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يحيى الفتالوي

إن التظاهر كوسيلة للمطالبة بالحقوق حق ال ميكن إنكاره ،ولكن ما ال ميكن القبول به هو تحولها اىل
صيغة أخرى قد تؤدي اىل أمور يرفضها العقل والقوانني ،كام حدث يف بعض املظاهرات التي جرت يف
بلدنا مؤخرا واستطاعة بعض املندسني إخراجها من نطاقها السلمي وحرف مطالبها الكربى اىل أمور
تعجيزية بغية الوصول بها اىل أبعد ما يكون من التخريب والتدمري بحجة عدم املصداقية تارة وعدم
مقدرة الحكومة عىل حل األزمات وغياب جدية االستجابة للمطالب تارة أخرى ،وغري ذلك.
وهنا ال بد من إخضاع بعض األمور اىل الدراسة والتحليل ،مع االستفادة قدر اإلمكان من تجارب اآلخرين،
خاصة وأن أهل العلم وعىل رأسهم أمري املؤمنني عليه السالم قد أوﴅ شيعته خاصة والناس عامة
باالستفادة من التجارب حيث قال عليه السالم :العاقل من وعظته التجارب ،وقال يف موضع آخر :
لتستقبل بجد رأيك من األمر ما قد كفاك أهل التجارب بغيته وتجربته ،وقال أيضاَ :و ِم َن التَّ ْو ِفيقِ ِح ْف ُظ
التَّ ْج ِربَ ِة.
ومن بني التجارب املهمة التي من شأنها اإلفادة واملساهمة يف عدم وقوع بلدنا يف مهاوي الهلكة ما
جرى يف الصومال ،ومن شاء االستزادة فليقرأ ،ففيها من التفاصيل الكثري ،ولكن جانبا مهام منها يكمن
يف ما أدته التفرقة والتنازع والتصارع من تدمري لذلك البلد الذي كان يعد من البلدان املزدهرة اقتصاديا
وخاصة يف افريقيا والوطن العريب ،لكن األجندات والتدخالت الخارجية وإغراق البلد يف مستنقع العجز
املايل وتعجيز الحكومة عن أداء واجباتها وانتشار املفاسد وغريها من األمور التي يراد تكرارها يف بلدنا
أدت اىل ما وصلت إليه الصومال اليوم.
هذا بعض ما يجري خلف الكواليس ،حيث تم تعجيز الحكومة عن تلبية املطالب بسبب األوضاع
املالية التي مير بها البلد ،كام تم دفع الجامهري اىل املطالبة بالحلول الرسيعة بل واآلنية للمطالب
والشخصية يف بعضها -مام قد ال يكون للحكومة مجال للنجاح فيه؛ لتأليب الشارع عليها ،فضال عنتغييب القضايا الكربى التي من شأنها املساهمة الفاعلة يف انتشال البلد من مستنقع مشكالته ،ومنها
القضاء عىل الفساد بكل أشكاله ويف كل مفاصل الدولة من أعالها اىل أدناها ،الن هذا من مرده تحسني
الوضع املايل للبلد وبالتايل متكينه من النهوض باملشاريع التي من شانها خدمة الشعب وتقدم الدولة،
وحل املشكالت.
كام كان من بني الواضحات التي شهدتها املرحلة السابقة يف مجال الحرب النفسية محاولة هدم أهم
مرتكزات السلم يف العراق عرب التعرض اىل املرجعية الدينية العليا ،من خالل املنشورات التي تنم عن
ضعف شديد يف البصرية لدى البعض ،والسعي املدروس للبعض اآلخر يف إبعاد الجامهري عن قياداتها
الحقة ،ولكن الله تعاىل بلطفه وعنايته بعباده االتقياء سخر الغيارى والعقالء واملخلصني من أبناء هذا
البلد ليتصدوا مبا أمكنهم يف الذود عن الحق وأهله ،وفشلت املحاوالت الرخيصة يف النيل من املرجعية
الدينية العليا التي أثبتت األيام واألحكام علمها وحكمتها وإخالصها لهذا البلد وشعبه بكل أطيافه.
كام أن املرجعية الدينية العليا أوقفت تلك املؤامرات بحكمتها ويف الوقت املناسب ،بعدما لوح البعض
بتصعيد موجة االحتجاجات والتحول من التظاهر السلمي اىل حمل السالح ،فضال عن اطالق أجندات
حكومات الطواريء وما شابه يف مسعى كان يراد من ورائه إدخال البلد يف رصاعات حزبية وفئوية لن
تنتهي إال بدماره ،وجعله ﻤﻧوذجا آخر للنجاح الغريب يف تدمري الشعوب البسيطة املساملة نفسها بنفسها.
وتبقى بعض األسئلة تبحث عن إجابات ومنها :هل انتهت تلك املؤامرات؟ وهل سيتوقف األعداء عن
التخطيط عىل أقل تقدير اىل عدم جعل العراق بلدا متقدما قويا متامسكا؟ ومستبعد جدا أن جواب
العلامء والعارفني باإليجاب.
ومنها أيضا :هل سيقع الشعب يف حبائل تلك الحروب مستقبال أم سيكون واعيا ويرص عىل أن ال يتحرك
إال بحسب ما تراه قيادته املخلصة؛ ليكون حينها مصداقا ملا ورد عن أمري املؤمنني عليه السالم بقوله:
إذا مل تكن عاملاً فكن ُمستمعاً واعياً ،وكذلك قوله عليه السالم :من ترك االستامع من ذوي العقول مات
عقله؟ ويبقى جواب هذا السؤال مرتوكا للشعب.
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العتبة الحسينية المقدسة..
102مليون دينار ﻹجراﺀ عمليات
مجانية
• صديق عبود
كشف مستشفى االمام زين العابدين عليه السالم التابع للعتبة
05-08-2018عن تكاليف عمليات القلب
الحسينية املقدسة يوم األحد 05-08-2018
املفتوح لألطفال التي اجراها بنصف القيمة.
وذكر مسؤول إعالم املستشفى مصطفى املوسوي أن”  17عملية
جراحية ألطفال من مختلف املدن العراقية أجريت بنصف القيمة،
وقد بلغت كلفتها  102مليون دينار عراقي”.
وأوضح املوسوي أن” حملة العمليات جاءت بتوجيه من املتويل الرشعي
للعتبة الحسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكرباليئ للتخفيف من
معاناة ذوي االطفال املرىض”.

