخرس 

فيها.. هذا  يتوفق  قد ال  او عاطفية  اجتامعية  تجربة  او  فيها، 

هذه  تبقى  ُمركبّة،  فاملشكلة  واسعة،  تجربة  ميلك  ال  الشاب 

لُه، وال يجد ارُسة تحاول  متفرغاً  أباً  املشاكل يف صدرِه ال يجد 

من  مجموعة  عمرِه  يف  الشاب  وهذا  ولدها،  سلوك  توّجه  ان 

االصدقاء يحملون نفس ما عنده من افكار ومن رؤى ومن نظرة 

الدنيا  سريى  له  تجربة  أول  يف  فشل  فإذا  تشاؤمية  تكون  قد 

قد اسودت فيه عينيِه، بحيث ال يُفكر اال يف املشكلة فريى ان 

من  التخلص  هو  حل  افضل  ويرى  عنده  اُوصدت  قد  املنافذ 

الدنيا فيُقدم عىل االنتحار..

انا اسأل واطلب من هؤالء االخوة واقول يا اوالدي واعزايئ انتم 

ان ننهي حياتنا بتجربة  انتم األمل ال ميكن  الشباب  يف ريعان 

واحدة او تجربتني او ثالث او عرش.. ال تُنِه حياتك.. انت اآلن 

تُقدم عىل فناء أعّز يشء عندك من أجل تجربة قد اخطأت او 

قد خطؤوك فيها..

النصيحة من  عليك ان تنتفض.. عليك ان تصحو.. ال أن تأخذ 

ناصحا  كان  لو  الفاشل  يُعطيك نصيحة ألن  فالفاشل ال  فاشل، 

لنصح نفسُه، خذ النصيحة من انسان ناجح، تعلّم ان تستنصح 

االنتحار  املنهزمني،  عمل  فاالنتحار  بحياتك  تفرّط  ال  اآلخرين، 

عمل الفاشلني، االنتحار عبارة عن قلّة تدبّر وقلة تعّقل، املجنون 

من يرفض حياتُه، نعم عليك ان تستفيد من هذه التجربة، ليس 

مآيس  وتجعل  حياتك  وتُنهي  بنفسك  ترمي  ان  الشجاعة  من 

األرسة خلفك.. ال اعرف ما الذي تستفيدُه؟! ملجرد انك مررت 

بتجربة، وهذه التجربة كانت غري جيدة فتُدّمر مستقبل حياتك 

بهذه االشياء..

اجل������مع������ة شذرات  	 
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أخبار وتقارير

العتبة الحسينية املقدسة
تكرم الفائزين يف مسابقة خطوة الدولية للتصوير 

دعامً للقطّاع الصّحي يف العراق:
الرشوُع باملرحلة الثانية من مرشوع الجود للمحاليل الوريديّة

العتبة الحسينية املقدسة 
تعقد اجتامعا تشاوريا ملناقشة الديات العشائرية واملوقف الديني يف البعض منها

كميل بن زياد النخعي
خازن أرسار أمري املؤمنني

بالتعاون مع العتبة الحسينية املقدسة 
رابطة أحفاد حمورايب تقيم مؤمترها الثالث 

لإلصالح االنتخايب
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عامد بعو 

املوافق )3 /8 /2019(  السبت  املقدسة يوم  الحسينية  العتبة  كرمت 

يف  الفائزين  الرشيف  الحسيني  الصحن  يف  االنبياء  خاتم  قاعة  وعىل 

الحسينية  العتبة  اإلعالم يف  أقامها قسم  التي  الدولية  مسابقة خطوة 

للتصوير،  األوربية  واملنظمة  العراقية  الجمعية  مع  بالتعاون  املقدسة 

الختيار أفضل وأجمل لقطة فوتوغرافية ملتقطة يف زيارة األربعني .

وقال املتويل الرشعي للعتبة الحسينية املقدسة الشيخ الكرباليئ خالل 

كلمة القاها يف الحفل ان " العتبة الحسينية ومن خالل هذه املسابقات 

ايصالها من  يتم  قيمة  مبادئ  انسانية ذات  اىل صياغة رسائل  تسعى 

خالل هذه الفنون".

 ودعا املشاركني مبثل هكذا مسابقات" اىل رضورة االلتفات اىل اصل 

ممن  وبالخصوص  االشخاص  عىل  للتأثري  تجسيدها  وطرق  الفكرة 

يعد  والتصوير  خاللها,  من  الفكرة  ويفهمون  باملحسوسات  يتأثرون 

والكتابة"،  والتأليف  واملرسح  للسينام  بالنسبة  الحال  موهبة كام هو 

مبينا ان "من الرضوري السعي لتجديد اكرب قدر ممكن من تلك الفنون 

الن الصورة باتت من الوسائل التي لها قدرة عىل التعبري وايصال الفكرة 

اكرث من الكتابة".

من جهته بني رئيس الجمعية العراقية للتصوير ورئيس لجنة التحكيم 

مصورا   )250( من  اكرث  مشاركة  شهدت  "املسابقة  أن  النجار  هادي 

من)48(دولة عربية واجنبية بواقع )3940( صورة".

 موضحا أن" العتبة الحسينية والجمعية العراقية للتصوير اعتمدتا عىل 

لجنة تحكيمية متخصصة من العراق ومرص وايران والسعودية وعامن 

الختيار الصور الفائزة والصالحة للنرش"، مشريا اىل ان اللجنة املرشفة 

عىل املسابقة اتبعت نظاما الكرتونيا حديثا الستقبال الصور والتواصل 

مع املصورين ومتابعة االعامل عىل غرار املسابقات العاملية". 

للفائزين  مادية  جائزة   )35( خصصت  الحسينية  "العتبة  ان  وبني 

.")IAAP(باملسابقة، باإلضافة اىل ميداليات من الجمعية العراقية و

لإلمام  املليونية  الزيارات  توثيق  اىل  تهدف  املسابقة  أن"  النجار  وبني 

الحسني عليه السالم وايصال رسائلها االنسانية اىل العامل عن طريق ما 

توثقه عدسات املبدعني من داخل العراق وخارجه".

أخبار وتقارير

العتبة الحسينية املقدسة
تكرم الفائزين يف مسابقة خطوة الدولية للتصوير 
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ى الجليحاوي سرُ

الحسينية  للعتبة  التابع  النسوية  للخطابة  الحوراء  صدى  معهد  اقام   

االختبار  اجراء  بعد  طالبة   50 ومبشاركة  منربية  براعم  دورة  املقدسة 

االويل لهم وذلك عىل قاعة املعهد .

الله عز وجل وبربكة  " بفضل من  املعهد سندس فاضل  وقالت مديرة 

للخطابة  الحوراء  افتتاح معهد صدى  تم  السالم(  )عليه  الحسني  االمام 

النسوية الذي يعنى باألخوات الراغبات يف تعلم فنون الخطابة واالطوار، 

ويهدف اىل تخريج خطيبات واعيات خادمات للمنرب الحسيني و هدفهن 

االسايس هو نرش علوم واهداف اهل البيت )عليهم السالم(.

واضافت فاضل أنه " تم فتح دورة براعم منربية والتي تعنى بالفتيات 

ممن متتلك املوهبة والصوت لتكون يف املستقبل القريب خادمة وخطيبة 

منرب،  حيث تم قبول 50 طالبة بعد اجراء االختبار االويل لهن وترتاوح 

اعامرهن ما بني 10 سنوات اىل 18 سنة " 

مع  الصيفية  العطلة  خالل  مراحل  ثالثة  عىل  تقام  الدورة  ان  مضيفة 

استمرار التواصل معهن خالل العام" .

من جانبها بينت االستاذة وسن الحسيني "ان املنرب الحسيني هو القلب 

النابض الذي يضخ مبادئ الثورة الحسينية باستمرار يف جسد املجتمع 

ِعربة  السالم(  )عليه  الحسني  االمام  مجالس  كون  من  وانطالقا  الشيعي 

آليات  تتبع  ان  الحسينية  للخطابة  املتصدية  املرأة  عىل  يجب  فعليه 

عىل  تقترص  وال  السالم(  )عليه  الحسني  االمام  قضية  طرح  يف  معينة 

استدرار الدموع فقط" .

مصطفى احمد باهض

اعلنت جامعة الزهراء للبنات التابعة للعتبة الحسينية املقدسة يف كربالء 

عن فتح ابواب التسجيل يف جميع اقسامها .

ان  الشامي  افضل  والثقافية  الفكرية  للشؤون  العام  االمني  معاون  وقال 

"العتبة الحسينية انهت جميع التحضريات الفتتاح الجامعة الخاصة بالبنات 

املوسم  يف  الطالبات  الستقبال  جاهزة  لتكون  العراق  يف  نوعها  من  االوىل 

الدرايس )2020 -2019 ( ".

واوضح الشامي أن" الجامعة تضم ثالث كليات هي الصيدلة وكلية التقنيات 

الطبية بثالث اقسام التخدير واالشعة والسونار والعالج الطبيعي اما الكلية 

الثالثة فهي الرتبية بأقسامها الثالث اللغة االنجليزية والرياضيات والعريب ".

واضاف ان " الجامعة صممت وفق معايري رصينة وبشهادة اصحاب الخربة 

واالختصاص باإلضافة اىل تجهيز الجامعة بأحدث التقنيات التعليمية ".

ان  تحقيقها  عىل  الجامعة  تحرص  التي  النقاط  اهم  من   " ان  اىل  واشار 

مؤهال  يكون  االنبياء  وارث  او  الزهراء  جامعة  من  يتخرج  الذي  الطالب 

اكادمييا واخالقيا".

واكد معاون االمني العام عىل ان " العتبة املقدسة ال تريد ان تضيف رقام 

جديدا للجامعات بل تعمل عىل اعادة التعليم العراقي اىل سمعته السابقة 

وترصينه من خالل خطط وضعها مختصون يف مجال التعليم ".

واستطرد قائال ان "املبالغ ستكون اقل بكثري من ما هو موجود يف الجامعات 

االخرى باإلضافة اىل ان العتبة املقدسة ستخصص دعم لبعض الرشائح ".

معهد صدى الحوراء )عليها السالم(للخطابة النسوية
يطلق أوىل دوراته

جامعة مبواصفات علمية رصينة تابعة للعتبة الحسينية 

تفتتح ابوابها الستقبال الطالبات 
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العتبة  يف  الصيانة  لقسم  التابعة  املياه  معالجة  شعبة  اعلنت 

ساعات  وعدد  االنتاجية  الطاقة  زيادة  عن  املقدسة  الحسينية 

التشغيل ملحطة الغدير لتحلية وتعقيم املياه الصالحة للرشب يف 

ناحية ام قرص يف محافظة البرصة .

وقال رئيس القسم واملرشف عىل صيانة املحطات كريم االنباري 

يف حديث ان "كوادر العتبة الحسينية املقدسة الهندسية والفنية 

تواصل اعاملها يف محطة الغدير لزيادة الطاقة االنتاجية وعدد 

ساعات العمل إليصال املياه الصالحة للرشب واملعقمة بواسطة 

األنابيب وملدة ثالثة ايام يف االسبوع )االثنني , األربعاء , الجمعة( 

بدال من يومني ".

واضاف أن " ذلك يأيت بعد االنتهاء من أعامل التوسعة والصيانة 

املستمرة بأقىص رسعة لتشغيل املحطة بكامل طاقتها االنتاجية"، 

مبينا ان الطاقة االنتاجية للمحطة تبلغ )-120 150م3 بالساعة(، 

ويجري العمل بصيانة واستبدال شبكة انابيب االبار".

يف  املقدسة  الحسينية  للعتبة  التابعة  املحطات  ان  واوضح 

محافظة البرصة تتوزع يف املناطق التي تشهد ملوحة عالية من 

والدير،  وفيحان  وصفوان   وام قرص  الخصيب  وايب  الفاو  بينها 

لرت   288 تبلغ  الواحدة   للمحطة  االنتاجية  الطاقة  ان  اىل  الفتا 

مكعب يف الساعة.

واشار االنباري اىل ان" جميع املحطات التابعة للعتبة توفر املياه 

الصالحة للرشب )RO( بشكل مجاين وعىل مدار 24 ساعة ".

وبني ان العتبة الحسينية املقدسة تسعى جاهدة إلكامل العمل 

بتشغيل املحطات املتوقفة يف اقضية ونواحي مدينة البرصة.

وجدير بالذكر ان العتبة الحسينية أنشأت )8( محطات تحلية يف 

محافظة البرصة و)45( محطة يف مدينة كربالء واقضيتها، تعمل 

عىل مدار الساعة )مجانا(.

مجانا عىل مدار 24 ساعة..
العتبة الحسينية تزود مناطق عدة يف محافظة البرصة باملاء الصايف 

والعمل مستمر لتشغيل املحطات املتوقفة

أخبار وتقاريرأخبار وتقارير
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أعلن رئيسرُ قسم املشاريع الهندسيّة يف العتبة العبّاسية املقّدسة 

املهندس ضياء مجيد الصائغ االربعاء 2019/7/31 م عن استئناف 

باملرحلة  والرشوع  الوريديّة،  للمحاليل  الجود  مبرشوع  العمل 

القطّاع  يف  الحاصل  النقص  تغطية  ألجل  وذلك  منه،  الثانية 

الصّحي، واملساهمة يف تطوير الصناعات الدوائيّة يف العراق.

تم استقدامه لإلرشاف  متخّصصاً  استشاريّاً  " فريقاً  وأضاف: أن 

استكامل  لغرض  املرشوع،  هذا  من  الثانية  املرحلة  بدء  عىل 

التصاميم الرئيسيّة للحصول عىل االعتامديّة العامليّة لهذا املنتج 

."

مبيّناً أن " هذا املرشوع ولخصوصيّته أنجز )%70( منه كمرحلٍة 

الخّط  الثانية منه وهي استكامل  أوىل، واآلن بارشنا يف املرحلة 

الثاين واستكامل التصاميم الرئيسيّة، بحيث نستحصل من خاللها 

املوافقات  عىل  نستحصل  وكذلك  الصّحة  وزارة  موافقة  عىل 

وزارة  يف  واستعامله  اعتامده  يتّم  حتّى   ، املنتج  هذا  العتامد 

الصّحة واملستشفيات العراقيّة".

وأشار الصائغ اىل "أّن هذا املرشوع روعيت فيه معايري الجودة 

الصحيّة العامليّة إلنتاج املحاليل الوريديّة، أو ما ترُعرف باملغّذيات 

ذات سعة )250 ملم( و )500 ملم(، والذي نأمل منه يف حال 

اشتغاله املساهمة يف تغطية النقص الحاصل يف املنطقة عموماً، 

العتبةرُ  تقّدمها  التي  العاّمة  الخدميّة  املشاريع  أحد  وليكون 

املقّدسة للمواطن العراقّي".

حيدر  خورشيد  املهندس  املختّص  االستشارّي  الفريق  عضو 

"إن  بالقول   جانبه  من  أوضح  دزاين  فارما  مديررُ مكتب رشكة 

حضورنا اىل مدينة كربالء أنا واإلخوة أعضاء املكتب االستشاري 

لرشكة فارما دزاين، الذين لهم باٌع كبري وخربٌة عالية يف مختلف 

االختصاصات الهندسيّة واملختّصون يف الصناعات الصيدليّة، يأيت 

العراقّي،  للشعب  بالنسبة  وجيّد  حيوّي  مرشوٍع  يف  للتباحث 

ترُعّد  العراق يف منوٍّ سّكاين متزايد، وهكذا مشاريع  أّن  خصوصاً 

نادرًة يف املنطقة لعدم وجود مثل هذه املصانع، و هذا املرشوع 

كان لخّط إنتاٍج واحد وصار القرار من العتبة العبّاسية املقّدسة 

أن  املؤّمل  من  التي  اإلنتاجية  القدرة  لزيادة  بخطنّي،  يكون  أن 

تصل اىل )25( مليون عبوة يف السنة الواحدة، ويكون إنتاج عبوة 

بسعة )250 ملم( وأخرى بسعة )500 ملم(".

الجديررُ بالذكر أّن إنشاء هذا املرشوع جاء نظراً للحاجة الفعليّة 

النقص  وتغطية  الصّحي  القطّاع  يف  الوريديّة(  )املحاليل  لهذه 

الحاصل فيه، ومساهمًة من العتبة العبّاسية املقّدسة يف تطوير 

الصناعات الدوائيّة يف العراق عموماً وكربالء املقّدسة خصوصاً،ّ .

املرحلة الثانية من مرشوع الجود للمحاليل الوريديّة

دعامً للقطّاع الصّحي يف العراق:
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محمد رحمن املسعودي

ولرتز(  )ماتيس  السيد  العراق  يف  الهولندية  اململكة  سفري  زار 

النفائس  عىل  واطّلع  السالم(  )عليه  الحسني  اإلمام  متحف 

املوجودة يف املتحف مبعيّة الوفد املرافق له.

وتجول السفري يف أروقة املتحف واطّلع عىل آخر مستجداتها من 

حيث العرض والتخزين، بعد رشح واٍف من قبل مدير املتحف 

اإلمام الحسني )عليه السالم( السيد عالء ضياء الدين .

وقال السيد )ماتيس ولرتز( بعد تجواله يف املتحف: "إّن املتحف 

أكرث من رائع، ويرُعترب من املتاحف األنيقة عىل مستوى العامل".

بزيارة  لترّشيف  "أشعر بسعادة كبرية  الهولندي:  السفري  وأضاف 

لتضحية  احرتامنا  ونقّدم  السالم(  )عليه  الحسني  اإلمام  مرقد 

اإلمام الحسني )عليه السالم( من أجل ترسيخ مبادئ اإلسالم".

واوضح: "إنّها فرصة رائعة لنا لرؤية هذا املتحف، وهو مفتوح 

للناس كافة، وأنّه لرشف كبري لنا أن نكون يف هذا املكان، وأنّنا 

النفائس  هذه  كّل  رؤية  استطعنا  إذ  محظوظون 

بأعيننا، وأعجبتني طريقة الحفظ التي يتّبعها املتحف 

اإلمام  بأّن  وأفتخر  العرض،  وطريقة  اآلثار،  حفظ  يف 

الحسني )عليه السالم( قدوة لكّل املسلمني، وأمتنى أن 

أزور هذا املكان املقدس مرة أخرى".

للعتبة  العامة  األمانة  "أشكر  قائالً:  حديثه  واختتم 

الحسينية املقدسة عىل هذا االستقبال الحار، الذي يدّل 

عىل حسن العالقة التي تجمعنا مع هذه املؤسسة".

جدير بالذكر أّن متحف اإلمام الحسني )عليه السالم( 

واألكادميية  الثقافية  الشخصيات  من  عديدا  استقبل 

من  الرشيف  املتحف  هذا  يحتويه  ملا  والسياسية 

ومقتنيات  وتحف  نادرة  أثرية  وقطع  مثينة  نفائس 

السالطني وامللوك،  السنني مهداة من  تعود اىل مئات 

وغريها من املواد الرتاثية.

السفري  الهولندي يزور متحف اإلمام الحسني
يف العتبة الحسينية املقدسة

المتحف أكثر من رائع، 
وُيعتبر من المتاحف 
األنيقة على مستوى 

العالم املتحف أكرث من رائع، ويُعترب من 
املتاحف األنيقة عىل مستوى العامل

‚‚
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الشؤون  لقسم  التابع  املبلغني  إلعداد  الوارث  معهد  استضاف 

السبت 3/8/2019م  يوم  املقدسة،  الحسينية  العتبة  الدينية يف 

ومدغشقر،  وكندا،  فرنسا،  دول  من  جامعيني  لطلبة  وفداً 

وموريشيوس.

تأيت  االستضافة  إن  العاميل"  أحمد  الشيخ  املعهد  مدير  وقال 

عليه  األنبياء  وارث  معهد  عرب  ومعنويٍة  معرفيٍة  دورة  ضمن 

السالم إلعداد املبلغني التابع لقسم الشؤون الدينية".

وأضاف أن " االستضافة تضمنت جولة تعريفية باملراكز العلمية 

واملؤسسات  السالم  عليهام  والزهراء  األنبياء  وارث  وجامعة 

األساسية يف العتبتني املطهرتني ودروس معرفية ولقاء حواري مع 

املتويل الرشعي الشيخ عبد املهدي الكرباليئ وبعدها اىل املراقد 

املقدسة يف سامراء والكاظمية والنجف األرشف".

ولفت العاميل إىل أن "هذه الدورات أتت من ضمن التفاهامت 

واملؤسسات  املراكز  من  عدد  مع  املعهد  أقامها  التي  العلمية 

والسنغال  مدغشقر  يف  سيام  وخارجه  العراق  يف  العلمية 

والكامريون وساحل العاج وذلك للمساهمة يف نرش رسالة اإلسالم 

والتزود بعلوم أهل البيت والتزود من عبق سيد الشهداء واإلباء 

عليهم السالم وانه سيتم استقبال عدد من الدورات األخرى من 

دول ومؤسسات أخرى".

العتبة الحسينية املقدسة
تستضيف طلبة الجامعات من مختلف دول العامل

عقدت لجنة العشائر يف محافظة كربالء املقدسة التابعة لشعبة التبليغ 

والتعليم الديني يف قسم الشؤون الدينية يف العتبة الحسينية املقدسة 

صباح الثالثاء  6 /اب /2019م اجتامعا تشاوريا لتحديد الديات وتصحيح 

وأصحاب  العراقية  العشائر  وكبار  وجهاء  بحضور  العشائرية  السنن 

الصحن  يف  الترشيفات  قاعة  وعىل  والسادات  املشايخ  من  الفضيلة 

الحسيني الرشيف.

وقال الشيخ فاهم االبراهيمي مسؤول شعبة التبليغ والتعليم الديني يف 

العتبة الحسينية املقدسة: "ان االجتامع يسعى إليضاح املوقف الديني 

من بعض املسائل العشائرية املتداولة باإلضافة اىل التأكيد عىل نبذ بعض 

التي أساءت ألعرافنا العشائرية ومنها: قضايا الدهس وكيفية  العادات 

الفصول  مسألة  القانوين  واملنظور  الرشعي  املنظور  وفق  معها  التعامل 

العشائرية وكل ما يتعلق فيها.

مبينا ان الهدف من اقامة هذا االجتامع هو وضع آلية ومنهاج واضح 

لتطبيق فتاوى املرجعية الدينية العليا املتمثلة بآية الله العظمى السيد 

عيل الحسيني السيستاين)دام ظله الوارف( مبا يخص الديات العشائرية 

وتغيري بعض املسارات واألحكام التي مل يأمر بها الرشع والدين الحنيف.

لقسم  التابعة  الديني  والتعليم  التبليغ  شعبة  ان  اىل  االشارة  وتجدر 

الشؤون الدينية يف العتبة الحسينية املقدسة متكونة من طلبة العلوم 

الدينية ومن أولويات مهامها نرش الوعي الديني االصيل من خالل اقامة 

الندوات واملهرجانات والتواصل مع كافة رشائح املجتمع االنساين لتقديم 

التعايش  ثقافة  وتعميم  وترسيخ  الفقرية  واملناطق  للعوائل  الخدمات 

السلمي بني األديان واملذاهب. 

العتبة الحسينية املقدسة تعقد اجتامعا تشاوريا ملناقشة الديات 
العشائرية
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خازن أرسار أمري املؤمنني
هو كميل بن زياد بن نهيك بن الهيثم الصهباين النخعي املذحجي اليامين الكويف, وبنو صهبان من بطن 

النخع من مذحج, وهي من اكرب القبائل يف اليمن وهم من القحطانية من أصول العرب.

تقارير

كميل بن زياد النخعي
• إعداد: سالم عيل

انتقلت قبيلة النخع اىل الكوفة وسكنت فيها, وولد كميل بن زياد 

يف اليمن وأسلم صغرياً لذلك فهو ميني املولد كويف السكن، استشهد يف 

سنة 82 هـ وعىل رواية اخرى سنة 88هـ.

منزلته

جميع  أكد  فقد  رفيعة  ومكانة  عالية  مبنزلة  زياد  بن  كميل  متتع 

السالم  عليه  املؤمنني  أمري  من  وقربه  وسابقته  وثاقته  الرجاليني عىل 

أيضاً  الشهيد  والحسني  املجتبى  الحسن  اإلمام  أصحاب  من  وعّدوهرُ 

عليهام السالم, ومام يدل عىل هذه املكانة قول كميل رضوان الله عليه 

ألمري املؤمنني عليه السالم )السترُ صاحب سّك( حني سأله رضوان الله 

عليه عن الحقيقة فإن جواب اإلمام عليه السالم يفيد ما فوق الوثاقة.

نفس  له  مّمن  العدالة  فوق  هو  ملَن  يكون  إمنا  الرس  تحميل  فان 

ما  عىل  أمينة  تحملت  ما  لحبس  مطيعة  منقادة  مطمئنة  قدسية 

اطلعت, فلذلك كان أكرث أصحابه ثقات عدوال ومل يكن صاحب سه إال 

معدودا, ولذا كان كامتاً لألسار ال يبني منها إال نادراً, بل بلغت وثاقته 

إن أمري املؤمنني عيل عليه السالم بعث كتاباً اىل كاتب بيت املال عبيد 

الله ابن أيب رافع جاء فيه )سيصلك عرشة من الثقات إلجراء تصفية 
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الحسابات الخاصة واملتعلقة ببيت املال( فلام استفرس عبيد الله عن 

أسامئهم سامهم اإلمام عليه السالم له, وكان من ضمنهم كميل ابن 

زياد, كام انه تسّنم مسؤولية بيت مال املسلمني لفرتة من الزمن يف 

حكومة أمري املؤمنني عليه السالم..

محطات من حياته 

يكون  ألن  أّهلته  مبميزات  عليه  الله  رضوان  زياد  بن  كميل  امتاز 

كان  أهله وعشريته  ففي  العصور,  يخلّد ذكره عرب  وأن  رفيعة  مبنزلة 

القرّاء  ومن  الناس,  عند  ووقار  هيبة  ذا  شجاعاً  ثقة  مطاعاً  رشيفاً 

والنّساك والزّهاد والفقهاء فهو القدوة يف التقوى والنرُسك, واألسوة يف 

الفقه واألخالق. 

ابنا  وصعصعة  وزيد  االشرت  مالك  الصحايب  مع  للنفي  تعرّض  وقد 

سعيد  شكاهم  حيث  الشام,  إىل  الكوفة  من  مرة  من  ألكرث  صوحان 

الكوفة  من  يخرجهم  أن  وطلب  عثامن  إىل  الكوفة  وايل  العاص  بن 

بوجه  وقوفهم  بسبب  وذلك  دولتهم،  عىل  خطراً  يشكلون  ألنهم 

ظلمه وتسيّبه, ولنرشهم فضائل أمري املؤمنني عليه السالم وأهل بيته 

الله عليه واله وسلم, فأمَر  وأحقيتهم بالخالفة بعد رسول الله صىل 

بنفيهم إىل الشام حيث واليه معاوية لعنه الله، وبعد مدة نقلهم اىل 

حمص, وبعدها أرجعوهم إىل الكوفة نظراً لقيامهم بنرش فضائل أهل 

البيت عليهم السالم يف الشام وبعد مدة تم نفيهم ثانية إىل حمص.

مدينة  عىل  خالفته  أيام  السالم  عليه  عيل  املؤمنني  أمري  واّله  وقد 

هيت, وهي بلدة تقع عىل نهر الفرات يف العراق, ملا يتمتع به من علم 

ومعرفة بترصيف أمور الرعية من جهة ومن جهة أخرى ملوقع هذه 

البلدة االسرتاتيجي يف ذلك الوقت ألنها تتصل ببادية الشام, فهي تشكل 

حدود العراق مع الشام التي كان يحكمها معاوية الذي كان يحاول 

توسعة نفوذه عىل حساب الخالفة اإلسالمية يف عهد أمري املؤمنني عليه 

السالم, وقد شهد كميل بن زياد وقعة الجامجم يف شعبان من سنة 

82هـ وكان رجالً ركيناً يف إحدى كتائبها املعروفة بكتيبة القرّاء ألنهم 

كانوا يحملون فال يكذبون ويرُحمل عليهم وال يربحون.

قصة دعاء كميل 

ذكر السيد ابن طاووس يف اإلقبال عن دعاء كميل, قال كميل بن 

عليه  املؤمنني  أمري  موالي  مع  جالساً  كنت  عليه:  الله  رضوان  زياد 

السالم يف مسجد البرصة ومعه أصحابه, فقال بعضهم: ما معنى قول 

الله عز وجل )فيها يفرق كل أمر حكيم( قال عليه السالم: ليلة النصف 

من شعبان, والذي نفس عيّل بيده انه ما ِمن عبد إال وجميع ما يجري 

عليه من خري ورش مقسوم له يف ليلة النصف من شعبان اىل آخر السنة 

الليلة املقبلة وما من عبد يحييها ويدعو بدعاء الخرض  يف مثل تلك 

عليه السالم إال أرُجيَب له.

فقال عليه السالم: ما جاء بك يا كميل؟

قلت: يا أمري املؤمنني دعاء الخرض 

فقال: اجلس يا كميل, إذا حفظت هذا الدعاء فادعو به كل ليلة 

جمعة, أو يف الشهر مرة, أو يف عمرك مرة تكف وتنرص, وترزق ولن 

مبا  لك  نجود  أن  حبة  الصرُ طول  لك  اوجَب  كميل  ويا  املغفرة،  تعدم 

التي  برحمتك  أسالك  إين  )اللهم  اكتب  السالم:  عليه  قال  ثم  سألت, 

وسعت كل يشء......( إىل آخر الدعاء.

استشهاده 

ملا انتهت وقعة الجامجم بهزمية ابن األشعت اخذ الحجاج لعنهرُ الله 

بتصفية كل الخصوم يف الكوفة فطلب كميل بن زياد وقد كان متخفياً 

عند عشريته, فلام مل يستطع ان يقبض عليه عمد اىل التضييق عليهم 

ومنع العطاء عنهم, فلام رأى كميل ذلك عز عليه حال قومه فقال: أنا 

شيخ كبري وقد نفذ عمري وال ينبغي أن احرم قومي عطائهم فخرج 

فدفع بيده إىل الحجاج لعنه الله فلام رآه قال له: لقد كنت أحب أن 

أجد عليك سبيال فقال له كميل: ال ترصف عيل أنيابك وال تهدم عيل 

فوالله ما بقي من عمري إال مثل كواسل الغبار فأقض ما أنت قاٍض 

انك  املؤمنني  أمري  اخربين  لقد  الحساب,  القتل  وبعد  لله  املوعد  فان 

قاتيل, فقال له الحجاج: الحجة عليك إذن. فقال كميل: ذاك إذا كان 

القضاء إليك. 

مرقده ومراحل تعمري القرب

الثويّة  منطقة  يف  عليه  الله  رضوان  زياد  بن  كميل  مرقد  يقع 

االرشف  النجف  من  القادم  يسار  الحنانة عىل  بحيِّ  حالياً  واملعروفة 

إىل الكوفة املقدسة، حيث يبعد مرقده عن مرقد أمري املؤمنني عليه 

السالم مسافة 1300 مرت تقريباً, والثويّة هي بقعة من األرض معروفة 

منذ القدم فقد كان فيها يف زمن النعامن بن املنذر سجن له ويف العهد 

اإلسالمي استرُخدمت كمقربة وقد درُفن فيها كوكبة من أصحاب الرسول 

صىل الله عليه واله وأصحاب أمري املؤمنني عليه السالم وبعض العلامء 

والصلحاء والشخصيات, وحي الحنانة يعد جزء منها.

ابتدأت  تعمري  مراحل  عدة  ظهوره  منذ  الرشيف  القرب  عىل  ومر 

بوضع دكّة بسيطة وعليها غرفة متوسطة املساحة تعلوها قبة بسيطة 

بيضاء,  قبة صغرية مجصصة  تعلوها  املساحة  متوسطة  غرفة  وعليها 

واالعامر  التخطيط  إعادة  تم  العراق  يف  املليك  العهد  يف  ذلك  وبعد 

وهو البناء املاثل اليوم بقبته العالية املغطاة بالكايش الكرباليئ امللّون 

الذي يتخلله النقش البديع وقد أحيط البناء الذي فوق القرب بسياج 

عال حوي صحناً مساحته 11 ألف مرت مربع تقريباً وعىل شكل دائري, 

وتخللت هذه الفرتات الزمنية بالتطوير واالعامر والرتميم واإلضافات 

تليق  التي  البهيّة  بالصورة  املزار  زالت مستمرة إلظهار هذا  ما  التي 

بصاحبه رضوان الله عليه وزائريه.

املصادر:

األمانة الخاصة ملرقد كميل بن زياد 

وسائل الشيعة للحر العاميل 

إقبال األعامل للسيد ابن طاووس

تاريخ اإلسالم للذهبي 
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بالتعاون مع العتبة الحسينية املقدسة 

• تقرير: عامد بعو 

أقامت رابطة أحفاد حمورايب للتطوير اإلداري والقانوين وبالتعاون مع العتبة الحسينية املقدسة 
مؤمترها التأسييس الثالث تحت شعار "اإلصالح االنتخايب هدفنا" بعنوان "اإلصالح االنتخايب طريق 

لتحقيق العدالة االنتخابية وتصحيح مسار الدميقراطية يف العراق" عىل قاعة سيد األوصياء يف الصحن 
الحسيني الرشيف, يوم السبت 20/ 7/ 2019 وبحضور عدد من الحقوقيني واساتذة جامعات وباحثني 

مختصني من مختلف املحافظات العراقية. 

رابطة أحفاد حمورايب تقيم مؤمترها الثالث لإلصالح االنتخايب

تقارير

جعفر  اياد  الحقوقي  حمورايب  احفاد  مؤسسة  رئيس  وقال 

عيل أن" هذا املؤمتر جاء انطالقا من املوقف الثابت للمرجعية 

العليا والتي تنادي دامئا باإلصالح ومن ضمنه اإلصالح االنتخايب 

الذي يجب ان يكون متثيال حقيقيا واقعيا إلرادة الناخب وبالتايل 

اختيار األشخاص او الكيانات السياسية واألحزاب التي ميكن من 

خاللها ان تصل لسدة الحكومة بالتايل تعمل عىل إصالح الكثري 

من األوضاع التي تحتاج اىل اهتامم كبري يف الوقت الحارض.

أبدا إصالح  بالها  يغيب عن  الدينية ال  املرجعية  ان  وأضاف: 

العمل  يجب  التي  الرئيسية  األسس  من  كونه  االنتخايب  النظام 

عليها،  وقد طرحت الكثري من املواقف واملواضيع الرامية ملعالجة 

النظام  طبيعة  أولها  ثالث  محاور  من  انطالقا  االنتخايب  النظام 

االنتخابية،  واملشاريع  القوانني  يف  تبنيه  ميكن  الذي  االنتخايب 

وثانيها اآللية التي تعتمد يف توزيع املقاعد االنتخابية، وبالتايل 

البد ان يكون هناك توزيع عادل لتلك املقاعد وتقسيم الدوائر 

االنتخابية، هذه املحاور الثالث هي االسس الرئيسية والجوهرية 

التي تؤثر يف العملية االنتخابية .
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واشار عيل اىل رضورة" االفادة من اآلراء التي طرحت يف املؤمتر 

مجلس  عىل  تطرح  ان  ميكن  التي  النتخابية  املشاريع  النضاج 

هذه  لطرح  وساندة  ضاغطة  جهات  وجود  من  والبد  النواب 

اتخاذ  ميكن  حتى  النواب  ملجلس  إليصالها  واالفكار  املقرتحات 

الترشيعية  القانونية  الصياغات  اعتامد  وبالتايل  املناسب  القرار 

التي تصب يف مصلحة البلد وشعبه وهذا ما يطمح له الجميع . 

مبينا" ان الهدف من املؤمتر تحديد الخلل املتشابه يف العملية 

الحلول  ووضع  والترشيعات  القوانني  ناحية  من  االنتخابية 

هذ  وسرتفع  واملختصني  املسؤولني  السادة  امام  واملقرتحات 

املقرتحات اىل كافة الجهات املعنية لغرض دراستها حيث سيتم 

تشكيل لجنة ملتابعة هذه التوصيات واملقرتحات.

ملفوضية  العمليات  لدائرة  السابق  العام  املدير  قال  فيام 

االنتخابات دكتور وليد الزيدي أن" كل ما نتحدث به عن اصالح 

واملفوضية  االنتخابات  قانون  عىل  يرتكز  االنتخابات  منظومة 

اذا مل  كبري  تأثري  له  ليس  السياسية، وكل هذا  االحزاب  وقانون 

تكن  هنالك مشاركة وضغط من قبل الجامهري الشعبية والراي 

العام عىل السلطة الترشيعية لتعديل قانون االنتخابات جذريا 

وليس شكليا، علام أن مجلس النواب يف طريقه للتصويت عىل 

قانون االنتخابات ومن وجه نظرنا أنه ال يخدم الناخبني وال يخدم 

االحزاب الصغرية والكيانات الفردية دون تغري النظام االنتخايب 

الذي هو النظام التمثييل النسبي املعمول به منذ 2005 ونحن 

نسبيا  يتضمن متثيال  الذي  املختلط  النظام  اىل  ننتقل  ان  نقرتح 

زائدا وأغلبية، واذا مل تجر هذه التغريات يف النظام االنتخايب فال 

فائدة من أية تعديالت لقانون االنتخابات وسوف لن تصب يف 

مصلحة الناخب. 

أن  نذكر  ان  ينبغي  فقال" كام  اخرى  نقطة مهمة  اىل  ولفت 

انتخابات مجالس املحافظات غري مذكورة يف الدستور، والتي تم 

النص عليها يف مجلس النواب، لذلك فان عملية التعديل او التغري 

تكون سهلة ألنها بقانون وليست بتعديل دستوري صعب ، ومن 

وجه نظري فإن االعداد الكبرية يف مجالس املحافظات ال داعي 

لها ومنذ سنوات نحن طالبنا واالن نتجه ملجلس النواب لخفضها 

للنصف ولرمبا اقل من النصف، ومع ذلك نقول ان هذا العدد 

كبري فالقضية ليست بالكمية بقدر النوعية، فرمبا ثالثة اشخاص 

ممثلني يف مجلس املحافظة يكفون مع محافظ ومعاونني اثنني 

فقط، وتوجد جهات بلدية هي التي تقوم بالعمل ولكن هذه 

االعداد الكبرية هي يف مصلحة ومنافع االحزاب السياسية.
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مقاالت وبحوث
الفاقة..

 دوامة الكرامة والال كرامة
• غانيا درغام

اآلخر
بني االسالم والفلسفة

• ضمياء العوادي

عالقة الدين بالشعر
• • م. م. عيل محمد عبد الحسني أبو شبع
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الفاقة..
 دوامة الكرامة والال كرامة

غريب والغربة ليست مذمة، وحيد والوحدة ليست إثم، أعمل.. نعم أعمل 

يك أقي نفيس من حاجة الزمن، من جوع الحياة، وظالم الظلم، أعمل وهذا 

الطرقات  أجوب  بطفولتي،  والرتبص  الرأفة  أموال  عنه  يغني  ال  الذي  رشيف 

وتجوبني األحالم، يف كل يوم يل موعد مع رزق زهيد قدراً، وعظيم مقداراً، 

عظيم مقدار رزقي يف نفيس، كيف ال يكون كذلك وهو عرق جبيني، وهو 

رشيف، ال تحزنوا عيّل، فأنا من أدعوا لكم بحسن الرزق، وحسن الرزق ليس 

مبقداره بل بحالله، جبيني مرصع بالعزة، أمتنى أن مينحكم الله كمثل جبيني.

الفرق بني املحتاج و املتسول

نرى األطفال يجوبون الشوارع الهثني خلف لقمة العيش، 

الحاجة عند بعضهم عن بعض، فمنهم من دفعه  وتختلف 

بحق  يحتاج  كان  من  ومنهم  العمل،  لهذا  ترشُّده  أو  والداه 

لكسب لقمة العيش بكرامة، وهم الذين لو تكرمت عليهم 

ببعض املال رموه رافضني اخذه دون عمل، ذاك العمل الذي 

يتمثل ببيع بعض املواد الخفيفة كاملسكة، املحارم، اليانصيب، 

وغريها مام قد يحمل وزره يف طريق الربد، وأزقة النار، فهم 

ال يعلمون إن كان الفصل صيفا أم شتاء، الجو بارد أم حار، 

كل ما يعنيهم هو الخروج مع كل يوم جديد، لرزق جديد.

تتواجد هذه الرشيحة من األطفال يف األماكن العامة مثل 

الطرقات الرئيسية، الكافيرتيات، والساحات الكربى يف املدينة، 

طفل يف مكان عام دون والديه، يصارع الحياة من أجل بقاء 

يعتزون  الكرمية،  الطفولة  هذه  عظيمة  هي  فكم  كريم، 

بأنفسهم وكأنهم ميلكون ما ال ميلكه كثري من الذين حولهم، 

فريفضون الحسنة ببعض النقود، ويكتفون ألنفسهم بكثري من 

العنفوان، عىل عكس بعضهم الذين يرتجون من أجل التسول، 

بأكف مفتوحة للهواء، وإن ملكت الكثري، فهي فقدت األكرث 

)عزة النفس والكرامة( حقاً نتساءل كيف سيتعلم أو يتذكر 

تبعات  كرامته عندما يصبح شاباً؟ وما  املتسول  الطفل  هذا 

هذا األمر عىل جهده السلويك واالجتامعي الحقاً؟ 

آثار التسّول عىل املجتمع

آثاره  السيام  مرضية،  اجتامعية  ظاهرة  التسّول  يعترب 

كيان  زعزعة  العداوة،  البطالة،  الرسقة،  انتشار  من  السلبية 

املجتمع،  يعيشه  الذي  الواقع  عىل  السيئ  واملظهر  األرسة، 

• غانيا درغام
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كام ننوه لعملية التسّول املنظّم التي يقودها أفراد مخططني 

وتفاقمها،  التسول  ظاهرة  اتساع  إىل  يؤدي  مام  ومرشفني، 

الجرائم، االحتيال، وفنون اإلقناع  السيام يف حاالت الخطف، 

التي ميارسها كثري من هؤالء املتسولني اليوم.

األمور،  عواقب  يدركون  ال  السن  املتسولني صغار  رشيحة 

وعدم إدراكهم قد يزّجهم يف براثن التسول عىل نطاق أوسع، 

فيوقعهم يف مواقف خاطئة، حيث يستغل ضعاف النفوس و 

ذوو القلوب املريضة األطفال "اليتامى، الفقراء واملساكني" يف 

أعامل سيئة  فيها تدمري لكيان األطفال فتنترش يف املجتمع.

اآلثار النفسية للتسول

األحداث  انحراف  ظاهرة  اعتبار  إىل  النفس  علامء  اتجه 

ظاهرة نفسية مرتبطة بالتسول، أما اآلثار النفسية الناتجة من 

االضطرابات النفسية، الخوف، وانعدام الثقة باآلخرين فهي 

العدوانية،  إىل  امليل  العناد،  الشغب،  منها  بسامت  تطبعهم 

االنفعال والغرية الشديدين ويصاحبها ضعف املبادئ، ضعف 

االنتامء، التخيل عن القيم، ووجود أزمة هوية يشعلها الشعور 

بالظلم، والرغبة يف الخروج عىل املجتمع، وحب امتالك الرثوة، 

والتشتت العاطفي.

وهذه اآلثار ال تنطبق عىل من يعمل مقابل النقود، والذي 

يشبهه  ال  وعمل  بقيمه،  ليس  لكن  املتسول  مبظهره  يشبه 

أبداً، فرتى هذه الفئة منهم معتزين بعملهم، يشعرون بثقة 

السابقة،  بالرشيحة  التشبه  عدم  ويثابرون عىل  أنفسهم،  يف 

العامة  من  باملثل  يعاملهم  من  عىل  فعلهم  ردة  فتكون 

مفاجئة، وغري متوقعة.

الظاهرة بوجهيها املذكورين سابقاً، تعترب من مسؤولية وزارة 

الرتبية والتعليم أوالً، حيث أنها هي املكلفة من قبل الدولة 

باحتضان وتقويم االطفال واالحداث، فضالً عن مسؤوليتها يف 

تقديم العلم الذي يفتح طريق املستقبل الناجح، ولكن أين 

هيكلة الرتبية فيها وهي غائبة عن هذه الظاهرة، أما بالنسبة 

األطفال؟  هؤالء  من  م  هرُ أين  فنتساءل  الخريية  للجمعيات 

واقع  ولكن  عديدة  خريية  جمعيات  هناك  أن  نعلم  نحن 

تعيشه  الذي  املأساوي  بالواقع  مقارنة  جداً  ضئيل  نشاطها 

هذه الرشائح..

الحقيقة
فلسفة نغفل عنها 

٭ اللون األبيض هو املنشود بالنسبة يل، فأنا 

من تراب وال يليق يب إال كفني، كيف سأغادر 

وأىت  لـغد  أجلته  ما  كل  أخطايئ،  ًوأترک  غدا 

الغد وأجلته ملا بعد، وداهمني ما ال أستطيع 

ان أدفعه ولست له مستعدا، سأبقى وحيداً ال 

مال وال ولد، كله مىض وأنا للرجوع أنشد، كم 

مرة قلت سأغري أقداري وأصحح مساري، فام 

أنا؟ لست إال مخادعا، اؤجل كل يشء! ولكن 

ما وراء املوت، ماذا بعد؟ وماذا بعد التأجيل؟ 

الغفلة هي الجحيم الذي يستهوينا ونستهويه 

بـال  العبارات  نردد  غافلني،  إال  لسنا  ،نحن 

قلوبنا  يف  الحقيقة  نستشعر  ال  حقيقي،  فهم 

وعقولنا، ببساطة ألنها غائبة عنا، فهل الحقيقة 

هي الحارض املجهول!؟؟ ولكنها متيض وينتهي 

أمرها! كل ما أعرفه أن الحقيقة ليست أنا أو 

نرحل،  حني  يبقى  الذي  نفعله  ما  رمبا  أنت، 

النه سيتجسد حقيقة دامئية حني تنتهي الحياة 

الدنيا.

• رغد حميد - كربالء
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بني االسالم والفلسفة

مفهوم اآلخر اصطالحا يف أبسط صوره هو نقيض الذات، أي مبعنى ))صفة 

كل ما هو غري األنا، وفكرة اآلخر مبعنى غري األنا مقولة ابستمولوجية معرفية، 

ملخصها اإلقرار بوجود خارج الذات العارفة أي كينونات موضوعية(() 1 (.

)اآلخر(  مصطلح  املعارصة  الفرنسية  الفلسفة  عرفت  وقد   

بناء  ويكون  الوجودي  الذات  ))وعي  أنّه:  عىل  )سارتر(  ومنهم 

انسانيتني، وقد  الطرف اآلخر، بل ينطوي عىل عداء يدمر  عىل 

هم  )اآلخرون  الشهرية؛  مبقولته  مخرج(  )ال  مرسحيته  ختم 

أو  إنساناً رشيراً  يكون  ال  اإلنسان  أن  يعتقد  إنّه  الجحيم(، كام 

خرياً أو حسوداً اال إذا اعرتف له االخرون بذلك ...وليك أكّون ذايت 

البد أن أمر من خالل اآلخر(()2(.

ويرى )فوكو( أن االخر: ))هو املوت بالنسبة للجسد االنساين 

أو الهاميش أو املايض، لكنه جوهري لكينونة الخطاب(( )3(.

والعقيدة  الذات  يخالف  الذي  ))هو  االخر:  أن  أيضا  وذكر 

والثقافة ويظهر كاملستعمر لألنا والعالقة معه محكومة بالتصادم 

واملواجهة(()4(، ومنهم من جعل االخر مصدر ثراء األنا وجعل 

إذ يقول: ))فاالنا األصل، واالخر هو  عالقتهام كاألصل والصورة 

الصورة التي تنعكس عليها األنا، فرتى صورتها(()5(، وهنا يصبح 

االخر عنرًصا مقوماً يف صميم وجود األنا وماهيتها، وبذلك تكون 

األنا متوقفة عىل االخر مستقلة عنه يف وقت واحد.

املعارصة  الدراسات  يف  استقر  قد  اآلخر  استعامل  أن   ويبدو 

عىل املعنى العام للمغايرة سواء أكانت هذه املغايرة يف العدد 

أم املاهية)6(،))أي أن مثة سمة أساسية جوهرية تحدد مفهوم 

الذات مام يجعل اآلخر مختلفاً عنها، وبالتايل ال ينتمي اىل نظامها، 

أيا كان(( )7(،وعليه قد يكون اآلخر إنساناً أو مدينة أو حضارة 

وبحسب  له،  املقابلة  الذات  طبيعة  بحسب  ذلك  غري  شيئاً  أو 

طبيعة املغايرة بينه وبني هذه الذات. فغري اإلنسان آخر بالنسبة 

إىل اإلنسان، وغري املسلم آخر بالنسبة إىل املسلم، وغري العريب 

آخر بالنسبة إىل العريب، يف سلسلة من الثنائيات ال تكاد تنتهي 

إىل أن تصل إىل األنا الفردية التي يكون كل الناس ــ فضالً عن 

كل املوجودات ــ آخرين بالنسبة إليها. بل قد يُجرُِّد اإلنساُن من 

قضية  حول  داخيل  من رصاع  شيئاً  يعيش  حني  آخَر)8(  نفسه 

نفسية أو فكرية، فاالختالف بني اإلميان واإللحاد هو يف حقيقته 

بني  واالختالف  الخالق.  اآلخر/  مع  العالقة  طبيعة  يف  اختالف 

من ينادي برضورة الحفاظ عىل البيئة وترشيد استهالك طاقاتها 

والرثوات،  الطاقات  هذه  ويستنزف  يلوثها  من  وبني  وثرواتها، 

طبيعة  يف  اختالف  حقيقته  يف  هو  شخصية،  ألطامع  إشباعاً 

ر )الطبيعة(. فهوية اإلنسان إذن هي  العالقة مع اآلخر / املسخَّ

واأليديولوجيات  الفلسفات  اختالف  وما  باآلخر،  عالقته  طبيعة 

إال اختالف يف طبيعة  أرضيةــ  أم  ــ سامويًة كانت  عن بعضها 

تنظيمها لهذه العالقة)9(.