وبني مسؤول اإلعالم ان” تكلفة عمليات القلب املفتوح يف املستشفيات
الخاصة تبلغ من  15 – 12مليون دينار عراقي داخل العراق ،و18
مليون دينار خارج العراق ،لكن مستشفى اإلمام زين العابدين عليه
السالم يجريها بنصف الكلفة خدمة للمواطنني”.
جدير بالذكر أن املستشفى اطلق يف شهر رمضان املايض حملة مجانية
إلجراء عمليات القلب املفتوح لألطفال ،وأخرى بنصف القيمة،
وان املستشفى ال يعمل بنظام االستثامر الكامل كام هو الحال
يف املستشفيات الخاصة ،إﻤﻧا يقدم خدماته انطالقا من مسؤوليته
كمؤسسة خدمية.

العتبة الحسينية المقدسة
تطلﻖ المشروع الﺨدمي الوﻃني االول
بالتعاون مع رئاسة الوﺯراﺀ
• مصطفى احمد باهض
اطلقت شعبة التبليغ الديني التابعة للعتبة الحسينية املقدسة
يوم السبت املوافق  4/8/2018م املرشوع الخدمي الوطني
األول يف العراق بالتعاون مع االمانة العامة لرئاسة الوزراء.
وأوضح مسؤول شعبة التبليغ الديني الشيخ فاهم االبراهيمي
أن” الربنامج أسس من اجل تقوية الروابط االجتامعية وتقديم
الخدمة للعوائل واملناطق الفقرية التي يصعب الوصول اليها
ومساعدتها بكافة أنواع الخدمات”.
وأضاف أن” هناك خطة تم تنظيمها لتشكيل اللجان عن طريق
 110متطوع من كل محافظة ،تنبثق عنها لجنتان األوىل من
األساتذة واملدرسني و االخرى هي الشعبية من شيوخ وعامل
وكسبة ومن كافة املحافظات العراقية”.
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وأوضح االبراهيمي ان” العتبة الحسينية املقدسة تتبنى
تدريب اللجان من خالل اقامة دورات مهنية حرفية كالخياطة
والنجارة والحالقة والحاسوب والتصوير فضال عن دورات
التنمية البرشية والثقافية والتطويرية”.
وأشار اىل” فتح باب التعاون مع اكرث من  200طبيب يف كافة
االختصاصات ألجل تقديم العمليات والعالجات بشكل شبه
مجاين”.
ولفت اىل ان” رئاسة الوزراء تبنت تسهيل اجراءات املرشوع
من خالل التسهيالت األمنية للجان واألفراد املتطوعني ضمن
املرشوع الخدمي”.