األنا  بني  للعالقة  اإلسالمية  الرؤية  وفق  اآلخر  مفهوم  أما 

أو  الرصاع  أو  الخضوع  عىل  قامئة  ليست  واآلخر  )اإلنسان( 

أن تقول، معتمدة  الدراسات )10(  اإلخضاع، كام تحاول بعض 

الذي  الغاب  قانون  الغربية يف محاولة لرشعنة  الفرضيات  عىل 

تعتمده القوى الكربى عىل الساحة اإلنسانية، وتنظِّر له لتربير 

 • ضمياء العوادي
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الطبيعية  العالقة  ومامرسًة)11(،إن  فكراً  اآلخر  تجاه  وحشيتها 

يف هذا الكون هي التناغم والتكامل بني اإلنسان وبني الطبيعة؛ 

الله تعاىل استخلف اإلنسان يف األرض، وسخر له كل ما  إذ إن 

أجله  ُخلِق من  الذي  أداء دوره  يناسبه يف  والبحر، ومبا  الرب  يف 

وهو )خالفة األرض(، كام أن العالقة بني اإلنسان واخيه اإلنسان 

وكام  وألفة  تواصل  من  فيه  مبا  التعارف  عىل  قامئة  عالقة  هي 

جاء يف قوله تعاىل: ))يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقَناكُْم ِمْن ذَكٍَر َوأُنْثَى 

َوَجَعلَْناكُْم ُشُعوباً َوقَبَائَِل لِتََعارَفُوا إِنَّ أَكْرََمُكْم ِعْنَد اللَِّه أَتَْقاكُْم إِنَّ 

اللََّه َعلِيٌم َخِبرٌي(( )12(. وهذه اآلية تشري إىل أن الفكر اإلسالمي 

بني  املفاضلة  يف  )التقوى(  يعتمد 

الناس، ويعتمد التقارب والتعارف، 

تتبع  أن  اإلسالمية  الذات  وعىل 

هذا املنهج لتحديد طبيعة عالقتها 

أن  إىل  تبني  أنها  كام  اآلخر،  مع 

ال  ولكنها  قامئة  حقيقة  االختالف 

تدعو إىل اإلقصاء والفرقة بقدر ما 

تدعو إىل التقارب والتعارف.

أن هناك رصاعاً  القرآن  كام بني 

ولكن  وأهدافَه،  مالمَحه  لنا  رسم 

اإلنسان  بني  يكن  مل  الرصاع  هذا 

اإلنسان واخيه  أو بني   والطبيعة، 

بل  األصل،  حيث  من  اإلنسان، 

بني  والخري،  الرش  بني  رصاع  هو 

ما  وبني  لنفسه  انتقاماً  الشيطان 

يريده الله تعاىل من أجل سعادة 

اتخذ هذا  البرشية وسموها، وقد 

كلها  متعددة  وصوراً  أشكاالً  الرصاع 

تعرب عن الجوهر ذاته، منذ رصاُع الشيطان مع اإلنسان ــ متمثالً 

ـ يف قضية السجود آلدم وما متخض عنه من قصة )الشجرة(  بآدمـ 

وما حملته من دروس ونتائج صعبة، ولكن الخلق مل يتعظوا عىل 

الرغم من كرثة تأكيد القرآن عىل عداوة الشيطان لهم وألبويهم 

وهابيل  قابيَل  بني  النزاع  حل  حتى  العهد  يطل  فلم  قبل،  من 

بالذات،  املتضخم  الشعور  أو  واالستكبار)13(  اإلنِّيَّة  وسببه هو 

التخيُّل  من  ))منط  بأنه  ابراهيم  الله  عبد  الدكتور  يعرفه  الذي 

املرُتفِّع الذي يحبس نفسه ضمن رؤية مقررة سلفاً، فال يقارب 

األشياء إال عربها، ويوظف املعطيات كافة من أجل تأكيد صحة 

فرضياته (()14(. 

وتهميشاً  لآلخر،  إقصاًء  الحال  بطبيعة  ميارس  التمركز  وهذا 

ونظرته  بإبليَس  ابتداًء  دونية)15(،  بصور  وتصويرَه  لوجوده، 

ْنُه َخلَْقتَني ِمن نّاٍر َوَخلَْقتَُه ِمن ِطنٍي(( آلدم حيث ((قَاَل: أَنَا َخرٌي مِّ

)16(، ومروراً بقابيَل وهابيَل يف محاولة إلقصاِء آخَر مل تستطع 

وانتهاًء  دونها،  منه  السامء  تقبلته  ما  تتقبََّل  أن  املتضخمة  األنا 

بعرصنا الحايل الذي مُتارَُس فيه كلُّ عمليات التهميش واإلقصاء 

واالحتقار، ألسباب دينية أو عرقية وغريها .

إَن الشعور بالذات والتاميز عن اآلخرين هو حقيقة إنسانية 

ال ميكن إنكارها أو تجاوزها، ولكن التمركز األعمى حول الذات، 

وإقصاء اآلخرين، أو االنتقاص منهم، ال يعرب عن سالمة الذات 

عن  يعرب  بل  واستقاللها، 

اآلخر،  باتجاه  َمرَِضيٍَّة  نظرة 

التام  االنغالق  إىل  تؤدي  مام 

أمامه مبا يحمله من إيجابيات 

وسلبيات. كام أن التامهي مع 

جامعًة  أم  كان  فرداً  ــ  اآلخر 

ــ واالنصهار يف كل ما يحمله 

عىل  انفتاحاً  ليس  وميثِّلُه 

انسحاب  هو  ما  بقدر  اآلخر 

وانسحاق أمام هذا اآلخر قد 

غه بالنسبة  ال نجد له ما يسوِّ

تحمله  ما  تحمل  ذات  إىل 

والعربية  اإلسالمية  الذات 

من تاريخ وحضارة ومقومات 

عيل  اإلمام  أكده  ما  وهذا 

)عليه السالم( بقوله: ))الَيِمنُي 

َوالطَِّريُق  َمَضلٌَّة،  امُل  َوالشِّ

 ،)17()) الَجادَُّة  ِهَي  الُوْسطَى 

اذ البد أن تكون هناك جادة وسطى بني الرفض واإلقصاء وبني 

التامهي والذوبان، تحافظ فيها الذات عىل ما ثبت صحته من 

غثِّه  بني  مميزة  اآلخر  عىل  تنفتح  عينه  الوقت  ويف  مقوماتها، 

يكون  وأن   ، تكاملية  واآلخر عالقة  األنا  لتكون عالقة  وسمينه، 

الرصاع بينهام رصاعا بني الخري والرش أو التسافل والتكامل، من 

أجل تكامل البرشية وسعادتها.
 )1( موسوعة الفلسفة: 19

 )2( م. ن :20
 )3( م. ن: 22

  )4( تمثيالت الهوية واآلخر قراءة ثالثة نصوص روائية 
في الرواية الجزائرية: 52

  )5( نسق المتعدد: 12
  )6( ينظر موسوعة كشاف اصطالحات الفنون والعلوم: 

71
  )7( دليل الناقد األدبي: 22

  )8( ينظر األخر في القرآن:38 
 )9( ينظر اآلخر في نهج البالغة: 5

  )10( ينظر التجليات الفنية لعالقة األنا باآلخر في الشعر 
العربي المعاصر: 24

 )11( ينظر اآلخر في نهج البالغة: 8
  )12( سورة الحجرات: آية/13

  )13( ينظر الميزان في تفسير القرآن:8/23
  )14( المركزية اإلسالمية: 12

  )15( م ن: 13
  )16( سورة ص: آية/76

  )17( نهج البالغة: 97

االختالف حقيقة قائمة 
ولكنها ال تدعو إلى 

اإلقصاء والفرقة بقدر 
ما تدعو إلى التقارب 

والتعارف

‚‚
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عالقة الدين بالشعر

إن املوقف الديني ال يختلف مع الشعر والشعراء, إال يف بعض األحيان حني يكون الشعر 

يصل  عندما  الشعر,  الدين  ينتقد  الحالة  هذه  ففي  ذلك,  وغري  والذم,  واالستهزاء,  للهو, 

إىل غاية الهمجية, والرعاع, والله سبحانه وتعاىل قد أنزل آية يذم فيها الشعراء نحو قوله 

َعَراُء يَتَِّبُعُهُم الَْغاُووَن أَلَْم تََر أَنَُّهْم يِف كُلِّ َواٍد يَِهيُموَن(()الشعراء\224_225(,  تعاىل: ))َوالشُّ

َعَراُء يَتَِّبُعُهُم الَْغاُووَن((, وبعدها آية  وهذه اآلية نزلت يف وصف الشعراء وقبلها آية ))َوالشُّ

))َوأَنَُّهْم يَُقولُوَن َما اَل يَْفَعلُوَن(()الشعراء\226(, وباآليات الثالث وصف الشعراء بالغواة.

وهذا الوصف تحول اآلن إىل الفن والفنانني بعد الشعر والشعراء: 
فهناك جامعات من الناس يشرتون لهو الحديث ليرصفوا الناس عن 
األعامل الجادة للدنيا والدين يعبدون الجامهري وتعبدهم الجامهري 
فهي  تََر((  ))أَلَْم  كلمة  وأما  عابد  معبود  أو  معبود  عابد  فكلهم 
استفهام تقرير وقدح للرؤية, وإنها ظاهرة فاحٌش أمرها, وقدح يف 

وصف الشعراء وسوء طبعهم. 
وقد ذكر املعنى يف )التفسري البالغي(, ))أَلَْم تََر(( أن "هذه الرؤية 
املقرر  وأحوالهم  الشعر،  ألدوات  أحوال  الرؤيا  موضوع  علمية؛ ألن 
بها ال تدرك بحاسة البرص, بل بعضها يدرك بالسمع وبعدها بالعقل 
فغلب ما يدرك بالفكر عىل ما يدرك عن طريق السمع، وهو عباراتهم 

وألفاظهم وجمعهم بني فنون القول" . 
يبحثون  الخيال  عامل  يف  يتحركون  الشعراء  من  الكتلة  هذه  إن 
عن العيش, واللذة, والغزل, والتحريف, حتى يف كتاب الله العزيز, 
كام هو الحال بالنسبة لبعض شعراء هذا العرص ممن يغريون لفظ 
الجاللة)الله( فيضعون مكانه اسام لغري الله سبحانه وتعاىل فيدخل 

بالرشك.
سبحانه  الله  اسم  بتغري  الشعراء  أحد  قام  حني  ذلك  أمثلة  من   
وذكره  السالم(  البيت)عليهم  أهل  من  لشخص  اسم  ووضع  وتعاىل 
عىل لسان زوجة املعصوم يف القصيدة ... مقصور )ُقْل ُهَو األكرب أََحٌد( 

بدالً من ))ُقْل ُهَو اللَُّه أََحٌد(()اإلخالص\ 1(.
 وهذا التغيري فاحش وفادح ال يتوافق مع الدين مطلقاً سواء يف 
هذه  أن  )األمثل(  يف  الشريازي  ذكر  وقد  والشعبي,  الفصيح  الشعر 
املجموعة من الشعراء املعارصين والسابقني "هم غارقون يف أخيلتهم 
وتشبيهاتهم الشعرية, حتى أن القوايف تجرهم إىل هذا االتجاه وغري 
ذلك, ويهيمون معها ويف كل واٍد, وهم غالباً ليسوا أصحاب منطق 
واستدالل, وأشعارهم تنبع ماماّ تهيج به عواطفهم وقرائحهم ... وهذه 
العواطف تسوقهم يف كل آن من واٍد آلخر! فحني يرضون عىل أحد 
ميدحونه ويرفعونه إىل أوج السامء, وإن كل حقه أن يكون يف أسفل 

السافلني ويلبسونه ثوب املالك الجميل وإن كان شيطاناً لعيناً".
 وذكر الشريازي أيضاً  عن شعراء السوء "ومتى شخصوا عىل أحد 
هجواً مراً وأنزلوه يف شعرهم إىل أسفل السافلني, وإن كان موجوداً 
ياً " وترى هذا يُشبه محتوى القرآن الكريم الدقيق املنطلقات  سامواّ
الذين مل  الفكرية للشعراء وخاصة شعراء ذلك العرص,  الشعرية أو 
تكن منطلقاتهم إال وصف الخمر والجامل والعشق واملدح لقبائلهم 
وهجاء أعدائهم, ثم إن الشعراء عادًة هم رجال خطابة وجامهري ال 

أبطال قتال, وكذلك أصحاب أقواال ال أعامال.
 لذلك فإن اآلية التالية تضيق فتقول عنهم ))َوانَُّهْم يَُقولُوَن َما اَل 
يَْفَعلُوَن(()الشعراء\226( ومام تقدم من األوصاف التي ذكرها القرآن 
الكريم عن الشعراء, ميكن أن يقال بأناّ القرآن وصفهم بثالث عالمات: 
األوىل: أنهم يتبعهم الغاوون الضالون, ويفرون من الواقع, ويلجئون 
أنهم رجال ال هدف لهم, متقلبون فكرياً,  الثانية:  الخيال, وأما  إىل 
وواقعون تحت تأثري العواطف! والثالثة: أنهم يقولون ماال يفعلون ... 

وحتى يف املجال الواقعي ال يطبقون كالمهم عىل أنفسهم".
 وقد وصف الدكتور رمضان محسن يف كتابه )الفنون الشعرية غري 
معربة( هذه النامذج من الشعراء بالرعاع وغري ذلك, ولكن القرآن 
الَِّذيَن  ))إاِلَّ  تعاىل:  قوله  نحو  املخلصني  الشعراء  استثنى  قد  الكريم 
الَِحاِت َوذَكَُروا اللََّه كَِثريًا(()الشعراء\227(, فاستثنى  آََمُنوا َوَعِملُوا الصَّ
القرآن الكريم هذه املجموعة من الشعراء املخلصني الذين يهدفون 
الحق  نحو  وفصاحتهم  شعرهم  ويوجهون  واألقوال  األعامل  لصالح 

والصدق.
 والقرآن الكريم ومن أجل ال يضيع حق هؤالء الشعراء املؤمنني 
اآلية  عنهم  فذكر  الشعراء  بقية  عن  استثناهم  الصادقني,  املخلصني 
التي ذكرناها آنفاً, وذكر الشريازي يف ) األمثل( أن "هؤالء املستثنون 
من الشعراء مل يكن هدفهم الشعر فحسب بل يهدفون يف شعرهم 
اإلميان  وذكر  وتعاىل  سبحانه  الله  ولذكر  وإنسانية  إلهية  أهدافاً 
أيب  بن  عيل  اإلمام  واكبوا  الذين  الشعراء  أمثال  الصالحة"  واألعامل 

• م. م. عيل محمد عبد الحسني أبو شبع

مقاالت
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طالب)عليه السالم( كحسان بن ثابت وغريه.
أكرث  الطف فإن  السالم( يوم  البيت)عليهم   وبعد استشهاد أهل 
الشعراء قد توجهوا بشعرهم نحو مصيبة اإلمام الحسني)عليه السالم( 
واملصائب األرُخرى مصورين يف شعرهم ما حصل ألهل البيت)عليهم 
البيت)  السالم( ويثريون الحزن واألمل والبكاء يف قلوب محبي أهل 

عليهم السالم( .
 وعندما دخل االحتالل إىل الوطن العريب تغريت وتعددت اللهجات؛ 
بعدما كان الكالم كله فصيحاً, واختلف اتجاهات  الشعراء فمنهم إىل 
الشعر الفصيح كام كان, ومنهم إىل الشعر الشعبي )العامي( ومنهم 

من اتجه إىل كليهام.
 , بالشعر  الدين  عالقة  بني  خالفا  نجد  فال  الحالة  كانت  ومهام   
الشعر  لتعليم  التي تهدف  االكلرتونية  املواقع  وقد لوحظ يف بعض 
بعض  أن  حتى  وغريهم,  والشعراء  الدين  علامء  تجمع  والرواديد, 
ما عن  املنابر الحسينية يذكرون شيئاً  العلامء عندما يتكلمون عىل 
)ت2003هـ(  الوائيل  أحمد  الشيخ  املرحوم  الدكتور  أمثال  الشعراء 
حيث قال يف أحدى محارضاته )أعرف تاجراً ثرياً قد مات ومل ميش 
النجف  شعراء  أحد  ذكر  ذلك  وبعد  رجال(  ثالثة  إال  جنازته  وراء 
األرشف الشعبيني وهو متأثر به إذ قال )بينام عبد الحسني أبو شبع 
رجل فقري مادياً وال ميلك شيئاً قد ازدحم الناس يف تشيع جنازته...(.

إن  هذا لدليل عىل أن عالقة الدين باألدب ليست متنافرة لذلك 
لشاعر  يلقي قصيدة  أكامل محارضاته  بعد  الخطباء  بعض  أن  تجد 
والشعراء  الشعر  من  الديني  املوقف  أن  يعني  مام  الجمهور  عىل 
جيدة، وبخاصة اذا ما كان توجه الشعر اىل القضايا الدينية واألدبية 
واالجتامعية العامة وهو ما نجد تجلياته يف كثري من الكتب الدينية 

واألدبية.  
 

الش���عراء  م���ن  المس���تثنون 
ل���م يك���ن هدفه���م الش���عر 
فحس���ب ب���ل يهدف���ون ف���ي 
إلهي���ة  أهداف���ًا  ش���عرهم 
وإنسانية ولذكر اهلل سبحانه 
وتعالى وذكر اإليمان واألعمال 

الصالحة

‚‚

العتبات المقدسة ليست للعراقيين!!
مثلت مرحلة ما بعد ٢٠٠٣ حقبة جديدة يف تاريخ العتبات 
املقدسة أسوة ببقية املؤسسات الرسمية الحكومية أو غريها بعد 

االطاحة بالنظام الديكتاتوري السابق، ومؤسسة نظام جديد.
 وقد شهدت هذه املرحلة تأسيس إدارات مستقلة للعتبات 
قبل ٢٠٠٣، معتمدا  الحال  عليه  كان  ملا  بنظام مغاير  املقدسة 
لعام  املقدسة  العتبات  إدارة  بقانون  عرف  خاص  قانون  عىل 
٢٠٠٥ والذي سن يف الجمعية الوطنية التي كانت هي السلطة 
واسعة  مساحة  القانون  هذا  منح  حيث  آنذاك،  الترشيعية 
والرتبوية  واالجتامعية  العلمية  األنشطة  إلقامة  الحرية  من 

واالقتصادية والخدمية حتى.
الرشعية  العاملية ومسؤوليتها  الثقافية  منطلق هويتها   ومن 
واألخالقية تجاه جميع املسلمني بدأت العتبات املقدسة برامج 
وفعاليات محلية ودولية للتواصل مع محيطها وعمقها االسالمي 
ذلك  مستمدة  املسلمني  جميع  تخص  دينية  مراكز  باعتبارها 
نظمت  أن  فكان  السالم(،  )عليهم  قبابها  تحت  الراقدين  من 
مهرجان  بانطالقة  الدولية  فعالياتها  اوىل  املقدستان  العتبتان 
دينية  استضاف شخصيات  والذي  األول  العاملي  الشهادة  ربيع 
ثم  والدول،  واملذاهب  األديان  مختلف  من  وسياسية  وعلمية 

تتالت بعدها الفعاليات الثقافية والعلمية يف كربالء.
لحجم  كافيا  يكن  مل  ذلك  أن  املقدسة  العتبات  رأت  وملا   
الجمهور وبخاصة يف الخارج، والذي يتلهف بشوق أن ميسك او 
يرى اي يشء من مراقد األمئة االطهار عليهم السالم بعد عقود 
العتبات املقدسة إقامة مهرجانات  من املنع والحرمان، فتبنت 
ولبنان وعدد من دول  وإيران  والهند  باكستان  ثقافية يف دول 
ال  ممن  السالم  عليهم  البيت  اهل  اتباع  مع  للتواصل  املهجر 
يستطيعون الوصول اىل العراق او منعتهم ظروفهم من الزيارة.

 إن هوية العتبات املقدسة النابعة من هوية أصحابها تفرض 
عليها وعىل املتصدين فيها عىل األقل مسؤولية إدامة التواصل 
مذاهبهم  اختالف  عىل  السالم  عليهم  البيت  اهل  محبي  مع 
مؤسسايت  كنشاط  األقل  عىل  الفرعية  وهوياتهم  ودياناتهم 
لعالقات عامة دولية للتعريف عن أنشطتها العلمية والثقافية 

واإلنسانية املتنوعة.

• صديق عبود 

بأقالمهم
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• يحيى بن عبد الهادي العبد اللطيف/ االحساء

قصيدة

تكفي الدموع �رشابا
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أبتــاه مــا بك قــد أطلــت غيابا 

جــاء املســاء ومل تقّبــل وجنتي

حانــت صالتك والنجوم تزاحمت

أبــي وســجاد الصــالة بجانبــي

من ذا ســواك يصــد ظلمة ليلتي

عــد ال أريــد املــاء يا أبتــاه عد

عنــدي حكايات فتلــت خيوطها

ســأبوح عن أشــياء كنت رأيتها

ســأظل أروي كيف شبوا خيمتي

بلوعــة  تفــر  عــاميت  ورأيــت 

ال خيمــٌة وقفت كوقفــة زينب

وقفــت تحامينــا بغضبــة حيدر 

وكأمنــا صــوت البتــول بصوتهــا

شــبعت ســياطهم وملــا أُتخمت

ال ماؤهم يطفي حريق مشاعري

حتــى تــراب الطــف رق لحرييت

هل أنــت من هذا املتيه تلوح يل

فأجابهــا صــوت ضعيــف واهن

فمشــت ملرصعــه تظــن مجيئه

أصحابــا واالىس  أنــا  وتركتنــي 

األلعابــا نبــدأ  يك  وتضّمنــي 

وســط الســامء لتنصب املحرابا

وأصيــح مــا بــك ال تريــد إيابا

شــهابا تشــع  ابتســامته  حــني 

تكفي دموعــي لــو أردت رشابا

أثوابــا نخيطهــا  تعــود  ملــا 

قــد أثثــت قلبي الصغــري مصابا

وتجمهــروا يك ينزعــوا األطنابــا

نحــو العــراء فــام وجــدن مآبا

تلك التي ســقت الطغــاة الصابا

األبوابــا ويقلــع  يصــول  ملــا 

ال يخمــدن إذا اشــتعلن خطابــا

من لحمنا زادوا الســباب ســبابا

وذابــا بالحنــني  تفطــر  قلبــي 

فيصيــح : يكفــي جيئــة وذهابا

رسابــا؟ رأيــت  أين  أم  أبتــاه 

عتابــا أطيــق  ال  بنيــة  كُّفــي 

رقابــا يعتنقــن  رقابــا  فــرأت 
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الجمعيات الخريية

السؤال: هناك صناديق مخصصة للصدقات فهل يجوز تحويل االموال املوجودة فيها اىل عني اخرى كرشاء 

طعام او لباس او مسكن ثم رصفها عىل الفقري؟

الجواب: امنا يجوز ذلك للمسؤولني عنها وبإذن الحاكم الرشعي او بتخويل مسبق من املشاركني فيها.

السؤال: هل يعترب تكريم املتفوقني دراسياً من االعامل الخريية؟

الجواب: نعم اذا كان فيه تشجيع لتعلّم ما هو نافع للمسلمني.

السؤال: ما هي االمور املسموح للمتطوعني باستخدامها يف جمعية خريية وما هي االمور املسموح للعامل 

)بأجر( باستخدامها يف جمعية خريية مثل الهاتف والكهرباء وأوراق الطباعة والكمبيوتر .. وغريها؟

الجواب: اذا تم تحصيل الوسائل املذكورة من التربعات العامة او الخاصة بهذا الشان فال مانع من 

استخدامها حسب ما تدعو اليه الحاجة من دون فرق بني املتطوع بعمله واالجري.

السؤال: هل يجوز جمع صدقات زكاة الفطرة بالنيابة عن احد الفقراء بحسب الوكالة ثم رصفها باذنه عىل 

غريه اىل يوم او اسبوع او شهر او اكرث؟

الجواب: ال نحبذ هذه الطريقة ولو دعت الرضورة اىل اتباعها فالبد من مراعاة ان ال تزيد املبالغ املقبوضة 

له عىل مؤونته السنوية بضميمة ما لديه من اموال غريها، وايضاً البد من مراعاة ان يكون توزيع االموال 

املقبوضة له بطيب نفسه ورضاه.

موقع السيد السيستاين دام ظله الوارف

االستفتاءات الرشعية

طبقا لفتاوى املرجع الديني األعىل آية الله العظمى السيد 
عيل الحسيني السيستاين )دام ظله الوارف(



مسألة 292: لو كانت الخرضة مستورة كالشلغم والجزر ونحوهام جاز بيعها أيضاً.

جزّة  ظهورها  بعد  بيعها  يجوز  ونحوها  واللِّْفت  والنعناع  كالكُّراث  يجّز  ماّم  الخرضة  كانت  إذا   :293 مسألة 

وجزّات، وال يجوز بيعها قبل ظهورها عىل األحوط لزوماً، واملرجع يف تعيني الجزّة عرف الزّراع كام سبق يف اللقطة. 

وكذا الحكم فيام يخرط كورق الحّناء والتوت، فإنّه يجوز بيعه بعد ظهوره خرطة وخرطات. 

مسألة 294: إذا كان نخل أو شجر أو زرع مشرتكاً بني اثنني جاز أن يتقّبل أحدهام حّصة صاحبه بعد َخرْصها 

مبقدار معنّي فيتقّبلها بذلك املقدار، فإذا َخرَص حّصة صاحبه مبائة كيلو غراماً مثالً جاز أن يتقّبلها بتلك املائة زادت 

عليها يف الواقع أو نقصت عنها أو ساوتها.

مسألة 295: ال فرق فىام ذكر يف املسألة السابقة بني أن يكون الرشكاء اثنني أو أكرث وكون املقدار املتقّبل به 

منها أو يف الذّمة، نعم إذا كان منها فتلفت الثمرة فال ضامن عىل املتقّبل بخالف ما لو كان يف الذّمة فإنّه باق عىل 

ضامنه، والظاهر أّن هذه املعاملة خاّصة برأسها، نعم فيام إذا كان املقدار املتقّبل يف الذّمة فالظاهر أّن مرجعها 

إىل الصلح عىل نقل حّصة الرشيك - بعد تعيينها يف كّمّية خاّصة - إىل ذّمة املتقّبل، ويكفي فيها كّل لفظ داّل عىل 

املقصود بل تجري فيها املعاطاة كام يف غريها من العقود.

مسألة 296: إذا مّر اإلنسان بيشء من النخل أو الشجر أو الزرع جاز له أن يأكل - ولو من غري رضورة - من مثره 

بال إفساد للثمر أو األغصان أو الشجر أو غريها.

مسألة 297: ىجوز األكل للامّر وإن كان قاصداً له من أّول األمر، وال يجوز له أن يحمل معه شيئاً من الثمر وإذا 

حمل معه شيئاً حرم ما حمل ومل  يحرم ما أكل، وإذا كان للبستان جدار أو حائط أو ظّن كراهة املالك أو كان قارصاً 

ففي جواز األكل إشكال واالجتناب أحوط لزوماً.

مسألة 298: ال بأس ببيع الَعِريَّة، وهي النخلة الواحدة لشخص يف دار غريه يشّق دخوله إليها، فيبيع منه مثرتها 

قبل أن تكون متراً بَخرِْصها متراً.

منهاج الصالحني - ج2

بيع الثامر و الخرض و الزرع





االفكار املتطرفة شوهت الدين اإلسالمي .. و ال متثل ديننا

الشيخ الدكتور محمد حافظي جلو

االرهاب ليس ظاهرة مرتبطة باإلسالم.. 
واملرجعية الدينية تتمتع بثقة الكل

الربوفيسور الرويس كريكور كوساتش:

حوارات
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يعد اإلسالم خاتم الديانات الساموية وهو ثاين أكرث ديانة انتشارا يف العامل وينترش املسلمون بتباين طوائفهم يف مختلف 

قارات العامل ويبلغ تعدادهم 1.8 مليار مسلم وهو ما يشكّل 24.1% من سكان العامل.

 ونتيجة للرصاعات االثنية والعرقية والسياسية واالقتصادية تعرض هذا الدين العظيم اىل هجامت فكرية وعقائدية 

وزرعت بني اتباعه بذور الفرقة والتناحر والصقت به قرسا البدع واالنحرافات العقائدية ووصف بانه دين يدعو اىل 

االرهاب حتى شاع يف العامل الغريب مصطلح يطال هذا الدين الحنيف وهو مصطلح االسالموفوبيا كام عاىن املسلمون من 

التهميش واالقصاء والقتل واالبادة.  

هذه التحديات واالشكاالت التي يواجهها اإلسالم تطرحها )الروضة الحسينية( عىل طاولة النقاش مع الشيخ الدكتور 

محمد حافظي جلو وهو كاتب ومحارض جامعي وإمام  جمعة وجامعة ورئيس جمعية أهل البيت )ع( لنرش اإلسالم يف 

غينيا. 

حوارات

الغريب  العامل  يف  كبريا  رواجا  القى  مصطلح  االسالموفوبيا   

هل لكم ان تحدثونا عنه ومن يقف ورائه وما هي أهدافه؟

• االسالموفوبيا مصطلح يصبو اىل نرش العداوة بني املجتمعات 

اإلنسانية  ويهدف بالدرجة االساس اىل تشويه صورة دين ساموي 

عظيم اال وهو اإلسالم , وال يخفى عىل احد ان الصهيونية العاملية 

هي من يقف  وراء اشاعة هذه  التسميات واملصطلحات التي 

عىل  جاهدين  يعملون  فهم   , لإلسالم  العداء  خلق  اىل  تهدف 

من  وبالرغم   , اإلسالمي  الدين  وباألخص  الديانات  بني  التفرقة 

• حوار : سالم الطايئ   • تحرير: فضل الرشيفي

الشيخ الدكتور محمد حافظي جلو

األفكار املتطرفة شوهت الدين اإلسالمي .. و ال متثل 
ديننا
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يتدينون  الذين  بتزايد  فوجئوا  هم  إن  إال  املحاوالت  هذه  كل 

عمل  االمر  وهذا  السابقة,  دياناتهم  ويرتكون  اإلسالمي  بالدين 

عىل احباط مخططاتهم التي تسعى لوضع حاجز بني املجتمعات 

والدين اإلسالمي.

تتطلب  املتطرفة  للجامعات  الفكرية  املنظومة  مواجهة   

اساليب وبرامج واضحة هال ارشت لها؟

• ميكن مواجهة هذه املنظومة الفكرية بعدة اساليب وذلك 

بناء  عىل  والعمل  الشبهات  لرد  واملواجهة  الحوار  خالل  من 

املتطرفة,  غري  املتسامحة  االخرى  الطوائف  كل  مع  العالقات 

الهادفة  الربامج  وضع  خالل  من  علميا  مواجهتها  ميكن  كذلك 

إسالمية  كدول  ونحن  املدارس،  يف  السليمة  املناهج  وتعليم 

اإلسالمية  مجتمعاتنا  داخل  املشاكل  نواجه  ان  علينا  وعربية 

عىل  ونعمل  دقيقا  تشخيصا  نشخصها  وان  وخارجها  والعربية 

ان  للعامل  نبني  ان  علينا  ويتعني  لها  الناجعة  املعالجات  ايجاد 

االفكار املتطرفة شوهت الدين اإلسالمي واظهرته للعامل عىل انه 

دين ارهايب، وهي ال متثل ديننا , كذلك علينا استخدام مفاهيم 

دينية تدعو للتسامح واملحبة والسالم. 

 كيف يتعايش املسلمون يف غينيا فيام بينهم من جهة ومع 

اصحاب املعتقدات االخرى من جهة ثانية ؟ 

• يف دولتنا النظام علامين اال ان كل شخص له الحرية يف اختيار 

ديانته وان يدرس يف اي مدرسة تناسب توجهه, وتوجد هنالك 

والتعريف  اإلسالمية  الديانة  لتدريس  متخصصة  دينية  مدارس 

مشاكل  او  تعارض  اي  يوجد  وال  السالم(  )عليهم  البيت  بأهل 

مع بقية الطوائف والديانات, ولكن نحن كرجال دين يف دولة 

غينيا عملنا عىل التنسيق بيننا وبني السنة الصوفية ولدينا مكتب 

موحد إلعداد برامج مشرتكة ونشاركهم يف مناسباتهم ومؤمتراتهم 

والدات  من  الدينية  مناسباتنا  يف  يشاركوننا  ايضا  وهم  الدينية 

ووفيات األمئة األطهار, حتى وصل االمر اىل املزج بني املذهب 

يف  وجعفري  املذهب  صويف  هو  من  فمنهم  العبادة  وطريقة 

طريقة العبادة.

املؤسسات  بعض  تتبناه  مرشوع  املذاهب  بني  التقريب   

اإلسالمية فهل ترى لهذا املسعى نجاح واىل اي حد ميكن تحقيقه؟ 

دولة  من  واساليبها  املذاهب  بني  التقريب  مسألة  تختلف   •

ما  يرى  ألنه  اساسا  الفكرة  هذه  يرفض  من  فهناك  اخرى  اىل 

اىل  ويسعى  االصح  هي  دينية  وطقوس  عبادات  من  به  يقوم 

, وبالرغم من وجود  تغيري الطرف االخر بحسب ما  يؤمن به 

املتعصبني واملخالفني يف كل الديانات والطوائف اال ان هناك من 

هو متفهم ويحمل ثقافة التعدد ويؤمن بتقارب االديان , وهذه 

الفئة ميكن استثامرها وكسبها لنرش مسألة التقريب بني االديان 

والعمل عىل محاربة الفكر املتطرف. 

 انطوت فتوى الدفاع الكفايئ ضد عصابات داعش عىل ابعاد 

إنسانية واجتامعية وغري ذلك وعكست صورة اإلسالم أمام العامل 

ما قراءتك ألبعاد هذه الفتوى؟ 

• ان لهذه الفتوى التي صدرت عن املرجعية الدينية يف النجف 

االرشف صداها االيجايب عىل كل املجتمعات وقد بينت للعامل ان 

يقترص  وال  واسرتاتيجي  وواعي  منفتح  فكر  هو  الشيعي  الفكر 

عىل  الطقوس التي تقام يف املساجد او الحسينيات بل ان الفكر 

واالنسانية  الدينية  القضايا  جميع  يف  نظر  بعد  ميتلك  الشيعي 

يكون  ان  يجب  ديني  عامل  كل  ان  املفرتض  ومن  واالجتامعية  

الدور االسايس  الناس وله  املجتمع ومتمركزا يف قلوب  مؤثرا يف 

يف اصالح املجتمع ودرء االخطار عنه وتوجيهه لإلصالح وهذا ما 

وجدناه يف مرجعية السيد عيل السيستاين.

عىل  تعمل  فكرية  تيارات  املسلم  الشباب  رشيحة  تواجه   

حرفهم فكيف ميكن اعانتهم يف الوصول اىل بر االمان؟

مبعتقدهم  وتوعيتهم  الشباب  مع  التواصل  الرضوري  من   •

التعليمية واملنابر والقنوات  الدينية عرب املؤسسات  وتوجهاتهم 

التلفزيونية املتنوعة ووسائل التواصل االجتامعي املتعددة التي 

التقرب  كذلك  توجهاتها,  املجتمعات مبختلف  تكتسح  اصبحت 

اىل قلوبهم وكسب ودها من اجل تعليمهم وارشادهم الطريق 

الصحيح.

في كل المجتمعات هناك فئة تؤمن بالحوار لذا 
ينبغي استثمارها في التقريب بين االديان ونبذ 

التطرف
‚‚
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الربوفيسور الرويس 

كريكور كوساتش:

االرهاب ليس ظاهرة 
مرتبطة باإلسالم.. 
واملرجعية الدينية 

تتمتع بثقة الكل

حوارات

لفت  الذي  وما  كربالء،  اىل  االوىل  زيارتكم  هذه  هل   

انتباهكم؟

كام  ولكنها   ، األوىل  زياريت  ليست  فإنها  العراق  يخص  فيام   •

اىل  ذهبت  كربالء  اىل  وصويل  ومبجرد  كربالء،  اىل  األوىل  ذكرتم 

زيارة عتباتها املليئة بآالف الناس، وقد رأيتهم يجدون السعادة 

والرحمة واالطمئنان يف هذه األماكن املقّدسة, من خالل زياريت 

القاصدين  الزائرين  رأيت  العباس  وأخيه  الحسني  اإلمام  ملرقد 

لهذين الحرمني الطاهرين، واكتشفت يف عيون الناس نوراً ال ميكن 

تعاىل:  قوله  مبارشة  فتذكرت  اإلنسانية،  الكرامة  نور  إال  اعتباره 

)َولََقْد كَرَّْمَنا بَِني آَدَم(.

املقدسة  كربالء  اىل  زياراته  أوىل  يف 

الحسني عليه  الله  ميتدح زائري ايب عبد 

السالم قائال" اكتشفت يف عيون الناس نوراً 

اإلنسانّية،  الكرامة  نور  إاّل  اعتباره  ميكن  ال 

فتذكّرُت قوله تعاىل: )َولََقْد كَرَّْمَنا بَِني آَدَم( وهذه 

الكرامة التي أُنزلت عىل هؤالء الناس هي التي جعلتهم 

مناضلني يف سبيل الحريّة واألخّوة والعدالة واملساواة، والتي تُعترب فلكاً مشرتكاً لجميع الديانات 

السامويّة.

املعارص  الرشق  أوسطّية، قسم  العربّية والرشق  املنطقة  تاريخ  والباحث يف  الرويس  الكاتٌب  انه 

يف الجامعة الحكومّية الروسّية للعلوم اإلنسانّية يف موسكو، الربوفيسور كريكور كوساتش، الذي 

ترشف بزيارة االمام الحسني عليه السالم بدعوة من العتبة الحسينية املقدسة للمشاركة يف فعاليات 

مهرجان ربيع الشهادة الخامس عرش، وقد ملجلة الروضة الحسينية معه هذا الحوار:

• حوار : عامد حسني    • محمود املسعودي   
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المرجعية الدينية في العراق تتمتع بثقة الكل 
وليس الشيعة فقط, وانما تتمتع بثقة المسيح 

واالكراد وكذلك بثقة المؤسسات الحكومية 
العراقية
‚‚

القوات  عىل  تحامله  يف  الغريب,  باإلعالم  نظركم  وجهة  ما   

اسم  عليها  يطلق  فراح  داعش،  حاربت  التي  الحكومية  غري 

وسوريا  العراق  يف  حاربت  التي  هي  أنها  حني  يف  )مليشيات( 

وأنقذت شعوبهام؟

• عندما اتجول يف شوارع كربالء وأرى لوحات كبرية من صور 

عز  يف  الفتيات  من  شهيدات  وصور  بل  الشبان  من  الشهداء 

شبابهم قدموا انفسهم فداء للوطن من اجل القضاء عىل داعش 

ومساعدة الجيش العراقي وليس مساندة الجيش العراقي فقط 

التي  القوى  من  وغريها  وروسيا  املتحدة  الواليات  ومساندة  بل 

تحالفت من اجل القضاء عىل داعش، لذلك انا اتساءل اليس هذا 

هو النفاق يف اعالمكم، تقولون تلك املنظامت الشعبية الحشد 

زال  وال  دورهم,  عمدا  وتتناسون  شعبية  غري  منظمة  الشعبي 

الحشد  تشويه  أن سبب  املحتمل  ومن  يشوه،  الخارجي  االعالم 

بالعودة  تتعلق  التي  العراق  يف  املبارشة  املصالح  هو  الشعبي 

للعراق مرة اخرى للسيطرة عليه، ولكن تكوين الحشد الشعبي 

رشعيني  غري  بانهم  يتهموهم  فراحوا  مخططاتهم,  جميع  افشل 

وهي منافقة متاما, وميكن تغري هذه الصورة السلبية عن طريق 

نرش الصورة الحقيقية لألوضاع الحالية.

الرشق  تطال  التي  األحداث  من  املستفيد  من  برأيكم   

االوسط, ونعني احداث داعش والعمليات االرهابية؟ 

• ان االرهاب ليس ظاهرة مرتبطة مبنطقة الرشق االوسط بل 

هي ظاهرة منترشة يف العامل أوال,  ثانيا انها ظاهرة ال ترتبط باإلسالم 

فالجميع يعرف ما حدث مؤخرا يف نيوزلندا الجديدة؟ هل كان 

الذي قتل الناس االبرياء مسلام ام مسيحيا؟ ان سبب االحداث 

والحركات  العمليات  يف  وخاصًة  االوسط  الرشق  يف  نشأت  التي 

اىل  قبل كل يشء  يرجع  املختلفة  املتطرفة  واملنظامت  االرهابية 

االوضاع الداخلية يف منطقة الرشق االوسط، فالسبب املبارش هو 

الفقر والبؤس وعدم تعلم الناس وقدرة التطور املنخفضة لدول 

الرشق االوسط، وضعف اهتامم انظمة الحكم السائدة يف منطقة 

الرشق االوسط بأوضاع املواطنني يف تلك الدول ما ادى اىل رغبة 

كان  وطاملا  ذلك،  شابة  وما  والفقر  البؤس  من  بالتخلص  الناس 

الناس غري متعلمني بشكل كاف فإن عنارص مختلفة من املحليني 

وليس من الخارجيني سريّغبون هؤالء الناس ويستغلون رغبتهم يف 

التخلص من البؤس من اجل توجيههم ضد االخرين االبرياء من 

لها مصالحها  الخارجية فإن  القوى  اما ما يخص  املنطقة,  سكان 

العديدة يف منطقة الرشق االوسط، فاملنطقة متوفر فيها البرتول 

لتلك  بحاجة  العامل  وكل  وغريها،  الطبيعية  والرثوات  واملعادن 

الرثوات والقوى الخارجية  من مصلحتها التدخل لالستفادة.

 هل لديكم اهتامم بالثقافة العربية وترجمتها اىل الروسية؟ 

• يف ايام االتحاد السوفيتي كثري من املؤلفات االدبية العربية 

ترجمت ونرشت يف بالدي، من بينها مؤلفات طه حسني ونجيب 

محفوظ ولكتاب ومؤلفني سوريني وفلسطينيني, ولكن يف الفرتة 

السوفيتي وتقلص  االتحاد  انهيار  بعد  الحالية وألسباب معروفة 

اهتامم روسيا االتحادية يف بداية طريقها مبنطقة الرشق االوسط 

انخفض االهتامم ٍباملؤلفات االدبية العربية وأما االن وبسبب ما 

الجديدة  تقوم به روسيا يف منطقة الرشق االوسط واهتامماتها 

سوريا وفلسطني والنزاع العريب الفلسطيني, فإننا نتمنى أن يتكلل 

هذا االتجاه بالنجاح كام كان يف زمن االتحاد السوفيتي. 

يف  العليا  الدينية  املرجعية  دور  عن  تصورا  متلكون  هل   

تعاملها مع العراقيني، وماهي نظرتكم لها؟

ما  ولكن  العراق,  اىل  مجيئي  قبل  شيئا  اعرف  اكن  مل  انا   •

ولكن  مخطئا  اكون  ورمبا   – الدينية  املرجعية  ان  هنا  اكتشفته 

البد أن أتوغل اىل األصعامق- ورغم النظرة البسيطة لدي فيمكن 

الكل  بثقة  تتمتع  العراق  يف  الدينية  املرجعية  أن  استنتج  أن 

وليس الشيعة فقط, بل املسيح واالكراد وكذلك ثقة املؤسسات 

الدينية تطور صالتها  املرجعية  أن  ارى  وانا  العراقية،  الحكومية 

الخارجية وهي بفضل ذلك تلعب دور وزارة الخارجية العراقية 

يف ايصال صورة العراق الحقيقية لكل العامل.
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يدعو مركز اإلعالم الدويل الكتاب واملثقفني واملفكرين للمساهمة 

يف نرش الفكر النبيل من خالل املقاالت والكتب والبحوث وغريها من 

الفنون الصحفية، وسيتم نرش ما يوافق توجهات املجلة وأهدافها العامة. 

يرجى ارفاق تعريف مناسب للمشارك مع مشاركته

مع التمنيات للجميع بالتوفيق

email:h.rawdat@gmail.com

الحســينية الروضــة  مجلــة 



تحقيقات

العنف ضد الرجال

االبتزاز االلكرتوين.. 

االنحراف الديني والفكري

وهم أم حقيقة مخفيّة

مخاطره وكيفية الحد منه

ورضورة املواجهة
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العنف ضد الرجال
وهم أم حقيقة مخفيّة

• صباح الطالقاين

أرسة ومجتمع

 ما ان أفاق الشاب العرشيني )س( ِمن الغيبوبة التي 

أصابته وشلّْت جسده لساعة، اثر حالة عصبية و ارتفاع 

مفاجئ يف ضغط الدم، حتى راح يشكو تسلّط والدة 

زوجته وتدخلها يف أدق تفاصيل حياته وصوالً اىل التأثري 

الذي ال يُطاق للسعي من اجل السيطرة عليه وعىل 

قراراته العائلية ومنط حياته وعالقته بزوجته...
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فأصبح  زوجها،  قرارات  عىل  امرأة  تسلّطت  آخر  مكان  ويف 

او  كبرية  او  صغرية  من  وما  بيديها  كله  العائلية  األمور  زمام 

قضية مصريية إال وكانت هي التي تقرر فيها بدالً من الرجل، 

الذي يبدو عليه خلطة عجيبة من الخنوع والخضوع وتجّنب 

غضب الزوجة، وما اىل ذلك من صفات جعلت منه ِظالً للمرأة 

املتسلطة...

بأنواع  تفيد  ومواقف  قصص  ألسامعنا  تتناهى  ما  وغالباً 

او  اعتداء  او  النساء، وما يتعرضن له من تعسف  العنف ضد 

من  عديدة  حاالت  يناقش  احد  ال  ولكن  لحقوقهن،  تسويف 

أمهات زوجات وأزواج، عىل  أو  تسلّط نساء قد يكنَّ زوجات 

بوجود  ذلك  وقراراتها وحتى مستقبلها، وكل  العائلة  مقدرات 

رب االسة الذي هو الرجل او االبن او زوج االبنة.

يقول رئيس املنظمة الوحيدة التي تدافع عن حقوق الرجال 

خالل  فرج("  )برهان  كردستان  اقليم  يف  وتحديداً  العراق  يف 

ألسباب  أنفسهم  رجالً   54 قَتَل   2018 عام  من  أشهر  عرشة 

عائلية، وتم تسجيل 600 دعوى ضد النساء". مضيفاً ان "ستة 

رجال قرُتلوا من قبل أشخاص بتأييد من زوجاتهم".

ويشري رئيس املنظمة املساّمة اتحاد رجال كردستان اىل انه" 

خالل السنوات الخمس املاضية قىض 29 رجالً بنفس الحالة". 

من  الرجال  ضد  العنف  حاالت  حدوث  أسباب  ان"  موضحاً 

زوجاتهم يعود لألزمة املالية وعوامل تفكيك األس ".

وعادة ما يتم التسرّت عىل منط الحياة التسلّطي لبعض النساء 

عىل ازواجهن وعوائلهن، إما لخنوع الرجل ورضاه، او لقناعته 

تتعلق  ألسباب  او  االمور،  ادارة  يف  منه  افضل  الزوجة  ان 

بشخصيته...

يف  الرجل  لها  يتعرض  التي  العنف  حاالت  أضفنا  ما  وإذا 

القتال  والتواجد يف جبهات  االرهاب  الحرب ومواجهة  ظروف 

تحت  العمل  وظروف  العائلة  ومسؤولية  املعيشة  ومكابدة 

تفوق  الرجال  ضد  العنف  حاالت  ان  سنجد  فإننا  الضغط، 

كشف  يستدعي  الذي  االمر  النساء،  ضد  مامثالتها  بأضعاف 

هذا امللف ووضعه عىل الطاولة والنقاش فيه بشجاعة... 

ضحى  كربالء  يف  االسي  االرشاد  مركز  يف  االستشارية 

الظواهر  من  األسي  العنف  ظاهرة  بأن"  تفيد  العوادي، 

االجتامعية املؤملة يف مجتمعنا، وبالرغم من أن هذه الظاهرة 

السلبية ليست باليشء الجديد كليا ، اال أنها أخذت يف التوسع 

أساليبها  حيث  من  تطورت  أنها  كام  كبرية،  بصورة  واالنتشار 

وأشكالها، ومن ثم فهي من أشد الظواهر االجتامعية خطورة 

عىل النسيج االجتامعي".