العتبة الحسينية المقدسة..
قرﺏ افتتاﺡ مدارس نموذجية
بمواصفات خاصة
• ابراهيم العويني
أعلن قسم املشاريع االسرتاتيجية يف العتبة الحسينية املقدسة عن انجاز
مدرستني ضمن مرشوع مجمع مدارس الوارث النموذجية التابع للعتبة
الحسينية املقدسة الواقع عىل طريق الحر يف مدينة كربالء.
وأشار املهندس املرشف عىل املرشوع محمد ضياء محمد “ أن نسب
انجاز املدرستني وصلت اىل مراحل متقدمة بلغت  90%من األعامل
الكلية ،مبينا ان مساحة املدرسة الواحدة تبلغ  1350مرتا مربعا وان كل
مدرسة تحتوي ثالثة طوابق.
وذكر ان املدرستني ستفتتحان الستقبال الطلبة مع بداية العام الدرايس
الجديد ،مؤكدا ان” العمل متواصل النجاز املرشوع الذي يضم 6

مدارس  3منها للبنني ومثلها للبنات ،وينفذ من قبل قسم املشاريع
االسرتاتيجية التابع للعتبة الحسينية املقدسة ورشكة خريات السبطني”.
واوضح ان" مساحة املرشوع االجاملية  19الف مرت مربع ،وتضم كل
مدرسة  13قاعة دراسية ومختربات ومكتبة ،اضافة اىل االماكن الرتفيهية
والرياضية.
يذكر أن العتبة الحسينية املقدسة تعمل عىل بناء املدارس االبتدائية
والثانوية ومبواصفات عاملية ،حرصا منها لتوفري اجواء دراسية جيدة
واالرتقاء باملستوى التعليمي شعورا منها باملسؤولية الوطنية
والتضامنية تجاه البلد.

العتبة الحسينية المقدسة تساﻫم
بمعالﺠة أﺯمة الكﻬرباء في كربالء

• مصطفى احمد باهض
كشفت شعبة الكهرباء يف العتبة الحسينية املقدسة عن مجموع
املبالغ املالية التي انفقتها العتبة الحسينية املقدسة عىل مرشوع مد
وتشغيل خط نقل الطاقة الكهربائية من محطة الخريات اىل مركز
مدينة كربالء.
وقال مسؤول الشعبة املهندس كرار السعدي ان” مجموع ما انفقته
العتبة الحسينية املقدسة عىل املرشوع تجاوز  240مليون دينار
عراقي ،توزعت بني االعامل الكونكريتية وااليدي العاملة واالليات.
وأضاف السعدي ان “املرشوع يتكون من  64برجا متتد عىل مسافة
 35كيلو مرتا عن مركز مدينة كربالء ،وتم االنتهاء من العمل يف 56
برجا  ،وتوقف العمل يف  8ابراج بسبب مطالبة املزارعني بتعويضهم
عن األرايض التي متر بها االبراج مببلغ كيل قدره  420مليون دينار.
وذكر أن” العمل يف املرشوع بدأ يف شهر أيار (مايو) من العام الحايل
من قبل الكوادر الهندسية والفنية يف العتبتني املقدستني الحسينية

والعباسية كحل الزمة الكهرباء التي تشهدها مدينة كربالء بالتنسيق
والتعاون مع وزارة الكهرباء”.
وأوضح أن “هذا الخط يعترب من الخطوط الرئيسية التي تغذي
محافظة كربالء بقدرة  480ميجا واط ،وهو األول يف املدينة من حيث
االهمية واالستقرار واالعتامد بالدرجة األوىل قبل خط املسيب وخط
بابل القديم” مؤكدا ان” الخط الجديد سيسهم بزيادة الساعات
التشغيلية يف املدينة من خالل ربطه مبحطة توزيع كهرباء كربالء
الجنوبية”.مؤكدا أن دور العتبتني املقدستني الحسينية والعباسية
كجهة ساندة للمرشوع من خالل الكونكريت واأليدي العاملة
واآلليات ،مشريا اىل تجاوز رصفيات العتبة الحسينية املقدسة عىل
املرشوع  240مليون دينار عراقي.
يشار اىل ان العتبتني املقدستني تبنتا املرشوع كحل عاجل الزمة
الكهرباء التي تشهدها مدينة كربالء املقدسة.
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العتبة الحسينية المقدسة تﺆﻫل
كوادر لتعليم المكﻔوفين من
محافﻈتي ديالﻰ وميساﻥ
• صديق عبود
نظم معهد االمام الحسني عليه السالم لرعاية املكفوفني وضعاف
البرص التابع للعتبة الحسينية املقدسة دورة إلعداد معلمي لغة
برايل للمكفوفني من محافظتي دياىل وميسان.
وبحسب إعالم املعهد فإن" الدورتني انطلقتا يف االول من آب
2018م وملدة ( )15يوما تلقى فيها املشاركون قواعد لغة برايل
والسري والسلوك والربنامج الناطق.
وأكد أن" الدورتني يرشف عليهام رئيس منظمة برايل لتعليم
وتدريب املكفوفني الدكتور صادق املاليك".