كبرية  يشكل خطورة  األسة  داخل  العنف  العوادي"  تضيف 

مصاب  جيل  نشوء  اىل  يؤدي  وبالتايل  األسية،  الروابط  عىل 

البناء  عىل  ينعكس  وهذا  متنوعة،  واجتامعية  نفسية  بعقد 

الذي  املالذ  األسة هي  أن  من  الرغم  وعىل  العام،  االجتامعي 

يف  تزايد  هناك  فإن  واألمان  الحب  عن  األفراد  فيه  يبحث 

الدالئل التي تربهن عىل أنها مكان معرض للخطر، حيث توجد 

يف داخل كيان األسة أشكال متعددة من العنف، ففي العادة 

ميارس العنف يف املنزل من جانب الرجال الذين يحتلون مكانة 

أصبحت  ال  العنف   ان  مامرسة  إال  اجتامعية وقوة،  ومنزلة 

فهناك  أيضاً،  النساء  شملت  وامنا  فقط  الرجال  عىل  تقترص 

البعض من النساء ميارسن العنف ضد الرجال ألسباب متعددة 

منها: 
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المرجعية الدينية في العراق تتمتع بثقة الكل 
وليس الشيعة فقط, وانما تتمتع بثقة المسيح 

واالكراد وكذلك بثقة المؤسسات الحكومية 
العراقية
‚‚

1-ضعف شخصية الرجل.

2-التغريات الهرمونية التي تنتابها خالل الدورة الشهرية أو 

تتأثر  الحساسية  شديدة  فتصبح  الحمل..  خالل  الوحام  فرتة 

وتثار ألبسط األسباب، مام يولد مشاكل كثرية بعضها ال يحمد 

عقباه..

والتي  الرجل  قبل  من  املرأة  لها  تتعرض  التي  3-الضغوط 

تجعلها عنيفة يف تعاملها مع الزوج.

4-البيئة االجتامعية التي عاشت بها املرأة قد تكون تشجع 

عىل مامرسة العنف ضد الرجل. 

مثالً  املرأة  مع  الرجل  يتبعها  التي  الخاطئة  5-السلوكيات 

املجتمع،  داخل  قيمتها  من  التقليل  اإلهامل،  االحرتام،  )عدم 

عدم إسامعها الكالم الطيب... الخ( فهذه السلوكيات تؤدي اىل 

خلق مرأة معّنفة .

العديد  وجود  األسي"  اإلرشاد  مركز  يف  االستشارية  وتؤكد 

من الحاالت التي متارس املرأة فيها العنف ضد الرجل، مبيّنًة 

بعض النامذج: 

محله  يف  عمله  مكان  يف  زوجها  عىل  امرأة هجمت  -هناك 

برضب  فقامت  السجن  يدخل  أن  تريد  ألنها  جداً،  البسيط 

زوجها وتكسري ما يحتويه املحل، ثم خرجت ورصخت بصوت 

حدث،  ما  يرون  ليك  للمحل  الناس  يتوافد  أن  اجل  من  عاِل 

وهي بهذا السلوك أثارت زوجها فقام برضبها، وعندما شاهد 

وتم  الذي رضبها  هو  الرجل  أن  عىل  شهدوا  ما حدث  الناس 

فتح محرض ضد الرجل!

بشتمه  قامت  معها  زوجها  تحّدَث  كلام  امرأة  -هناك 

وإسامعه كلامت مؤذية، وترفض إعداد الطعام له، وإذا أعّدت 

كرهة وترُسمعه ما ال يليق من األلفاظ. شيئاً فهي تقوم بذلك مرُ

- هناك امرأة كانت تحب زوجها ولكنه أخذ يعاملها معاملة 

سيئة جداً، ومبرور األيام مرَض الزوج، فام كان من الزوجة إال 

اإلهامل والقسوة والال مباالة بل أخذت تسمعهرُ الكالم الجارح 

واملؤذي وال تسهر عىل راحته او تعد له ما يحتاج... 

وسافر  تركها  انه  إال  زوجها  تحب  جداً  جميلة  فتاة  -هناك 

، متأملًة أن يعيشا معاً مجدداً إال انه رفض،  اىل الخارج فتبعتْهرُ

فقامت برضبه بسّكني انتقاماً.

- هناك امرأة قامت برضب زوجها رضباً مربحاً بسبب خيانته 

لها، ووصل االمر اىل أن تقوم مبهاجمته بسكني وطعنه..

وتختم العوادي" االنسان العاقل هو الذي يتعامل مع جميع 

األمور مبرونة وعقالنية، ونحن مجتمع مؤمن ولذا علينا عدم 

الحنيف  ديننا  ألن  واملشينة،  العنيفة  السلوكيات  اىل  اللجوء 

نهانا عنها، وعلينا أيضاً أن نتحىل بالصرب واالميان ونقتفي أثار 

بعضنا  مع  تعاملنا  ويف  العائلية  حياتنا  يف  واملؤمنني  الصلحاء 

البعض كأفراد أسة واحدة..

ويتحدث الباحث االجتامعي عبد الكريم قاسم، عن الجانب 

النفيس يف مسألة العنف ضد الرجل قائالً" يولد اإلنسان وتولد 

تتهذب  لكنها  مع شخصيته  متداخلة  تبقى  وغرائز  قوى  معه 

يغادر  ال  وبعضها  والثقافة،  والدين  املجتمع  رداء  وتلبس 

الشخصية. 

يف  يتحول  قد  الذي  النفس  عن  الدفاع  الغرائز  هذه  ومن 

باألمن  املهاِجم  يَشعر  ليك  لآلخر،  وتهديد  هجوم  اىل  أحيان 

الذايت الداخيل وهذا يرُدعى التكيّف السلبي. 

به  تقوم  وما  الرجال  ضد  للعنف  بالنسبة  قاسم"  ويضيف 

ولكل شخصية  عديدة،  األسباب  فإن  تسلّط  من  النساء  بعض 

رجل  ولكل  والطبقي،  االجتامعي  انحدارها  عنيفة  نسوية 

او  وراثية  تكون  قد  التي  الصفات  من  أساس  العنف  يتلقى 

أوجدتها ظروف معينة ومحيط معني عاش به الرجل املعنَّف.. 

موضحاً" قد تأيت املرأة من منزل ذويها وهي تعيش يف وفرة 

مالية وحالة من الدالل أو تحمل شهادة عليا ومن ثم تتزوج 

تنشأ  أن  املرجح  من  فإنه  معه  تنسجم  ال  شخص  من 

ثم  تلبيتها،  أو  مقاومتها  عن  الرجل  يعجز  خالفات 
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ال  ليك  ويسكت،  يتحمل  والتقاليد  العادات  وبحكم  يضعف 

تتمكن  حتى  أكرث  وتقسو  املرأة  تستفحل  وهنا  أمره،  يفتضح 

وصوالً  اللفظ،  من  منطلقًة  كثرية  أدوات ضغط  استخدام  من 

استعاملها  التي تجيد  الجارحة  األدوات  باستخدام  التلويح  اىل 

اليومي يف مطبخها! 

وال نغفل بطبيعة الحال ترّسبات الحروب والهجرة ومغريات 

الزمن الحايل واالنفتاح غري املسبوق، والعوز يف جوانب الحياة، 

أدوار  وغياب  واألخالقي  الديني  االلتزام  عدم  موجة  وتزايد 

تبعث  مناذج  يعدون  الذي  األول  الرعيل  من  واألمهات  اآلباء 

الالشعوري  املرأة  بدفاع  ممتزجاً  والبنات،  األبناء  عىل  هيبتها 

كل  مسكني..  ككائن  يصّورها  الذي  املجتمع  أمام  ضعفها  عن 

هذه املعطيات قد تولّد رد فعل تتقمص املرأة من خالله ادوار 

الرش، فتتحّول من قارورة اىل أداة تهديم! 

ويختم الباحث االجتامعي مبيناً" نحن شعب قابل للتصالح 

ميكن  وبذلك  الخسائر،  أمام  نتنازل  لطيفة،  وسجايانا  دامئاً 

تهميش هذه الظاهرة من خالل املنظامت التي تعنى بتوعية 

الناس  وإرشاد  القانون  وإنفاذ   املرأة 

ومنابر  اإلعالم  عرب  وتوعيتهم 

والتوجيه..."  الوعظ 

الخبرات التراكمية وإثرها في بناء الشخصية
لها  االنسانية  الشخصية  يف  املكتسبة  الرتاكمية  الخربات 

الذات  يف  املثالية  الشخصية  دعائم  وترسيخ  بناء  يف  البالغ  اثر 

االنسانية.

النفيس  الدافع  االنساين عىل  النفس  بعلم  املهتمون  ويعتمد 

عند صاحب الخربة املرتاكمة لتفسري الظواهر والعادات املرتبطة 

بشخصيته، حيث اوردت املختصة بعلم النفس كاتلني م. ماكرجو 

الفرد الخربة والتي بدورها تلعب  ان االنطباع االول يولد لدى 

من  جزءا  ليكون  القرار  صانع  لدى  االنطباع  تشكيل  يف  دورا 

تكون حارضة  تقييمية مخترصة  احكام  كون  يتخطى  شخصيته 

تشكل  التي  االنطباعات  لديه  وتكون  الحدث  وقت  تفكريه  يف 

جزءا مهام من خربة الفرد، وتتكون لديه انساق عقلية مخزونة 

يف الذاكرة تتميز مبيزتني، اولهام: انها معلومات واستدالالت تم 

او جامعة ما،  او شخص  الحدث  بناؤها منذ فرتة طويلة حول 

والثانية: هي ان هذه االنساق ليست تجمعات عشوائية بل انها 

متشكلة بصورة متسلسلة ويتم تحديثها بصورة مستمرة . 

لذلك يتفق اغلب الباحثني واملختصني ان العالقة بني الخربة 

وعلم نفس الشخصية هي عالقة تكاملية فعلم نفس الشخصية 

يعتمد كثريا عىل الخربة السيام فيام يتعلق بصنع قرارات مصريية 

ذات عالقة بالطبيعة الواقعية التي يعيشها الفرد فضال عن ان 

الخربة تستند يف أصولها عىل دوافع وانفعاالت نفسية ثم خالل 

ذلك  بعد  ومعطيات  معلومات  اىل  وترجمتها  املعرفة  اكتساب 

يتم اسرتجاعها حال االحتياج اليها .

لذلك نجد يف وقتنا الحايل ان دراسات الشخصية دامئا ما تركز 

وانفعاالتهم  سلوكياتهم  متثل  الذين  القرار  وصناع  القادة  عىل 

اشكالية يف ادارة السياسة العامة للدولة، ويحاول العلامء معرفة 

تأثريا  يرتك  الذي  او  الكاريزما  ذي  القائد  ملعرفة  ذلك  اسباب 

نفسيا يف اتباعه ليكون هؤالء منوذجا للخربات الرتاكمية التي من 

انطباعاته  تكوين  العادي يف  الشخص  منها  يستفيد  ان  املمكن 

وخرباته. 

• م.د خديجة حسن عيل القصري

أضاءات
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مخاطره وكيفية الحد منه

• تحقيق: سالم الطايئ  •تحرير: صباح حسن جاسم

تحقيقات

االبتزاز االلكرتوين.. 

نتيجة للتطور الذي شهدتُه وسائل االتصاالت ولجوء اغلب افراد املجتمع اىل االنرتنت كوسيلة رئيسية 

من الوسائل الرتفيهية واالجتامعية، ولسوء االستخدام من قبل البعض وجهل الكثريين بكيفية التعامل 

مع الغرباء يف املواقع االلكرتونية تكونت مجموعات من املستخِدمني السيئني استغلّت هذا املوضوع 

فظهرت نوعية جديدة من الجرائم تم تسميتها جرائم االبتزاز االلكرتوين، والتي تعترب من األمور 

الشائعة يف الوقت الحارض ملا شهدته من تزايد مستمر يف أنواع التعدي والتحايل وانتحال الصفة وتنّوع 

التهديد..
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االلكرتوين  االبتزاز  مخاطر  عىل  الضوء  ولتسليط 

وكيفية الحد منهرُ تحّدث العميد خضري الصايف قائال" قد 

تتحول نعمة التكنولوجيا يف وقتنا الحارض اىل نقمة إذا كانت 

بدون منظومة أخالقية، وقد أصبح مجموعة من الناس ضحية لبعض 

الناس  وخصوصيات  أعراض  انتهاك  عىل  يعتاشون  الذين  املنحرفني 

بالضحايا  الحالة  تصل  حيث  حياتهم،  تدمري  عىل  القدرة  وميتلكون 

اىل حد االنتحار او االستسالم واالستغالل الجنيس واملادي وغريها من 

األمور غري األخالقية..

تثقيفية واسعة  الداخلية بحملة  الصايف عن" رشوع وزارة  وكشف 

لإليقاع  املبتّزين  يتبعها  التي  الخبيثة  باألساليب  املواطنني  لتعريف 

بالضحية وكيفية تجنب الوقوع يف وكر االبتزاز، والتعريف باإلجراءات 

ابتزاز.  عملية  اىل  تعرّضه  حال  يف  اتّباعها  الشخص  عىل  يجب  التي 

موضحاً" اننا ندعو كافة الخريين للوقوف وقفة جادة مع أبناء وزارة 

تحصني  اجل  من  الوسائل  بشتى  الوعي  نرش  عىل  والعمل  الداخلية 

اخرتاق  من  املجرمني  هؤالء  ومنع  الخطرية  اآلفة  هذه  من  املجتمع 

الخصوصيات وابالغ الجهات الرسمية عنهم. 

االبتزاز  فإن  كربالء  محافظة  يخص  فيام  الصايف"  العميد  وبنّي 

وذلك  املحافظات،  بباقي  قياساً  جدا  قليلة  نسبة  يشكل  االلكرتوين 

التي  والندوات  املؤمترات  يف  أجريت  التي  االستبيانات  خالل  من 

أقيمت يف املحافظة بالتعاون مع قيادة رشطة كربالء ومديرية الرتبية 

والجامعات، حيث كانت النسبة بحدود 1% وهي قليلة جداً باملقارنة 

مع ما نسمعه عن انتشار لهذه الحالة وما تشكله من خطورة". 

موقع   68 و  املشبوهة  للنشاطات  موقع   330 إغالق  عن"  كاشفاً 

لالبتزاز و 148 موقع للشائعات وبث الصور غري املحببة، وذلك من 

خالل تعاون ومتابعة وزارة الداخلية مع وزارة االتصاالت.

 نشاطات تثقيفية واجراءات رادعة 

محارب  زياد  العقيد  الداخلية  وزارة  يف  الشائعات  مكافحة  مدير 

مشرتكة  لجنة  تشكيل  تم  الداخلية  وزارة  من  بتوجيه  أفاَد"  القييس 

اىل  التابعة  االلكرتونية  التوعية  شعبة  تشكيل  منها  مهام  عدة  تتوىل 

دائرة  يف  الشائعات  مكافحة  قسم 

الشعبة  هذه  وتقوم  واإلعالم،  العالقات 

كافة  يف  وتثقيف  توعية  بحمالت 

والجامعات  الرسمية  والدوائر  الوزارات 

حيث  واملدارس،  والكليات  واملعاهد 

انتشار  رشعنا بحملة توعية من مخاطر 

الشائعات واملخدرات واملؤثرات العقلية، 

وكذلك جرائم االبتزاز االلكرتوين".

اىل  نسعى  االلكرتوين  االبتزاز  جرائم  من  للحد  القييس"  أضاف 

واجراء  واملقروء  واملسموع  املريئ  الثالث  اإلعالم  وسائل  مع  التنسيق 

ثم  ومن  والقنوات،  واملجالت  والصحف  االذاعات  يف  توعوية  برامج 

التنسيق مع دوائر وزارة الداخلية املختصة منها مثل املديرية العامة 

ومديرية  االجرام  مكافحة  مديرية  وكذلك  واألمن  الداخلية  للشؤون 

األدلة الجنائية ووكالة االستخبارات والتحقيقات االتحادية، والتنسيق 

مع الدوائر الرسمية التي تعطي للمواطن الخطوط الساخنة لالتصال 

املبارش. 

مبيّناً" تم التنسيق مع القضاء العراقي بشأن املعالجة القانونية، حيث 

يوجد ثالث مواد قانونية تخص االبتزاز والتهديد، يعاقَب فيها املرُبتز 

بالسجن من سنة اىل سبع سنوات، كام اننا طالبنا الجهات الترشيعية 

بتشديد العقوبات وإقرار الحق العام يف الجرائم االلكرتونية.   

ليس ظاهرة وإمنا هو  االلكرتوين  االبتزاز  ان  القييس"  العقيد  وأكد 

مشكلة، ومن الرضوري جداً أن يظهر دور املواطن يف محاربة االبتزاز 

االلكرتوين من خالل اإلبالغ عن الجرائم االلكرتونية، فضالً عن اهمية 

املواقع  استخدام  يف  ومتابعتهم  األبناء  تحصني  يف  واألم  األب  دور 

االلكرتونية لتجنيبهم مخاطر التهديد واالبتزاز..

 املرجعية الدينية العليا: ضوابط ومعايري دينية وأخالقية للنرش 

االلكرتوين 

للنرش  وأخالقية  دينية  ضوابط  العليا  الدينية  املرجعية  وحددت 

ممثل  استعرض  حيث  االجتامعي،  التواصل  مواقع  عرب  االلكرتوين 

املرجعية الدينية الشيخ عبد املهدي الكرباليئ مجموعة من الضوابط 

من الضروري جداً أن يظهر دور المواطن في 
محاربة االبتزاز االلكتروني من خالل اإلبالغ عن 
الجرائم االلكترونية، فضاًل عن اهمية دور األب 

واألم في تحصين األبناء ومتابعتهم في 
استخدام المواقع االلكترونية لتجنيبهم مخاطر 

التهديد واالبتزاز

‚‚

• العميد خضري الصايف
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يف احدى خطب الجمعة مبيناً" ان أوىل تلك املعايري تحث الشخص 

تترسع  تتعجل وال  فال  يريد نرشه،  ما  عاقبة  والتدبّر يف  التفّكر  عىل 

او ما تراه من أفكار أو آراء او مواقف  بنرش كل ما يجول بخاطرك 

أو معلومات أو ما تتطلع عليه يف هذه املنظومة وتستحسنه بنفسك 

او تعجب به، فانه مبجرد ضغطه زر وبأحد اناملك سيجعل ما تريد 

نرشه ينطلق عرب الفضاء االلكرتوين ليصل اىل املئات بل اآلالف ورمبا 

ضارا مبجاالت  يكون  قد  نرشه  يتم  ما  بعض  ان  اىل"  مشرياً  املاليني". 

حساسة وخطرية عىل حياة اإلنسان وال يوجد بعد ذلك سعة إلعادته 

او اسرتجاعه، فتظهر حينئذ عواقبه الضارة مام يؤدي اىل الندم".

واعيا  االنسان  يكون  ان  العليا عىل رضورة  املرجعية  ممثل  وحث 

وعاقال ويفكر ويسأل نفسه قبل أن ينرش عن الذي يود نرشه من رأي 

او فكر او موقف او صورة او مقال.. هل هو حق ام باطل وهل هو 

علم ام جهل وهل فيه هداية ام ضاللة وهل هو صدق ام كذب وهل 

فيه فائدة ام إساءة لفرد او ملكون او لعشرية او ملجتمع او ألصحاب 

انسان  كرامة  سيهدر  انه  او هل  قومية،  او  دين  او ألصحاب  طائفة 

ويسقطه اجتامعيا عند اآلخرين، وهل سيشعل فتنة او كراهية، وهل 

انه يحمل مضامني اخالقية، ثم بعد ذلك يقوم بعرضه عىل موازين 

العقل والرشع واالخالق والضمري االنساين، فان كان ذلك ضمن املسار 

فان نرشه  نافعا  كان  اذا  بنرشه خصوصا  بأس  فال  وااليجايب  الصحيح 

يكون حينئذ أمراً حسنا ومقبوال، اما اذا كان ضمن املسار السلبي فيتم 

الحديث  ما ورد يف  نقتفي  املسار نحن  التوقف عن نرشه، ويف هذا 

الرشيف )إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته(.

كتابته ونرشه  يتم  القلم وما  ان  اىل"  العليا  املرجعية  ولفَت ممثل 

ميثالن اللسان الثاين، فالنرش االلكرتوين املؤذي هو كالرصاصة الطائشة 

او القنبلة التي أخطأت الهدف حيث مل يتدبر الرامي بتصويبه ورمبا 

تقتل الصديق واالخ والعشرية واالهل، وقد تقتل أّمة".

قبل  املعلومة  من  والتبنّي  التثبّت  االخرى  الضوابط  من  واستدرك" 

املعلومة.  الرتّوي والتأيّن من خالل االطالع عىل  نرشها مام يستدعي 

مبيناً" ان مواقع التواصل االجتامعي مليئة باآلراء واملقاالت والتحليالت 

واالخبار املجهولة املصدر او ذات مصدر وهمي وتحت عناوين براقة 

هنا  ونذكّر  جاهلني،  او  ضالني  أناس  من  او  سيئة  نوايا  ذوي  من  او 

بقوله تعاىل )يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنرُوا إِن َجاءَكرُْم فَاِسٌق ِبَنبٍَإ فَتَبَيَّنرُوا أَن ترُِصيبرُوا 

نَاِدِمنَي(، وكذلك يف قوله تعاىل  َما فََعلْترُْم  َعىَلٰ  وا  فَترُْصِبحرُ ِبَجَهالٍَة  قَْوًما 

ا  مَّ ِبأَفَْواِهكرُم  ولرُوَن  َوتَقرُ ِبأَلِْسَنِتكرُْم  ْونَهرُ  تَلَقَّ )إِْذ  األخبار  تلّقي  بخصوص 

لَيَْس لَكرُم ِبِه ِعلٌْم(.

ان ال يؤدي  الثالثة تؤكد عىل رضورة  الضابطة  ان  الكرباليئ"  وبنّي 

النرش اىل اإلرضار باآلخرين فان البعض يتتبع عورات وزالت وسقطات 

الغيبة  فيه  ما  او  الخاصة  أسارهم  وينرش  بنرشها،  ويقوم  اآلخرين 

الرسالة  يف  ورد  ما  بحسب  ذلك  يف  يستثنى  ما  ان  الفتاً"  املحرّمة. 

الفتوائية كشف حال من ثبت فساده وال سبيل اىل منعه من االستمرار 

فيه واسرتجاع ما استحوذ عليه بغري حق إال يف بيان ذلك علناَ ورمبا 

يصبح ذلك الزما".

عىل  كذب  او  منيمة  فيه  النرش  يكون  ان  عن"  الكرباليئ  ونهى 

الدينية  ورمزيتهم  لشخصيتهم  تسقيط  او  عليهم  تلفيق  او  اآلخرين 

ما  البعض  يغلِّف  أن  الصحيح  غري  من  ان  اىل"  مشرياً  واالجتامعية. 

يرتكبه من االفرتاء عىل من يخالفه يف الفكر او العقيدة بغالف الدين 

ويزعم ان بعض الروايات رّخصت يف البهتان عىل أهل البدع يف الدين 

لتسقيطهم اجتامعياً حتى ال يؤثر كالمهم بالناس..

ودعا ممثل املرجعية العليا اىل رضورة ان ال تتحول صفحات التواصل 

االجتامعي لصفحات سب وشتم ونرش الفساد والفاحشة، محّذراً من 

النشر االلكتروني المؤذي هو كالرصاصة 
الطائشة او القنبلة التي أخطأت الهدف حيث لم 
يتدبر الرامي بتصويبه، وربما تقتل الصديق واألخ 

والعشيرة واألهل، وقد تقتل أّمة
‚‚

• الدكتور غالب الدعمي • املحامي ميك عبد الواحد• العقيد زياد محارب القييس
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ظاهرة االبتزاز االلكرتوين بالقول ان" البعض وتحت ستار الحرية وحق 

االستخدام للفضاء االلكرتوين يسعى إلشباع نزعاته الرشيرة وشهواته 

وغرائزه املحرّمة من خالل اخرتاق مواقع اآلخرين والقرصنة ملا ينرش 

الناس  بأعراض  يتعلق  وما  اآلخرين  خصوصيات  استخدام  او  فيها، 

وخصوصياتهم االجتامعية فيستخدمها لالبتزاز والهتك ونرشها لغرض 

تسقيط هؤالء األشخاص او ابتزازهم ماليا او أخالقيا".

وختم باألشارة اىل" ان الكثري من األس واالشخاص سواء من الرجال 

عدم  بسبب  والفضح  للهتك  تعرضوا  الفتيات  وبالخصوص  والنساء 

عمله  مزاولة  من  يتمكن  ال  اصبح  البعض  ان  حتى  والحيطة  الحذر 

رم من رزقه ومنزله وأهله وأرحامه واضطر  البقاء يف منطقته فحرُ او 

للهجرة واملغادرة اىل مكان آخر بسبب ما وقع فيه من حرج اجتامعي 

كبري."  

 أسباب ووسائل للجرائم االلكرتونية

غالب  الدكتور  البيت  أهل  جامعة  يف  الصحافة  قسم  رئيس  وأكد 

الدعمي" ال ميكن لإلعالم أن يأخذ دوره يف موضوع االبتزاز االلكرتوين 

بدون الناشطني فاإلعالم هو فضاء الناشطني، وفيام يخص جرمية االبتزاز 

واعي  مجتمع  وبدون  االنرتنت،  منصة  هو  فضائها  فإن  االلكرتوين 

ورجال أمن لديهم قدرة وإمكانية فنية يف معالجة القضايا التقنية ال 

الحكومة أن  الجرائم ومعالجتها، ولذا عىل  ميكن أن يتم حرص هذه 

تتخذ خطوات جادة يف معالجة هذه القضية".

عوامل  وهي  عليها  الرتكيز  يجب  أسباب  عدة  هناك  ان"  وأوضح 

أساسية النتشار الجرائم االلكرتونية منها البطالة والفقر وانتشار األمية 

والتهاون من قبل الجهات املسؤولة بالقصاص من املبتزين". 

االلكرتونية  الجرائم  يف  وسائل  عّدة  وجود  عن"  الدعمي  وكشَف 

الذي  التزييف  ومنها  االبتزاز،  عملية  يف  املطلوبة  االهداف  لتحقيق 

يتم عن طريق الصور بحذف أجزاء من الصورة وإضافة صور أخرى 

غرضة، وكذلك عن طريق الحذف واخفاء زاوية من الخرب  لها دالالت مرُ

ليبدو كام يرُراد له."

اىل  منه  جانب  يعود يف  املزيّفة  لألخبار  تصديقنا  ان سبب  مبيّناً" 

ضعف االشخاص املستهَدفني يف الدفاع عن أنفسهم ونفي االخبار 

ان  علامً  للتشهري،  املقابل  أمام  الفرصة  يتيح  مام  الكاذبة، 

مادية  ألغراض  تكون  االلكرتوين  االبتزاز  حاالت  اغلب 

بصورة  االموال  املبتزون عىل كسب  يعمل  حيث 

يكون  ما  وغالباً  قانونية  وغري  رشعية  غري 

الضحية من النساء".

وقوع  عند  الدعمي"  وختم 

لالبتزاز  كضحية  الشخص 

االلكرتوين يجب عليه أن يتخذ بعض الخطوات املهمة منها أن ال يرُظهر 

من  كذلك  اإلمكان،  قدر  بالتجاهل  يتظاهر  وأن  خوفه  مدى  للمبتز 

االلكرتوين،  االبتزاز  مبكافحة  املعنية  السلطات  تبليغ  جداً  الرضوري 

ليتولوا أمر القضية المتالكهم خربات ومعدات ووسائل خاصة بالتعامل 

مع هذا النوع من الجرائم.." 

 نقابة املحامني.. رضورة التجريم 

املستوى  قائالً" عىل  الواحد  املحامي ميك عبد  ومن جانبه تحّدث 

التطبيقي نحن عىل متاس بهذه الجرائم، لذلك هناك نشاطات عديدة 

يتم  ليك  الترشيعية  املؤسسة  عىل  الضغط  ملحاولة  محامون  بها  قام 

تضمن  جديدة  بآلية  السلوكية  األمناط  هذه  تجريم  اىل  الوصول 

العقاب  توقع  محاكامت  خالل  من  االلكرتونية  بالجرائم  التحقيق 

الرادع مبرتكبيها".

أضاف عبد الواحد أن " قسام من هذه الجرائم تدخل يف حيز الحق 

العام ملا ترتكه من اثر كبري عىل الفرد واملجتمع، لذلك يجب أن يقتص 

القانون بقوة من املبتّزين للحد من هذه الجرائم، فمن الرضوري جداً 

إصدار ترشيعات جديدة تتناسب مع واقع الجرائم االلكرتونية كونها 

جرائم حديثة واملواد القانونية املوجودة يف قانون أصول املحاكامت 

الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1973 وقانون العقوبات العراقي رقم 

111 لسنة 1971 ال تلبي متطلبات الردع لهذه الجرائم، كذلك إجراء 

تعديالت لقانون اإلثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 املعدل، ووضع 

مواد قانونية تتناسب مع آليات اثبات هذه الجرائم، وتفعيل اآلليات 

الحكومية ملراقبة وسائل التواصل االجتامعي قدر املستطاع.."
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رغــم التقدم العلمــي والتكنولوجــي الهائل، فقد 

اضحــت املجتمعــات تعــاين كثريا من املشــكالت 

واالنحرافات عىل مختلف املســتويات وعىل رأسها 

االنحــراف الفكري والديني الذي ســعت وال زالت 

تســعى الجهات املعاديــة للقيم واملبــادئ الحقة 

اىل تدمريها بشــتى الوســائل وتبذل يف سبيل ذلك 

الجهود الجبار وترصف االموال الطائلة . 

وال شــك ان مواجهة تلك االنحرافات أصبح رضورة 

ملحــة وتتطلــب بذل الجهــود املوازيــة للجهات 

املعادية يف ســبيل التقليل من آثاره واعادة الحياة 

للقيم اإلنســانية واالجتامعية الصحيحة والتصدي 

بحــزم وعلمية لكل املحــاوالت الرامية اىل القضاء 

عليها وخلــق مجتمعات متفســخة خلقيا وفكريا 

ودينيا.

الديني والفكري
ورضورة املواجهة

االنحراف

تحقيقات

• تحقيق: عامد بعو
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قال  االنحرافات  لتلك  التصدي  حول   

الرايض"  السيد احمد  الحوزوي والدكتور 

الزمان  هذا  يف  لالنحرافات  التصدي  إن 

يف  التصدي  عن  تختلف  العوملة  زمن 

يحتاج  االمر  اصبح  فقد  املاضية  االزمنة 

تعاين  اليوم  والشباب  اخرى،  اليات  اىل 

من فراغ وضياع, وارى أن من املعالجات 

املهمة فتح االندية الرياضية واملنتديات الثقافية وانشاء معاهد تأهيل 

يف مجال اللغة واالجهزة االلكرتونية وغريهاما اىل ذلك، وهذه االنشطة 

وغريها ميكن التصدي من خاللها اىل حاالت االنحراف.

وبني أن" التصدي ينبغي ان يكون عىل شقني اولهام فكري بطريقة 

يخلق  فالتصادم  تصادم  دون  بالفكر  الفكر  ومقارعة  الهادئ  الحوار 

الفراغ  وقت  عىل  القضاء  وثانيهام  اليها،  بحاجة  لسنا  عكسية  حالة 

أو  تحجيم  ميكن  الشقني  وبهذين  الشباب،  منه  يعاين  الذي  القاتل 

القضاء عىل حاالت االنحراف.

ومن جانب قال مدير مركز االبحاث العقائدية يف مدينة قم املقدسة 

والتابع ملكتب املرجعية الدينية العليا الشيخ محمد الحسون" يتعرض 

السالم خصوصا  عليهم  البيت  اهل  ومذهب  عموما  االسالمي  الدين 

الحوزات  يف  العلامء  دور  يأيت  وهنا  عليه،  الشبهات  بعض  ألثارة 

التلفاز  مثل  مختلفة  وسائل  عرب  تشن  رشسة  حملة  فهناك  العلمية، 

اهل  مذهب  عىل  الشبهات  تثري  كلها  االخرى  االجتامعية  والوسائل 

البيت عليهم السالم، وإن الجواب عليها البد ان يكون حسب مستوى 

البحث  اسس  توخي  املناظرة  عند  املهم  واليشء  العلمي،  السائل 

العلمي الصحيحة واالتيان بأدلة قوية يعرتف بها الطرف االخر، فاذا 

ال  مثال  السالم  عليهم  البيت  اهل  مذهب  عن  تدافع  ان  تريد  كنت 

ميكن ان تستدل بروايات اهل البيت او بكالم أعالم الشيعة الن الطرف 

املقابل غري معرتف بها، فينبغي إتيانه بأدلة مام يعتنقه هو لتكون اكرث 

وقعا وتأثريا.

وأضاف" ان هذه النقطة املهمة أشار لها الله تعاىل يف محكم كتابة 

َوَجاِدلْهرُم  الحسنة  واملوعظة  بالحكمة  ربك  سبيل  اىل  )ادعو  بقوله 

َو  َوهرُ  ۖ َسِبيلِِه  َعن  َضلَّ  مِبَن  أَْعلَمرُ  َو  هرُ َربََّك  إِنَّ   ۖ أَْحَسنرُ  ِهَي  ِبالَِّتي 

ْهتَِديَن( فنقدم عقديتنا وادلتنا فمن امن بها فأهال ومرحبا  أَْعلَمرُ ِبالْمرُ

ومن مل يؤمن بها فهذا شأنه وسيبقى أخا 

االنسانية،  يف  لنا  نضريا  أو  الدين  يف  لنا 

ويف  وعرضه,  وماله  دمه  علينا  حرام 

األعىل  الديني  املرجع  افتى  الشأن  هذا 

الحسيني  عيل  السيد  العظمى  الله  آية 

السيستاين)دام ظله الوارف(  بعدم جواز 

النيل من رموز االخرين يف وسائل االعالم, 

وانت  االخر  الطرف  ترد  ان  وتريد  مذهبك  عن  تدافع  ان  ميكن  فال 

تسب وتنال رموزه وإن اتباع هذا االسلوب سوف ينّفر ويبعد االطراف 

االخرى، فال بد ان نطلع ونتعلم كيفية التعامل مع املخالفني ولنا مثال 

باإلمام الصادق عليه السالم كيف كان يتعامل مع املخالفني واملسيئني 

باألخالق الحسنة ومنها ما قاله لشخص يدعى الشقراين وكان يفعل 

شيئا ال يليق مبن يتوىل أهل البيت عليهم السالم فقال له )إِنَّ الَْحَسَن 

ِمْن كرُلِّ أََحٍد َحَسٌن َوإِنَّهرُ ِمْنَك أَْحَسنرُ لَِمَكانَِك ِمنَّا ، َوإِنَّ الَْقِبيَح ِمْن كرُلِّ 

.) أََحٍد قَِبيٌح َوإِنَّهرُ ِمْنَك أَقْبَحرُ

فيام قال الشيخ عيل الجزيري طالب حوزة من السعودية االحساء" 

إن املجتمع االسالمي ليس جميعه يعاين من انحرافات فكرية ولكن 

التاريخ،  عرب  ترتدد  شبهات  لديهم  اناس  االسالمي  املجتمع  يف  يوجد 

لَهرُْم  َدنَّ  ألَقْعرُ أَْغَويْتَِني  فَِباَم  )قَاَل  الشيطان  لسان  عىل  جاء  ما  ومنها 

ْستَِقيَم( فأينام وجد الرصاط املستقيم لله سبحانه وتعاىل  رِصَاطََك الْمرُ

فهناك شيطان قاعد يف ذلك الرصاط يريد ان يحرف من يسري عليه، 

واما من كان خارج هذا الرصاط فان الشيطان ال يتعب نفسه معه, 

وان الشيطان امنا يغري االنسان مبا يناسبه فمن كان يحب املال يدعوه 

لألموال الحرام وهكذا يف غريها من االمور االخرى.   

فيام بني الشيخ انصار االسدي من الشؤون الدينية العتبة الحسينية  

بهات،  والشُّ واالنحرافات؛  الِفَت  فيه  انترشت  عرصاً  نعيش  اننا  قائال" 

الربِّ  ويف  والشوارع،  البيوت  يف  والشابات،  الشباب،  من  هوات،  والشَّ

التكنولوجيا  عرص  يف  خصوصا  واملَرئيات  السمعيات  ويف  والبَحر، 

والربمجيات هذا, فشبابنا - رجاالً ونساًء - قد ابترُلوا اليوم بتلك الِفَت 

تعاىل  الله  وصفها  كام  وهي  بها،  الشيطان  غرَّهم  التي  واملرُغريات، 

)كرساٍب بِقيَعٍة يَحسبه الظآمن ماًء حتى إذا جاءه مل يَجده شيئاً( إال 

ِعبَاِدي  }إِنَّ  قوله:  تحت  فجَعلهم  واختارهم،  تعاىل  الله  رحمهم  من 

ان اإلسالم قد أولى عناية قصوى بإصالح الفكر، 
والتصورات، وبالتربية الفكرية التي تؤدي إلى 
صياغة عقول سوية بعيدة عن أحادية الفكر 

والتصور
‚‚

• الشيخ محمد الحسون • السيد احمد الرايض
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يرَشح  أن  تعاىل  الله  فنسأل   ,]42 ]الحجر:  لْطَاٌن{  سرُ َعلَيِْهْم  لََك  لَيَْس 

الباطل  ويروا  ويتبعوه،  به،  فيرُؤمنوا  حّقاً  الحق  فريوا  شبابنا،  صدور 

باطالً، فيكرهوه، ويَحذروا منه، إنه الهادي إىل رصاط مستقيم.

وأمل  املستقبَل،  ومثرات  الغد،  رجال  هم  الشباب   " أن  وأضاف 

املجتمع، وثروة الوطن، والشابات، هنَّ األمهات، وعىل أيديهنَّ يتخرَّج 

العظامء من الرجال، والنساء، فمتى ما صلح الطرفان صار املرُستقبل 

)اغتنم  وآله(:  عليه  الله  الله )صىل  قال رسول  لذا  كله,  للعامل  زاهراً 

تك قبل سقِمك، وغناك  خمساً قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحَّ

غلِك، وحياتََك قبل َموتِك(. قبل فَقرك، وفراغك قبل شرُ

الشباب  وبعض  القويم،  اليشء  عن  امليل  هو  االنحراف  أن"  مبينا 

اليوم انحرفوا عقديّاً، وانحرفوا فكريّاً، وانحرَفوا خلرُقيّاً؛ لذا نراهم آَمنوا 

)صىل  النبي  وصَدق  بهم،  وتشبَّهوا  أعاملهم،  وقلَّدوا  الكفار،  بأفكار 

شرباً  قَبلِكم،  ِمن  الذين  سنن  نَّ  )لتتبعرُ يقول:  حيث  وآلة(  عليه  الله 

التَّبعتموهم(،  ضبٍّ  جحر  يف  دَخلوا  لو  حتى  بِذراع،  وذراعاً  بشرٍب 

يف  والدينية  الفكرية،  االنحرافات  هذه  إىل  أدَّت  التي  االسباب  وإن 

مجتمعات املسلمني كثرية منها: اإلعراض عن الكتاب، وسنَّة النبي صىل 

الله عليه وآله وأهل بيته الطيبني الطاهرين عليهم السالم: قال تعاىل: 

رُهرُ يَْوَم الِْقيَاَمِة  ﴿ َوَمْن أَْعرََض َعْن ِذكِْري فَِإنَّ لَهرُ َمِعيَشًة َضْنًكا َونَْحرشرُ

أَْعَمى﴾ ]طه: 124[. والشيطان وعدم استقامة الوالدين، وفساد البيئة، 

يطاق،  ال  الذي  والفقر  الفاحش،  والغنى  والفراغ،  السوء،  والقرين 

والجهل، املخدرات، والفساد املكاين إذ يَخرج الشباب إىل النوادي، أو 

إىل املقاهي، أو املالعب، فيختلط الغث بالسمني، وفساد املرئيات )ما 

الكتبي، والضياع، وعدم  الشاشات(والسمعيات، والفساد  يعرض عىل 

قَيد،  دون  املطلقة  والحرية  عنهم،  املصلحني  وإعراض  الرادع،  وجود 

وعدم الرعاية.

وأشار االسدي " أن االنحراف الديني يف املجتمع املسلم له أسباب 

والرباء،  الوالء،  كفهم  الكربى،  بالقضايا  املركب  الجهل  أهمها:  من   ،

والتكفري، والجهاد، ودار الحرب، ودار اإلسالم، وذلك لألسباب التالية:

ومقاصده،  معانيه،  رعاية  دون  وظاهره  النص،  بحرفية  األخذ   – أ 

وتأويالته، وترك األخذ باملبادئ، والقواعد األصولية يف تفسري النصوص 

الرشعية.

ب – اتباع املتشابهات.

ج – القراءة االنتقائية غري الكاملة للنصوص الرشعية.

د – جعل املختلِف فيه مجمًعا عليه، والوسائِل مقاصَد، واإلساِف يف 

التحريم بداًل من رعاية أصل اإلباحة.

أوىل عناية  اإلسالم قد  ان   " االسدي  بالحلول أوضح  يتعلق  ما  ويف 

التي تؤدي إىل  الفكرية  الفكر، والتصورات، وبالرتبية  قصوى بإصالح 

هذا  ولكن  والتصور،  الفكر  أحادية  عن  بعيدة  سوية  عقول  صياغة 

والروضة  البيت  من  بدًءا  الهدف  هذا  لتحقيق  الجهود  بذل  يقتيض 

والربامج  املناهج  إصالح  خالل  ومن  بالجامعة،  وانتهاًء  واملدرسة، 

وتطويرهام, ألن االنحراف الفكري هو الينبوع املسبب لكل املفاسد، 

وإن  والخلقي,  السلويك  االنحراف  عليه  ويرتتب  والرزايا،  والرشور، 

وفق  الفكري  االنحراف  أسباب  جميع  يتناول  ما  هو  الناجع  العالج 

منهج علمي قائم عىل االستفادة من جميع الوسائل املؤثرة، والتجارب 

القدمية والجديدة، وفقه املراجعات.

الكتاب،  أحكام  الشباب  تعليم  العالجات"  تلك  من  أن  اىل  وأشار 

البيت عليهم  الله عليه وآله وأهل  النبي محمد صىل  والسنَّة وسرية 

أسباب  لسدِّ جميع  العلمية،  الدورات  السالم, وتوعيترُهم؛ عن طريق 

طرق الفساد املذكورة,  وخلق القدوة لهم بتذكريرُهم بشباب وشابات 

بهم،  ويرُذكِّرنا  يَذكرهم  التاريخ  زال  وما  الحياة،  يف  بصامتهم  وضعوا 

ويرُثني عليهم؛ ألن تلك املرحلة ِمن أشد املراحل؛ فالشيطان يستفزُّهم 

حسن  له  جى  فريرُ ومكرِه،  كيده  عن  زرُحزح  فَمن  عليهم،  ويستحوذ 

الخامتة كام يف شهداء الطف والحشد الشعبي املقدس ونحوهام.

فيام بني الخطيب السيد حسني الحكيم أسباب االنحرافات املعارصة 

يف املجتمع بأن " منها: الرتبية الدينية الخاطئة، والقهر السيايس والفهم 

الدين،  يف  التفقه  وعدم  املركب  والجهل   ، االسالمي  للدين  الخاطئ 

املنحرفني لطريقهم  ترُعيد  إيجاد حلوٍل منطقية   " مؤكدا عىل رضورة 

النفس  مراجعة  اهمها  ومن  ملجتمعهم،  والنافع  والّسليم  الّصحيح 

وتهذيبها ومواجهة االنحراف الداخيل وكذلك بناء الذات وواجب االمر 

باملعروف والنهي عن املنكر وكذلك البناء االجتامعي من خالل تثقيف 

ليكونوا دعاة وناصحني يف مواجهة االنحراف وتقوية اوارص  املؤمنني 

املحبة والتعاون بني الناس واملعارشة بحسن الخلق وكظم الغيض مع 

التأكيد عىل رضورة االنكار القلبي لالنحراف العقائدي الباطل واظهار 

ذلك من خالل املوقف العميل كالنصيحة وبناء االسة واملجتمع .

• الشيخ عيل الجزيري • الشيخ انصار االسدي • السيد حسني الحكيم
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أخطاء يف التفكري اإللحادي

أمئة الهدى وأمئة الضالل

مفهومها، مبانيها املعرفية ومدارسها

متابعات
األلسنية
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األلسنية
مفهومها، مبانيها املعرفية ومدارسها

 األلسنية )أو اللسانيات أو علم اللغةLinguistics ( تعريفا هو العلم الذي "يَدرس اللغة اإلنسانية دراسة علمية تقوم 

عىل الوصف ومعاينة الواقع بعيدا عن النزعات التعليمية واألحكام املعيارية."  وبذلك فهي تتخذ من العلم سلاّم لها، 

وتتناول اللغات البرشية عىل اختالفها بعيدا عن مؤثرات الزمن والتاريخ والعرق وما إليها.

• األلسنية:

مفهومها، مبانيها املعرفية ومدارسها

• تأليف: وليد محمد الرساقبي

1440 هـ| 2019 م

• سلسلة مصطلحات معارصة| 29

• من إصدارات العتبة العباسية املقدسة| 

• قراءة:املركز اإلسالمي للدراسات اإلسرتاتيجية
أ.د.حميد حسون بجية

فقد لفتت اللغة نظر اإلنسان منذ أن كانت محض أصوات يتواصل 

بنية متكاملة.  من خاللها اإلنسان مع بني جنسه إىل أن تحولت إىل 

بل أنها جذبت اهتامم الفالسفة واللغويني الذين راحوا يجتهدون يف 

تفسريها وسرب غور بنيتها ووظائفها وكيفية عملها يف دماغ اإلنسان.

مثل  األخرى  اللغة  بعلوم  مقارنتها  عند  اللسانيات  خصائص  ومن 

فمثال  العلوم.  باقي  عن  مستقلة  أنها  هي  وغريهام،  والرصف  النحو 

النحو يتصل بوثاقة باملنطق.  واللسانيات متيل إىل اللغة املحكية قبل 

اللهجات. وهي تطمح يف أن تؤسس  املكتوبة. كام أنها تهتم بدراسة 

نظرية عامة لتدريس اللغات البرشية. وهي تُهمل الفروق بني ما هو 

. كام أنها تنظر إىل اللغة ككل موحد  بدايئ من اللغات وما هو متحضرّ

من الصوت إىل الرصف وإىل النحو وإىل الداللة. وتجري تلك الدراسة 

تعتمد  وهي  املعيش.  للواقع  وفقا  وصفي  استقرايئ  حيس  نحو  عىل 

عىل ما يتوفر لها من اآلالت واألجهزة السيام ما يخص الدرس الصويت. 

مستعينة  اللغوية  الظواهر  تنظم  التي  القوانني  تستنبط  فهي  وأخريا 

موضوعية  دراسة  اللغة  تَدرس  بذلك  وهي  اإلحصائية.  باملالحظات 

الظواهر  التي تحكم  اللغوية  والقوانني  اللغة  هدفها كشف خصائص 

الصوتية والرصفية والنحوية والداللية واالشتقاقية، كاشفة عن العالقات 

التي تربط تلك الظواهر ببعضها، وبالناحية النفسية واملجتمع والبيئة 

الجغرافية. 

اللسان  يَدرس  ما  األول  القسم  قسمني:  إىل  اللسانيات  وتنقسم 

البرشي عامة معتمدا عىل أساس وحدة ذلك اللسان، ويتناول الكليات 

يَدرس  كام  وسواهام.  الجمع  وظاهرة  التأنيث  ظاهرة  مثل  اللغوية 

البنى العميقة للسان البرشي.

البرشي  للسان  الخاصة  الظواهر  يَدرس  ما  فهو  الثاين،  القسم  أما 

قومية.  لغة  ضمن  توحدها  التي  خصوصياتها  عن  الكشف  محاوال 

وبذلك فهو عىل عكس القسم األول ينطلق من الخاص إىل العام.

تاريخها: بدأت اللسانيات يف القرن التاسع عرش امليالدي. فقد اكتشف 

وليم جونز اللغة السنسكريتية عام 1796. فكان ذلك بداية لعلم اللغة 

املقارن. ثم وضع كارل شليجل عام 1808 كتابا بعنوان)حول لغة الهنود 

السنسكريتية(  اللغة  بعنوان)قواعد  بارتلمي كتابا  وحكمتهم(. وكتب 

وكتابا آخر بعنوان )يف قدم اللغات الفارسية والسنسكريتية الجرمانية 

والتجانس بينهام(.

ترصيف  بعنوان)منظومة  كتابا  بوب  فرانز  كتب   1916 عام  ويف 

األفعال السنسكريتية( كشف فيه عن الروابط بني تلك اللغة واللغات 

قراءة يف كتاب
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األورربية)أي الهندوأوربية(.

بني  قد حصل  التاريخي  والدرس  املقارن  الدرس  بني  االنتقال  وكان 

 Neo-grammarians العامني1876 و 1886 مع مدرسة النحاة الجدد

عىل  تؤكد  وكانت  تاريخي.  علم  أنها  عىل  اللسانيات  إىل  تنظر  التي 

اللغات تفرسه قوانني ثابتة. مام أدى إىل تشتت  التغيرّ الصويت يف  أن 

بدأت  وبذلك  لغوي.  تأصيل  أي  من  ونفورها  اللسانية  الدراسات  

اللسانيات تنحو اتجاه علم مستقل بذاته. 

يف  عونا  ليكون  النفس  علم  إىل  الطريق  املدرسة  تلك  وأفسحت 

البحث اللساين. وبذلك شهدت أواخر القرن التاسع عرش وبداية القرن 

العرشين ظهور مسلك جديد يف الدرس اللساين، كان من أشهر أعالمه 

دراسة  عىل  يعتمد  ذلك  وكان  سوسور.  دو  وفرديناند  ماييه  أنطوان 

اللجوء ألفكار  اللغوية دراسة وصفية يف مدة محددة، دون  الظواهر 

سابقة، ودون اللجوء إىل معايي الصواب والخطأ. وكانت محارضات دو 

سوسور التي جمعها طالبه ثم نرشوها بعد موته قد جعلت منه الرائد 

الحقيقي للدراسات اللسانية الوصفية. فكان بحق مؤسس اللسانيات 

الحديثة بال منازع.

التاسع  القرن  قبل  ما  قسمني:  إىل  اللساين  الدرس  دراسة  تنقسم 

قبل   1000-2000( الفيدا(  الهندية)مرحلة  بالحضارة  ويبدأ  عرش، 

امليالد( وكانت غايتها حفظ النصوص الدينية من اإلفساد. وكان بانيني 

اللغويني آنذاك. ثم جاء بعدهم  الثامنية( أشهر  واضع كتاب)األقسام 

اليونانيون الذين وقعوا تحت تأثي الفلسفة. ومن أهم اللغويني عندهم 

أفالطون)428-348 ق م( وأرسطو)384-322 ق م( واملدرسة الرواقية 

ومؤسسها زينو عام 300 ق م وهياقليط الذي اعتقد أن اللغة إلهام 

إلهي، ودميوقريط الذي اعتقد أنها ابتداع املتحدثني بها واصطالحهم. 

وبعدهم جاء العرب. وقد مرت دراستهم للغة بعدة مراحل. أولها 

مرحلة حامية القرآن الكريم من التحريف والتصحيف. ومن أعالمهم 

أبو األسود الدؤيل املتوىف عام 69 هجرية ونرص بن عاصم الليثي املتوىف 

عام 89 هـ والخليل بن أحمد الفراهيدي املتوىف عام 175هـ صاحب 

وكان  )الكتاب(.  املتوىف عام 180هـ صاحب  وسيبويه  العني(  )معجم 

املنهج السائد يف الدراسة هو املنهج الوصفي. 

     أما القسم الثاين فبدأ مع مطلع القرن التاسع عرش وامتد حتى 

القرن الحايل. وكان لوليام جونز الفضل يف اكتشاف اللغة السنسكريتية، 

كام أسلفنا. وبدأت مناهج جديدة للدرس اللساين: اللسانيات املقارنة 

واللسانيات التاريخية واملنهج التقابيل واملنهج الوصفي. 

أما التيارات واملدارس ومستويات التحليل، فمنها البنيوية)الرتكيبية( 

التي  والوظيفية  سوسور،  دو  فرديناند  األساس  حجرها  وضع  التي 

يد  التحوييل عىل  التوليدي  والنحو  مارتينيه،  أندريه  يد  انبثقت عىل 

تشومسيك. 

املتوكل.  أحمد  اللساين  العربية  الوظيفية  اللسانيات  تبنوا  وممن 

وممن تبنوا نظرية تشومسيك من اللسانيني العرب ميشال زكريا. 

وتقوم اللسانيات بدراسة اللغة من خالل مستويات أربعة: املستوى 

الصويت واملستوى الرصيف واملستوى الرتكيبي واملستوى الداليل. 

عىل أن أهم األعالم واملنظرين هم فرديناند دو سوسور ونيقوالي 

ولويس  بلومفيلد  وليونارد  سابي  وأدورد  تروبتسكوي  رسجيفتش 

هيلمسليف ورومان جاكوبسون وزليج هاريس وأندريه مارتينيه ونوم 

نتناول فرديناند دو سوسور بيشء  العجالة  لكننا يف هذه  تشومسيك. 

من التفصيل.

ولد دو سوسور يف جنيف سنة 1857م وتويف عام 1913م. وقد تأثرّر 

برواد االتجاهات السائدة آنذاك مثل ميشيل بريال ودوركهايم  رائد 

تارد  وجابرييل  آنذاك،  االجتامع  علم  ورائد  السوسيولوجية  املدرسة 

زعيم تيار علم النفس االجتامعي. فكان لهم كبي األثر عىل أعامله يف 

حقل األلسنية. 

النظام  حول  )مالحظات  اللسانيات:  يف  رسالتني  سوسور  كتب 

الجر  الهندية األوربية( عام 1878م و)حالة  اللغات  البدايئ لصوتيات 

املطلق يف اللغة السنسكريتية(عام 1881م. لكنه نال شهرته من خالل 

محارضاته التي ألقاها يف جامعة جنيف سنة 1891م التي قام تلميذاه: 

)محارضات  كتاب  يف  وتدوينها  بجمعها  بايل  وشارل  سيشيهاي  ألربت 

يف اللسانيات العامة( وقد نرشاه عام 1916 بعد موته. وقد اكتسبت 

مصطلحاته أهمية كبية يف حقل اللسانيات. ومن هذه املصطلحات: 

يف  تعقيداتها  يف  واإليقونة  والرمز  اإلشارة  عن  تختلف  التي  العالمة 

واملدلول)التصور(.  السمعية(  )الصورة  الدال  وجهيها:  بني  ربطها 

منطقي(  رابط  االعتباطية)دون  خصائص:  بثالث  العالمة  وتتصف 

والخطرّية)تعاقب العالمات اللسانية يف السلسلة الكالمية( والقيمة أو 

التميز)التقابل(. ومن األخية-التميز- برزت الثنائيات اللغوية التقابلية 

التزامنية   وثنائية   parole والكالم    langueاللغة ثنائية  تشمل:  التي 

)أي خالل زمن معني( synchronic والتعاقبية diachronic )أي خالل 

مراحل زمنية متتالية( وثنائية النظم syntagmatic)املحور السياقي( 

واالستبدال paradigmatic)العالقات الجدولية(.

وهذه أشهر الثنائيات يف كتابه. ومثة ثنائيات أخرى مثل ثنائية الرمز 

العرض  وثنائية  واللغة  السيمياء  وثنائية  العام  والرمز   sign اللغوي 

والجوهر. 

ومن أهم املبادئ التي جاء بها سوسور يف كتابه مام كان لها كبي األثر 

يف ما تال من تطور يف علم اللسانيات: ال أصل للغة، واللسانيات علم 

تاريخي، وثبات العالمة اللغوية وتغيها، والعالقة بني اللغة واملكان، 

وأهمية القياس يف الدرس اللساين، واللغة منظومة، وليست اللسانيات 

علام طبيعيا، واالرتباط بني اللغة وعلم اإلشارة، وازدواجية العالقة بني 

اللسان والعوامل الجغرافية.   

ومام ينبغي أن نشي إليه أن التطورات الالحقة يف علم اللسانيات 

كتحليل الخطاب ولسانيات النص والتداولية مل تأخذ نصيبها مام ورد 

يف الكتاب.
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سؤال وجواب

وَن ِبأَمرِنَا( م أمَِئًَّة يَهدرُ السؤال: معنى قوله تعاىل )َوَجَعلَناهرُ

عرفنا أّن اإلمامة هي منصب يجعله الله ويصطفي فيه أحداً من خلقه، 

ِبأَمرِنَا(( وَن  يَهدرُ أمَِئًَّة  م  ))َوَجَعلَناهرُ تعاىل:  قال  كام  الناس،  لهداية  وهو 

)األنبياء:73(.

يقول:  الله  أّن  نرى  حيث  النار,  إىل  يدعون  أمئّة  هناك  املقابل  يف 

م أمَِئًَّة يَدعرُوَن إىَِل النَّاِر(( )القصص:41(, فالجعل يف هذه اآلية  ))َوَجَعلَناهرُ

- كام هو ظاهر - من الله, فام املقصود هنا بأّن الله يجعل أمئّة يدعون 

إىل النار؟

أمئة الهدى
وأمئة الضالل

• عبد الله / البحرين
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الجواب:

الظاهر أّن )الجعل( يف اآليتني مبعنى: الجعل التكويني يف أصل 

الخلقة, ال مبا يلزم منه الجرب، بل ذلك مبا علمه الله يف سابق 

علمه من صفات أمئّة الهدى وصفات أمئّة الكفر، فالله علم من 

أمئّة الهدى عملهم بالخريات وصربهم ويقينهم، فجعلهم، أي: 

الكفر دعوتهم  أمئّة  أمئّة هدى, وعلم من  اصطفاهم ونّصبهم 

للضالل والنار وظلمهم وجربوتهم، فجعلهم أمئّة الكفر، والكالم 

َجَعلَنا  وَكََذلَِك   (( تعاىل:  الله  قال  كام  اإللهية،  السنن  يف  هنا 

هرُم إىَِل بَعٍض  ّواً َشيَاِطنَي األِنِس َوالِجنِّ يرُوِحي بَعضرُ لِكرُلِّ نَِبيٍّ َعدرُ

م َوَما يَفرَترُوَن  زرُخررَُف الَقوِل غرُررُوراً َولَو َشاَء َربَُّك َما فََعلرُوهرُ فََذرهرُ

(( )األنعام :112(.

نفي  إىل  هنا  أشار  وكام  هناك،  الجعل  مبعنى  هنا  فالجعل 

الجرب، ال يلزم من الجعل هناك الجرب أيضاً, وإمّنا كان جعله لهم 

مبا علمه من اختيارهم للهدى أو الضالل..

فعن أيب عبد الله)عليه السالم( قال: )إّن األمئّة يف كتاب الله 

أمَِئًَّة  م  َوَجَعلَناهرُ  (( وتعاىل:  تبارك  الله  قال  إمامان،  وجّل  عّز 

وَن ِبأَمرِنَا ((, ال بأمر الناس، يقّدمون أمر الله قبل أمرهم،  يَهدرُ

إىَِل  يَدعرُوَن  أمَِئًَّة  م  َوَجَعلَناهرُ  (( الله قبل حكمهم، قال:  وحكم 

النَّاِر ((, يقّدمون أمرهم قبل أمر الله، وحكمهم قبل حكم الله، 

ويأخذون بأهوائهم خالف ما يف كتاب الله عّز وجّل()1(.

ويف رسالة اإلمام الصادق)عليه السالم( إىل أصحابه، جاء فيها: 

التكذيب  مع  وأرُوذوا  قبله  من  والرسل  الله  نبّي  كرُّذب  )فقد 

بالحّق، فإن ّسكم أمر الله فيهم الذي خلقهم له يف األصل - 

يخلقهم  أن  الله  الذي سبق يف علم  الكفر  - من  الخلق  أصل 

 (( قوله:  يف  كتابه  يف  الله  ساّمهم  الذين  ومن  األصل  يف  له 

م أمَِئًَّة يَدعرُوَن إىَِل النَّاِر ((, فتدبّروا هذا واعقلوه وال  َوَجَعلَناهرُ

تجهلوه...()2( الرواية.

م ((، يف  فمن هذا يظهر أّن اإلشارة بقوله تعاىل: )) َوَجَعلَناهرُ

اآليتني إىل عامل التكوين، والله أعلم.

والجعل يف هاتني اآليتني يختلف عن )الجعل( يف قوله تعاىل 

مخاطباً إبراهيم)عليه السالم(: )) قَاَل إيِنِّ َجاِعلرَُك لِلنَّاِس إَِماماً 

يَِّتي قَاَل الَ يََنالرُ َعهِدي الظَّالِِمنَي (( )البقرة:124(؛  قَاَل َوِمن ذرُرِّ

لوجود القرينة يف هذه اآلية عىل أّن املراد بالجعل فيها: الجعل 

اإلمامة  الله سبحانه وتعاىل  إذ سّمى  التكويني؛  الترشيعي، ال 

هنا بالعهد، والعهد يحتاج إىل إقرار وتنصيب، ثّم عرّب يف اآلية 

أو  الحال  عىل  الداّل  الفاعل،  اسم  هيئة  عىل  )جاعل(  بلفظ 

النبّوة  بعد  إبراهيم  عىل  اإلمامة  عهد  أخذ  فكان  االستقبال، 

والرسالة زماناً، ال أّن الجعل يف اآلية يدّل عىل الجعل السابق يف 

عامل التكوين.. وقد فّصلنا بعض القول يف هذه اآلية يف الجواب 

عن السؤال السابق؛ فراجع!

ثّم إّن بعضهم قد استدّل بآية أمئّة الهدى يف عامل اإلثبات أيضاً 

الله, فيمكن  الهدى من  النّص ألمئّة  أنّها تدّل عىل ثبوت  عىل 

عليهم  النّص  عىل  يدّل  الكفر  أمئّة  آية  يف  الجعل  بأّن  االلتزام 

أمئّة  عل  وينزل  مختّص  اإللهي  والنّص  الوحي  أّن  ومبا  أيضاً، 

الهدى، فطريق معرفة النّص عىل أمئّة الكفر ال بّد أن يكون من 

طريق أمئّة الهدى ال غري؛ ألّن أمئّة الكفر ال وحى لهم..

الكفر  أمئّة  ألشخاص  والتعيني  النّص  وجود  عىل  والشواهد 

كثرية يف تراثنا الحديثي الصادر عن املعصومني، منها: ما أخرب 

العقبة)3(.  ليلة  الله عليه وآله وسلّم( حذيفة  النبّي)صىّل  به 

ومنها: الرؤيا التي رآها النبّي)صىّل الله عليه وآله وسلّم( عن 

تسّور بني أرُميّة ملنربه)4(، والكثري غريها عن أهل العصمة.

وأّما من جانب الحكم الرشعي، فإنّه وإن كان معنى اإلمام 

لغًة هو: ما يرُقتدى به، ولكن ليس معنى جعل الله ألمئّة الكفر 

أوجب عىل  اإللهي  الترشيع  إّن  بل  بهم,  االقتداء  هو وجوب 

فال  الكفر؛  بأمئّة  االقتداء  وعدم  الهدى  بأمئّة  االقتداء  املكلّفني 

وجه لدخول الشبهة عن كيفية جعل الله ألمئّة الكفر من جهة 

توّهم لزوم اتّباعهم؛ فإّن االتّباع الزم مأخوذ من املعنى اللغوي 

لإلمام، وليس هو الزم رشعي، مبعنى: الوجوب للمعنى اللغوي؛ 

فالحظ!

ودمتم يف رعاية الله

)1( الكايف 1: 216 كتاب الحّجة، باب أّن األمئّة يف كتاب الله 

إمامان.

)2( الكايف 8: 5 رسالة أيب عبد الله)عليه السالم( إىل جامعة 

الشيعة.

)3( انظر: البداية والنهاية البن كثري 5: 24 أحداث سنة )9(، 

تفسري ابن كثري 2: 387، الدّر املنثور للسيوطي 3: 259.

الحديد 9: 22 خطبة  أيب  البالغة البن  نهج  انظر: رشح   )4(

)159(، فتح الباري البن حجر 8: 302 سورة بني إسائيل
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لقد ركز عىل هذا النموذج الفيزيايئ الشهري )ستيفن هوكينج 
Stephen William Hawking( وكتب فيه الفيزيايئ )لورانس 
كراوس Lawrence Krauss( كتاباً بعنوان )كون من ال يشء 
A Universe from Nothing( يف حني مل يتدخل املجتمع 
البحث  أّن  منه  إدراكا  املوضوع،  هذا  يف  املدريس  العلمي 
العلمي يبدأ حيث تكون املادة، وليس من شأنه البحث عن 
إمكانية وجود املادة من العدم، وال من مهامه اإلجابة عام هو 
واقع -إذا كان مثة واقع- قبل البداية الكونية، فإّن الذي من 
حقه أن يقرر اإلجابة -فعال- عن هذه األسئلة هو االختصاص 
أن يجيز ما تخيّله الفيزيايئ املؤدلج، وعندئذ  الفلسفي، فإماّ 
تتولد رؤية متكاملة إزاء بداية الكون وسنخ الطبيعة الكونية، 

وإّما أن مينع من ذلك حّد االستحالة. 
ومن سوء طالع املالحدة أنّك ال تجد أحدا يعتقد بإمكانية 
صدور االشياء من العدم، ولك أن تعمل عىل تصعيد الخطاب 
إىل املستوى الذي تتجاوز به الفلسفة إىل ما وراءها، فتّدعي 
املوضوعية  بالفلسفة  الفضول مل يصطدم  النوع من  أّن هذا 
العامة واألصول اإلدراكية  املبادئ  فحسب، وإّنا هو يناهض 
أّن  حتّى  التفكري،  أنواع  من  الذهن  فيها  يتحرك  لكل خطوة 
"كراوس" يف كتابه املشار إليه مل يتقبل رصاحة أن يكون العدم 
علة ومفيضاً للكون املوجود، بيد أنّه تالعب بحذاقة مقرفة يف 
تفسري مفهوم )العدم( بعد أن عرض الفرق بني العدم الفلسفي 
والعدم الفيزيايئ، وأوضح -وكان صائبا يف التمييز بينهام- بأّن 
أّي  يحتوي عىل  ال  الذي  املطلق  العدم  هو  الفلسفي  العدم 

واقع وجودي والذي ميكن التعبري عنه بالعدم الصفري.

    وينص "كراوس" عىل امتناع أن يخرج الكون من العدم 
الفلسفي Philosophical Nothingness، وبالتايل فهو يعتقد 
مببدأ )استحالة خروج اليشء من ال يشء(، ويف مقابله )العدم 
ليس  الحقيقة  يف  وهو   )Physical Nothingness الفيزيايئ 
من العدم يف يشء، بل هو طبيعة وجودية خاصة، وقد يعرب 
عنه بالفراغ vacuum، يقول "ديفيز-جريبني": "نعود اآلن إىل 
مفهوم الفيزيائيني للفراغ عىل أنّه ليس مرادفا للخواء العام"، 
وهو بهذا يعني أنّه ليس عدما فلسفيا، اعرتافا منهام -عىل غرار 
وهو  الفلسفي،  العدم  من  األشياء  خروج  باستحالة  كراوس- 
املتوافق ايضا مع الحس العام والبداهة العقلية، ثم يكمالن 
القول: "ان الفراغ الكمي ميكن أن يستثار إىل مستويات أعىل 
من الطاقة، والفراغ املستثار سيبدو كالفراغ الحقيقي مبعنى 
متأجج  بينام هو  الدامئة،  الجسيامت  أنّه ظاهري مفرغ من 

بتغريات من الطاقة)1(.
الفيزيائيني ملفهوم )العدم      إذا نظرت إىل تفسري هؤالء 
الوجود  من  حصة  هو  والذي  الكون  أّن  ستجد   )Nothing
الحقيقي، مل يخرج من ال يشء وإّنا خرج من يشء، وبعبارة 
فأين  ثم  ومن  الوجود(،  من  صدر  قد  الوجود  )إّن  أخرى: 
التصادم بني املعطى العلمي واملعطى الفلسفي؟! فإنّه -ووفقا 
للتفسري الفيزيايئ املذكور- سوف ال تنطيل عىل أحد، مهام كان 
موقعه العلمي، تلك املحاوالت الجافة التي قام بها "كراوس"، 
جاهداً نفسه بتشكيل انطباع خاص يف ذهنية القارئ املتلقي، 
والّتي قد بدأها بعنوان كتابه )كون من ال يشء( ومؤسساً لها 

يف طياته، وما دونه من مقاالت.

أخطاء يف التفكري اإللحادي

البداية من العدم

الجزء الثاين

   ومن النامذج الجريئة التي اقرتفها بعض الفيزيائيني لظاهرة فضول االختصاص، تسويق فكرة )الوجود املجاين(، أو ما قد 

يعرب عنه أحيانا بـ )كون بال مقابل(، حيث تم تأطري هذه الفكرة والتأسيس لها فيزيائيا، بزعم أّن العدم وإن مل يصلح -بحال- 

أن يكون مصدرا للوجود إال أّن هذا مام استأثر به العامل فوق الذري، وأّما العامل الذي هو دون الذري فإّن األمر فيه مختلف 

متاما، إذ ميكن أن ينبلج الكون من العدم بصورة تلقائية، وبتعبري فلسفي: أن يكون العدم مفيضا للوجود، وقد استفيد من هذا 

الطرح يف إلغاء رضورة االحتياج إىل الخالق، وأن الطبيعة الكونية ذات املرجعيات الكمومية قد وجدت من تلقاء نفسها.

• عيل ديالن

بحث



    إّن )فضول االختصاص( يتمثل يف هذا النموذج بأكرث 
الكون  قبل  يتحدثون عام  عندما  فضوليون  فهم  مورد،  من 
والطبيعة، فإّن العلم يبدأ باعرتاف الجميع حني تكون هناك 
أّن هناك فراغا كموميا،  مادة، وهم فضوليون عندما قّرروا 
ومنعوا السؤال عن كون طبيعته أزلية، أو هي بدورها جاءت 
من فراغ آخر فلسفي أو كمومي؟ يقول "هوكينج": إّن فعل 
الجاذبية الكوين هو الذي خلق املادة يف فضاء فارغ. ويقول 
الفيزيايئ "بول ديفيز": "إّن سيناريو )الوليمة املجانية( يزعم 
أّن القوانني هي كل ما نحتاجه، وميكن للكون بعدها االعتناء 
بنفسه، مبا يشمل خلقه أيضا. لكن ماذا عن القوانني؟ أيجب 
أن  ميكنها  بحيث  الكون  مع  لتبدأ  هناك  تبقى  أن  عليها 
األقل  الوجود؟!")2(. وهم فضوليون -وعىل  تخرج إىل حيز 
الوجود  بني  الفرز  عدم  عليهم  أُشكل  حينام  منهم-  بعض 
باألزلّية حالة  التوصيف  أّن  فتّخيلوا  الكوين،  األزيل والوجود 
من املمكن أن ينعت بها كل مفردة كونية، وأفرط بعضهم 
قوانني  بأزليّة  التزم  إذ  نصوصهم-  بعض  من  يبدو  ما  -عىل 
الطبيعة دون ذات الطبيعة، والحال أّن الذي يجب أن يحدد 
معقولية هذه األفكار، أو عدم معقوليتها هو الحس العام أو 

االختصاص الفلسفي.
"هوكينج" يف  قبيل  من  الفيزيائيني  بعض  وقد حاول      
بآخر  أو  بشكل  ينتزع  أن  العظيم(،  )التصميم  كتابه  بداية 
لباس االختصاص من الفلسفة، وقال: "إن الفلسفة قد ماتت" 
الصفحات،  الفلسفي بعد نيف من  املنهج  أنّه قد نحى  إال 
الفيزيائيني  "إّن  واينربغ":  "ستيفن  األمرييك  الفيزيايئ  يقول 
وهو  العملية  الفلسفة  من  نوعا  عملهم  بطبيعة  يحملون 

لدى معظمهم شعور تقريبي جاهز بالحقيقة الواقعية، أي 
العلمية")3(،  بالواقعية املوضوعية ألسس نظرياتهم  اعتقاد 
تحت  املختبئ  اإللحاد  بوسع  ليس  أنّه  إىل  يلمح  قد  وهذا 
غطاء العلم من أن يتجرد من الفلسفة أو قضايا الحس العام.
وأخرياً ينقل عن الفيزيايئ الربيطاين "آرثر أدنجتون": "فكرة 
أّن الطبيعة ظهرت فجأة تبدو يل محرجة". ويقول "انطونيو 
املعطيات  من  جملة  قناعتي  لتغيري  دفعني  ما  "إّن  فلو": 
العلمية الحديثة من قبيل أّن الكون له بداية وأنّه قد نشأ 
من عدم، وأّن الطبيعة تسري وفق قوانني ثابتة مرتابطة، وأّن 
العلامء  عىل  وعاب  الحية...  غري  املادة  من  نشأت  الحياة 
الطبيعيني تدخلهم يف قضايا الفلسفة من دون أن تكون لهم 
الخلفية املناسبة، وكام يقول "أينشتاين": "إّن العلامء فالسفة 

ضعاف")4(

منوذج: مبدأ االرتياب
إّن مبدأ االرتياب أو ما يسمى مببدأ الريبة أو الاليقني، هو 

النموذج االخر الذي وظّفه بعض علامء فضول االختصاص.
    يف عام 1927م وضع الفيزيايئ األملاين )فرينر هايزنربغ( 
من  )التأكد  اجتامع  إمكان  عدم  عىل  تنص  كمومية،  عالقة 
فهناك  و)التأكد( من كمية حركته(،  األيني  الجسيم  موضع 
الحركة،  ومقدار  باملوضع  علمنا  درجة  بني  عكسية  عالقة 
اىل  هذا  يؤدي  فسوف  الجسيم  علمنا مبوضع  ما  إذا  فمثال 
بخالف  وهذا  والعكس صحيح.  حركته  تحديد  إمكان  عدم 
بإمكاننا – فإنّه  الذرية،  فوق  الفيزياء  مع  العلمي  التعامل 
كمية  تحديد  من  نتأكد  أن  املتعارفة  الفيزياء  وفق  جدا- 



الحركة الجسمية مع اليقني بتعيني موضعه. 
لقضايا  مصادما  املبدأ  هذا  الفيزيائيني  بعض  اعترب  لقد     
بكمية  اليقني  حني  استيجابه  مبالحظة  وذلك  العام،  الحس 
أّن  مبعنى  واقعا،  الجسيم  مكان  ثبوت  عدم  –مثال-  الحركة 
مكان  يف  تشخيصه  ميكن  ال  سوف  الحال  هذه  يف  الجسيم 

محدد. 
    وقد ترُلقي هذا الطرح عىل أنّه هو املقصود من ) مبدأ 
والفلسفي  العلمي  االعتبار  أّن  حني  يف  الريبي(  هايزنربغ 
الفلسفي  االعتباران  أّما  متاما،  ذلك  بخالف  يقيض  والبديهي 
والبديهي فواضح، واّما االعتبار العلمي، فألنه ليس املقصود 
بعض-،  فهمه  -كام  الواقعي  التعني  عدم  املبدأ هو  من هذا 
وإمّنا هو عدم التعني يف ذهننا وعلمنا . يقول )جون جريبني( 
وهو  إليها،  ننظر  عندما  األشياء  نرى  أن  نستطيع  انّنا   "  :
أعيننا،  إىل  منها  الضوء  فوتونات  ارتداد  يتضمن  الذي  األمر 
والفوتون ال يؤثر كثريا عىل يشء مثل البيت، ولذا لن نتوقع 
أّن البيت سيتأثر كثريا عندما ننظر إليه ولكن أمر اإللكرتون 
يختلف كثريا، فبداية وحيث إّن اإللكرتون صغري جدا، فال بد 
متغري  ذات طول موجة  كهرومغناطيسية  نستخدم طاقة  أن 
حتى ميكن رؤيته عىل اإلطالق مبساعدة أجهزة القياس وأشعة 
ترتد  جاما  ألشعة  فوتونات  وأي  كبرية،  طاقاتها  هذه  الطاقة 
عن اإللكرتون –وميكن التعرف عليها بأجهزة القياس- ستغري 
بطريقة درامية موقع وكمية حركة اإللكرتون إذا كان اإللكرتون 
يف ذرة ما")5( ، ثم أّن نفس املؤسس لهذا املبدأ يقرر املعنى 
اليقني إىل درجة عدم  قال:" تصري قاعدة عدم  الذي ذكرناه، 
للكميات  املتزامنة  للقيم  حاليا  املتاحة  املعرفة  يف  التعيني 
العديدة التي عالج بها نظرية الكم، أنّها ال تنحرص عىل سبيل 
املثال يف دقة تعيني املكان وحده أو يف قياس الرسعة وحدها. 
لذا افرتض أّن سعة إلكرتون حر تكون معروفة بدقة، بينام 
املكان غري معروف مطلقا، عندئذ تنص القاعدة عىل أّن كل 
مالحظة تالية للمكان ستغري العزم بكمية غري معروفة وغري 
بالحركة  معرفتنا  فإّن  التجربة  إجراء  بعد  إنّه  بحيث  معينة 

اإللكرتونية تكون مقيدة بعالقة عدم اليقني")6(.
يف الحقيقة، إّن فضول االختصاص هو الذي رسم يف أذهان 
بعض العلامء التناقض بني ما هو فيزيايئ أو علمي، وما هو 

فلسفي أو بديهي.
    وبعد، فهناك مناذج كثرية لظاهرة )فضول االختصاص(، 
ولسنا فعال بصدد استيعابها جميعا، بقدر ما نريد استيضاح 
الخلل املنهجي الذي وقع فيه علامء مختصون يف مجال معني، 

فإّن  والعلامء،  العلم  باسم  اختصاصهم  تجاوزوا مجال  حيث 
هذا باإلضافة اىل كونه أمرا معيبا منهجيا، قد أدى اىل نتائج 
مؤسفة عىل املستوى املعريف واملنطقي وااليديولوجي، فكان 
التنكر لفكرة متجذرة يف وجودنا كفكرة اإلله أمرا طبيعيا، يف 

مصاف التنكر لألصول االدراكية العامة.
األهمية  غاية  يف  نتائج  اىل  املقالة  هذه  نهاية  يف  فنخلص 

والخطورة، وهي:  
توافق  مام  أنّه  رغم  املجاالت،  بعض  يف  التخصص  إّن   -1
البرش واملجتمع العقاليئ عىل تقديره والحث عليه، إال أنّه ال 
يربر البتة التدخل يف اختصاصات اآلخرين، والتحدث بلسانهم 

أو بلسان الحارضة العلمية.
ما  غالبا  مرضية،  ظاهرة  متثّل  االختصاص  فضول  إّن   -2
يقتادها السطحيون، بيد أنّها قد تفشت بشكل ملحوظ بني 
فئة من علامء اإللحاد سيام الفيزيائيني الكموميني، فنتج عن 
ذلك رضب أصول االدراك البرشي دومنا مربر سوى عدم وضوح 

التفسري املناسب لسلوك الجسيامت الكمومية.
االختصاص،  نجم جرّاء ظاهرة فضول  الذي  االلحاد  إّن   -3
بذريعة سقوط حّسنا العام املعتمد يف مربهنات فكرة وجود 

الله تعاىل، ينبغي أن يصنف تحت قامئة األفكار الزائفة. 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( بول ديفيز وجون جريبني: اسطورة املادة؛ صورة املادة يف 

املرصية  الهيئة  عيل،  يوسف  عيل  م.  ترجمة:  الحديثة،  الفيزياء 

العامة للكتاب، ص124.

)2( ديفيز، بول: الله والفيزياء الحديثة، ترجمة: هالة العوري، 

ط1، دار صفحات للنرش والتوزيع، دمشق، 2013، ص254

)3( واينربغ، ستيفن: أحالم الفيزيائيني، ترجمة: أدهم السامن، 

 ،2006 دمشق،  والنرش،  والرتجمة  للدراسات  طالس  دار  ط2، 

ص135

ط4،  الدولية،  الرشوق  مكتبة  عقل،  رحلة  عمرو:  رشيف،   4(

القاهرة، 2011، ص76-75.( 

)5( جريبني، جون: البحث عن قطة رشودنجر، ترجمة: أ.د. فتح 

العزيز، ط2، كلامت  الشيخ وأ.د.أحمد عبد  إبراهيم  الله محمد 

عربية للرتجمة والنرش، القاهرة، 2010،ص178

ترجمة:  الكم،  لنظرية  الفيزيائية  املبادئ  فرينر:  )6( هايزنربغ، 

حسن  محمد  انتصارات  أ.د.  و  املطلب  عبد  صربي  محمد  أ.د. 

 ،2011 القاهرة،  والنرش،  للرتجمة  عربية  كلامت  ط2،  الشبيك، 

ص27.

املصدر: مركز الرصد العقائدي



اسرتاحة القارئ

كلامت متقاطعة

طب وعلوم لطائف



أفقي
1- الغدير الذي وقعت فيه حادثة الوالية، الغزوة التي كان فيها 

حديث الراية، استمر عىل حاله.

2- يهوى، أله، أحد أول أربعة يدخلون الجنة)م(.

3- جمع رسول.

فعل  الجنة،  يدخلون  أربعة  أول  أحد  قدمية،  آلهة مرصية   -4

االمر من قاس.

فلسطينية  أثرية  مدينة  الجنة،  يدخلون  أربعة  أول  أحد    -5

قدمية.

6- بيت األسد)م(، نقيض صادق، زّور)م(.

7- جمع بيدق، دفاع، نصف حياة)م(.

8- يعدل، ساهم، أداة النظر.

9- سكان البادية)م(.

10- وافقت، مغاير.

11- هزيل، عدم النوم.

14- مرشد، الطائر الّذي ال فرخ له وال فرع له وال اصل)م( .

15- متحمل الصعاب)م(، عكس حرب.

عمودي
1- جمعها خيازر، سحب.

 2- عكس حلو، أحد أول أربعة يدخلون الجنة.

3- عطيم القدر، حرف نداء.

4- إعانة أو نجدة، فرح، سارق.

5- مرشد)م(، يف الذراع.

النظر حول موضوع  نتبادل وجهات  االمر من خاف،  6- فعل 

معني، ثلثا دين، فعل االمر من وقى.

7- فاكهة اوىص أمري املؤمنني باكلها النها تدبغ املعدة.

8- عكس بحر، يتعاىل، مصف موىس)م(.

ادمان  بأن  السالم(عنه  املؤمنني)عليه  امري  قال  إحسان)م(،   -9

أكله )يذيب الجسد()م(، مرض قاتل.

10- مكررة، بحر.

م أمري املؤمنني)عليه السالم( العلم إىل قسمني هام. 11- قسَّ

12 حيوان قطبي، طبعه الثابت.

13- هزم، عبودية، نسابق،ثلثا ينئ)م(.

)احتجوا  السالم(:  املؤمنني)عليه  أمري  فيها  قال  حادثة   -14

بالشجرة وأضاعوا الثمرة(.

15- خاتم االديان)م(، أَلَْحَق  أو جمع )م(، قسم نصفني.

كــــــــ ـــــــلــــــ ـــــــمـــــــ ـــــــا ت

لطائف
مالحظة / )م( تعني )معكوسة(

إعداد: يحيى الفتالوي

 القارب وامللحد 

تحدى أحد امللحدين – الذين ال يؤمنون بالله – علامء املسلمني 

يف أحد البالد، فاختاروا أذكاهم لريد عليه، وحددوا لذلك موعدا .

ويف املوعد املحدد ترقب الجميع وصول العامل، لكنه تأخر. فقال 

امللحد للحارضين : لقد هرب عاملكم وخاف ؟ ألنه علم أين 

سأنترص عليه، وأثبت لكم أن الكون ليس له إله ! وأثناء كالمه 

حرض العامل املسلم واعتذر عن تأخره، ثم قال : وأنا يف الطريق 

إىل هنا، مل أجد قاربا أعرب به النهر، وانتظرت عىل الشاطئ، وفجاة 

ظهر يف النهر ألواح من خشب، وتجمعت مع بعضها برسعة ونظام 

حتى أصبحت قاربا، ثم اقرتب القارب مني، فركبته وجئت إليكم .

فقال امللحد : إن هذا الرجل مجنون، فكيف يتجمع الخشب 

ويصبح قاربا دون أن يصنعه أحد ؟! وكيف يتحرك بدون وجود 

من يحركه ؟!فتبسم العامل، وقال : فامذا تقول عن نفسك وأنت 

تقول : إن هذا الكون العظيم الكبري بال إله ؟! فبهت امللحد. 

أسرتاحة
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 أراد أحد الشعراء السفر ألداء أمانة 

لصديق، وكان له ابنتان، فقال لهام 

: إذا قدر الله، وُقتلت يف الطريق، 

فخذا بثأري ممن يأتيكم بالشطر 

األول من هذا البيت .

أال أيها البنتان إن أباكام  *  

قتيل خذا بالثأر ممن أتاكام

ويف الطريق قابله لص، وقبل قتله، 

وأخذ أمواله، قال له الشاعر :  فإذا 

كنت تريد ماال فاذهب إىل ابنتي، 

وقل لهام : أال أيها البنتان إن أباكام، 

وستعطيانك ما تريد .

ولكن اللص قتله وأخذ ما معه، ثم 

ذهب اىل البنتني، وقال لهام :  أال 

أيها البنتان إن أباكام .فصاحتا، 

وتجمع الجريان وأمسكوه وذهبوا به 

إىل الحاكم، فاعرتف بجرميته، فقتله 

الحاكم. 

مـــ ـــتـ ـقـــ ـــا طـ ــعـــ ـــة

حل اسرتاحة العدد السابق

 الشاعر واللص 

 1

 2

 3

 4

5

 6

 7

 8

 9

 10

 11

 12

 13

 14

 15

 1 2 3 45 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 1

 1

 2

 2

 3

 3

 4

 4

5

5

 6

 6

 7

 7

 8

 8

 9

 9

 10

 10

 11

 11

 12

 12

 13

 13

 14

 14

 15

احمدقدنخلاةوزغ

لافنالااللر

سدالوليدبنعقبة

مثقصجمنعشمع

اةراشطرميف

ءامجعلانارقلا

ولاسرلئشانان

اسفةاطرانبرسب

لقليمعحنيبا

ايقوةياحال

رفصنسلالصبح

ضةيسرىنربصز

صحرخثحني

دابعلاملظابين

الخوارجةحارلا
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إعداد: محمود املسعودي

طب وعلوم

املريء  يف  مشكالت  من  يعانون  الذين  األشخاص  األبحاث  بعض  تحذر 

ويف الحنجرة من تناول املاء البارد، والسيام املصابني منهم مبرض" آخاالسيا" 

أثبتت  وقد  والسوائل.  الطعام  بلع  إىل صعوبة  باملصاب  يؤدي  مرض  وهو 

الدراسات أن املصابني بهذا املرض قد يتعرضون ملضاعفات صحية يف حال 

عبّهم املاء البارد يف الصيف خاصة، ولكّن الذين عانوا من تلك األعراض، ما 

برحوا أن شفوا حال تناولهم ماء ساخنا، وعاد بإمكانهم البلع بسهولة.

رشب  أن  أثبتت  امرأة   669 وشملت   2001 عام  أجريت  أخرى  دراسة 

املاء البارد يسبب لدى بعض النساء حاالت صداع، حيث ظهر أن 7,6 من 

املثلج  املاء  من  مليليرت   150 رشبن  أن  بعد  الصداع  من  عانني  املشاركات 

النصفي  الصداع  بحاالت  املصابات  لدى  األمر  وتفاقم  قصبة.  بواسطة 

)الشقيقة(.

البارد  املاء  رشب  بأّن  املجتمعات  أغلب  يف  بشدة  الشائع  االعتقاد  أما 

وتناول اآليس كريم واألكل البارد يف الصيف خاصة، قد يسبب نزالت برد أو 

أنفلونزا أو نزالت صدرية، فام زالت تعوزه األدلة، إذ مل يتوفر دليل علمي 

واحد يدعم هذا االعتقاد.

تناول  ان  ظهر   ،2014 عام  يف  رياضيا  رجالً   12 لها  خضع  دراسة  ويف 

حّسن  "سلش"  ب  املعروف  الجليد  مبجروش  املخلوط  للامء  الرياضيني 

أداءهم بشكل واضح بعد الرشب.

ويزعم كثريون أن رشب املاء البارد بإفراط يساعد إىل حد كبري يف تخفيف 

الوزن، مستندين إىل دراسات تفيد بأّن رشب املزيد من املاء يساعد البدن 

عىل حرق سعرات حرارية، لكن تلك الدراسات ال تضع فرقاً بني رشب املاء 

البارد ورشب املاء بدرجة حرارة الغرفة العادية يف البلدان معتدلة األجواء.

اسباب تجعلك تشعر بالتعب رغم النوم؟
الحصول عىل  نتلقاها هي  التي  األوىل  النصيحة  باإلرهاق،  عندما نشعر 

ساعات إضافية من النوم.

من املنطقي أن تشعر بالتعب إذا كانت ساعات عملك طويلة أو لديك 

أطفال ال يتوقفون عن الرصاخ. ولكن ملاذا يشعر البعض باإلرهاق بالرغم من 

حصوله عىل 7 ساعات من النوم املوىص بها علميا؟

بحسب سيغن دين، هناك مجموعة كبرية من األسباب التي قد تجعلك 

ضحية للتعب املزمن حتى مع قسط كاٍف من النوم. أهمها الخمول وكرثة 

الجلوس.

يف  مرات  عدة  الخفيفة  الرياضية  التامرين  مامرسة  أن  الدراسات  تبني 

األسبوع تساعد عىل شحذ الطاقة والنشاط.

الذين  األشخاص  يستمتع  الرياضة مرهقة، غري صحيح.  بأن  اعتقادنا  أن 

الساعات  عدد  كانت  إذا  حتى  النوم  من  أفضل  بنوعية  الرياضة  ميارسون 

يف  طويلة  نزهة  يف  رمبا  الطلق  الهواء  يف  أمضيته  يوما  تذكر  هل  نفسها. 

والنشاط خالل  الطاقة  مستوى  مالحظة  ميكنك  الحديقة، هل  أو  الطبيعة 

اليوم؟ وهل تتذكر إذا كنت قد منت جيدا تلك الليلة؟

الكافيني،  ملادة  اإلنسان  جسم  مبناعة  يتعلق  املزمن  للتعب  آخر  سبب 

حتى إذا مل ترشب فنجان من القهوة قبل النوم، فإن تجنب الكافيني لوقت 

األدينوساين وهو  الكافيني  املزمن. مينع  والتعب  األرق  لتجنب  أطول مهم 

ناقل عصبي يرتاكم يف الدماغ طوال اليوم ومسؤول عن شعورنا بالنعس. إذا 

تناولت القهوة مثال قبل ست ساعات من النوم، فإن إنتاج األدينوزين سيقل، 

مام يجعل النوم أكرث صعوبة.

و أثبتت الدراسات أن الكافيني مسؤول عن إفساد إيقاعاتنا اليومية.

ولكن يف بعض األحيان ال يعتمد اإلرهاق والتعب املزمن عىل اختيارات 

أسلوب الحياة فقط بل يرتبط بالصحة النفسية. مثال اضطرابات القلق العام 

واالكتئاب مقرتنة بالتعب ومستويات عالية من التوتر والقلق التي تستنزف 

طاقة اإلنسان إىل حد كبري. فاالكتئاب مثال يؤثر عىل نوعية النوم، وقد يسبب 

األرق يف بعض الحاالت.

برصف النظر عن وضع الصحة النفسية، تلعب الحالة الصحية دورا هاما 

أيضا فمثال نقص الحديد ومشاكل الغدة الدرقية ومرض السكري ميكن أن 

لتشخيص  املختص  الطبيب  استشارة  األفضل  ومن  الشديد.  التعب  يسببوا 

هذه الحاالت.

ال يوجد حل واحد سحري وسيع للتعامل مع التعب املزمن، ولكن هناك 

قامئة مرجعية قد تساعدك عىل تحديد املشكلة والبحث عن حلول.

هناك الكثري من النصائح - مثل مامرسة التمرينات الرياضية السهلة

مخاطر محتملة لرشب املاء البارد يف الصيف
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البطيخ  تناول  بأن  بابيتش،  لودميال  التغذية  خبرية  تفيد 

األصفر له تأثريات صحية إيجابية، فهو يحسن حالة الكىل وله 

مفعول مدر ما يخفف الوذمة }الورم الناتج عن تراكم السوائل 

يف الجسم{.

وتشري الخبرية، إىل أن البطيخ يغذي الخاليا بالرطوبة الالزمة 

والعنارص املعدنية املفيدة، إضافة إىل أنه مدر خفيف للبول، ما 

يساعد عىل إخراج السوائل الزائدة من أنسجة الجسم. عالوة 

عىل هذا يعيد التوازن الحميض- املايئ يف الجسم.

وتضيف بابيتش أن أفضل وسيلة للتخلص من السوائل الزائدة 

يف الجسم هي تناول بذور البطيخ األصفر، حيث "توضع بذور 

البطيخ يف ماء دافئ مغيل عدة أيام، بعد ذلك ميكن تناول هذا 

املاء عدة مرات يف اليوم، تعترب هذه الطريقة وسيلة فعالة جدا 

لـ "غسل" الكىل، والتخلص من السوائل الزائدة".

يؤثر تناول البطيخ إيجابيا يف عمل الكبد واملرارة ومينع تكون 

الحىص فيها. كام أن البطيخ مضاد طبيعي لالكتئاب، ويساعد 

الفيتامينات  وتؤثر  والتهيج.  النفسية  التوترات  تخفيف  عىل 

الجهاز  يف  إيجابيا  البطيخ  يف  املوجودة  املعدنية  والعنارص 

العصبي. وتقول "ال يقل مفعول البطيخ يف تحسني املزاج عن 

تناوله  من  دقائق  بضع  بعد  ألنه  واملوز،  الشوكوالتة  مفعول 

يرتفع مستوى هرمون السعادة "سريوتونني" يف الجسم".

 1,5 بعد ميض  الصفر  البطيخ  بتناول  التغذية  تنصح خبرية 

ساعة عىل تناول وجبة الطعام، وعدم تناوله مع مادة غذائية 

أخرى وبصورة خاصة مع الحليب ومنتجات األلبان واملرشوبات 

املحالة واملعجنات.

 القلق الصحي
هو رد فعل لخطر أو موقف صعب حقيقي يقوم اإلنسان 

بتقدير حجم خطورته بدقه وواقعية. وهو يهدف إلعداد 

اإلنسان ملواجهة هذا املوقف وينتهي بانتهاء املوقف )أي 

أنه يستجيب للواقع وللتطمني(.

القلق املريض

القلق املريض عندما ال يكون هناك مؤثر )خطر  يحدث 

غري واقعي(. أو يكون هناك مؤثر واقعي ولكن هناك مبالغة 

يف تقدير شدته )شدة غري واقعية(. يف هذه الحالة يحدث 

رد فعل مبالغ فيه ويستمر حتى بعد زوال املؤثر )لو كان 

هناك مؤثر أصالً(.

فاكهة تنعش الكبد وتحارب 

االكتئاب وحىص الكىل

ما هو الفرق بني القلق 
املريض والقلق الصحي؟ 

65 العدد 136 - ذو الحجة  1440 هـ



براءة مفترسة

ُمْذ كنت طفالً صغرياً أعشق الرسم.،برباءيت أرسم لوحات الحب والطبيعة، أرسم العلم العراقي، أرسم 

جنديا مجهوال يحمل بندقية، أرسم أمي تشجر تنورا، أرسم كل يشء جميل... 

مل يعد يهمني أن أرى ما وراء اللوحات مثلام يهمني وجود 

القلم طاملا أحسست أن القلم صديقي، وأن اللوحات التي 

عليه صديقي،  أخط  الذي  والحائط  عليها صديقتي،  أرسم 

لكنني مل أشعر بالوحدة مع الناس بوجود أيب وأمي وأخويت 

فدامئا ما يساعدونني يف كل يشء... وال أعي متاما ما يوحي 

إيل هذا الفن الجميل فأرسم برباءة طفل دون مغزى، دون 

أن أعرف هذا اللون يرمز اىل هذا املعنى  وهذا الرسم يرمز 

اىل ذاك املعنى... وعندما كربت تيقنت أنني أسري باالتجاه 

تعيد  سوف  رسمتها  الذي  األشياء  هذه  كل  وان  الصحيح 

نفسها عىل أرض البسيطة... 

الذهاب  قررت  مرشقة  والشمس  جميل  يوم  صبيحة  ويف 

لزيارة  كربالء  مدينة  وبالتحديد  العراقية  املدن  إحدى  إىل 

االمام الحسني وأخيه العباس عليهام السالم، وبدأت أواصل 

بالقرب  متجمعني  شبابا  فرأيت  السيارات،  ملكان  السري 

وطنية  هتافات  يهتف  منهم  والبعض  البيوتات  إحدى  من 

منهم  دنوت  وعندما  الجدار،  عىل  يخط  اآلخر  والبعض 

طفولتي  يف  صورته  رسمت  الذي  الذي  الجندي  وجدت 

فعلمت  العراقي  العلم  وخلفه  ظهره  بندقيته خلف  حامال 

أن هناك شهيدا من هذا الدار... 

ويف املساء وعند عوديت وجدت أطفاال بالقرب من الجدار  

حزن  عالمات  التفكري....وعليهم  مشتتي  الذهن،  شاردي 

تعيد  الرسومات  كانت  رمبا  الشهيد...،  أبناء  بأنهم  توحي 

حتى   ، باستحضارها  يبدأوا  أن  ما  أليمة  ذكريات  لهم 

بالبكاء.... ينهمكوا 

والحوار معهم وجدتهم يستذكرون  الحديث  وعند خويض 

والدهم  جانب  إىل  فيها  يعيشون  كانوا  سعيدة  لحظات 

لجلوس  مسافة  تاركني  يجلسون  هنا  اإلفطار...  مائدة  عىل 

اإلفطار معه، لكن  كانوا معتادين عىل  بينهم  شخص واحد 

يف  وجاملهم  وأحالمهم  براءتهم  رسق  الدين  أعداء  رصاص 

ليلة غادرة... 

استشهاده  قبل  والدهم  حضن  يف  كانوا  الذين  الربيؤون 

خالل صيف العام املايض...ال زالوا يستذكرون تشجيعه لهم 

عىل الصوم، ويف هذا العام افتقدوا من يشجعهم ويحفزهم 

عىل الصوم. 

وال زالوا يستذكرون لحظة جلوس والدهم عىل أنغام أبواق 

السحور حتى ينري البيت شعلته... 

هنا كان يجلس... 

وهنا كان يأكل الطعام ... 

وهنا كان يصيل ويقرأ الدعاء والقرآن ... 

كان يحبنا جميعا... ويظلنا بظله تحت جناحيه ...

وبني فينة وأخرى وبني رمال املقابر الهادئة يف صالح الدين 

قلوبنا  احرتقت  الذي  أبونا  فقدنا  هناك  الحراريات(   (

برحيله...

هكذا ضحى بدمائه من أجل األرض والعرض واملقدسات.. 

ارتقى هو إىل الجنة لنعيش نحن بسالم عىل األرض.

 فسالم عىل لبوة أنجبت أسوداً عىل األرض... املجد_للشهداء

• زيد عيل كريم الكفيل 

يف الختام
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كادر جملة الروضة احلسينية
يهنأكم مبناسبة

عيد االضحى املبارك
اعاده اهلل عليكم بالصحة والعافية 



أول مجلة عراقية للمكفوفني