وأضاف اعالم املعهد ان" الدورتني تعدان اساسيتان تتبعهام دورات
تكميلية وعملية".
ويف ما يخص النتائج املتوخاة بني إعالم املعهد أن" الهدف من
الدورتني جعل املتدرب معلام خاصا باملكفوفني" منوها اىل أن" عدد
املشاركني يف الدورتني بلغ  24مشاركا من املدينتني وأطلق عليهام
دورة (العني البديلة) و( تحدي البرص)".
يذكر ان املعهد افتتح يف وقت سابق من العام الجاري فرعا لتعليم
املكفوفني يف محافظة املثنى جنوب العراق.

جواﺋز ﺛمينة لمسابقة تطلقﻬا

اكاديمية الوارﺙ للتنمية البشرية

والدراسات اﻻستراتيﺠية

• ابراهيم العويني
اعلنت اكادميية الوارث للتنمية البرشية والدراسات االسرتاتيجية
التابعة للعتبة الحسينية املقدسة عن انطالق املسابقة السنوية
الكربى للقراءة “اقرأ باسم ربك” يف عموم العراق للعام الثاين عىل
التوايل.
وقال مدير االكادميية الدكتور طالل الكاميل “ان هذه املسابقة
املعرفية تهدف اىل التشجيع عىل قراءة مختلف الحقول والعلوم
واملعارف وستقام يف شهر ترشين األول املقبل وبشكل الكرتوين حيث
وبني أن املسابقة " ستكون بثالثة محاور هي  :محور الفكر االسالمي
ّ
 :كتاب حقيقة الدين للسيد محمد باقر السيستاين - ،ومحور التنمية
البرشية وبناء االنسان  :كتاب سلوك واخالق االسالم ملرتىض مطهري،
 ومحور السياسة واالقتصاد  :كتاب نهب الفقراء لجون ميديل /ترجمة بدر الرفاعي.
واضاف “ ان االشرتاك يف املسابقة ال يحتاج اىل التسجيل املسبق بل
تكون املشاركة عرب قراءة الكتب الخاصة باملحاور الثالثة جميعها
8
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واالستعداد ليوم املسابقة”مبينا ان”موعد االختبار يف شهر ترشين
األول من العام الحايل وسيتم االعالن عنه يف وقت الحق”.
واوضح ان االختبار سيكون بشكل الكرتوين عرب اسئلة واختيارات
وبعدها تفرز النتائج ويف حال التساوي بالدرجات يتم اجراء القرعة.
وبني ان” الجائزة األوىل ستكون درع املعرفة (منقوش بالذهب من
عيار  21قرياط بوزن مثقال واحد)  +مبلغ مليون دينار ،والجائزة
الثانية ميدالية املعرفة ( من الفضة املطعمة باألحجار الكرمية) +
مبلغ  750الف دينار ،والجائزة الثالثة ( من الفضة املطعمة باألحجار
الكرمية) مع مبلغ  500الف دينار ،واملراتب العرشة بعد املركز الثالث
عرشة جوائز اخرى بقيمة  250الف دينار مع درع لكل فائز.
واشار اىل ان :من رشوط االشرتاك يف املسابقة ان ال يقل عمر املشارك
عن  15سنة ولكال الجنسني ،علام ان جميع الكتب اعاله متوفرة
( )pdfوهي النسخة
عىل قناة التليجرام الخاصة باألكادميية بصيغة (pdf
pdf
املعتمدة فقط وال تعتمد أية نسخ أخرى من بقية املواقع.

قسم رعاية الطﻔولة في العتبة
الحسينية المقدسة يرعﻰ دورات
صيﻔية للطلبة في فنوﻥ الرسم
والخط والزﺧرفة واﻹنشاد والمسرﺡ
• تقرير :عامد بعو
أٌقام قسم رعاية الطفولة التابع للعتبة الحسينية املقدسة دورات
صيفية مجانية ألكرث من  200طالب من الجنسني ومن مختلف
مناطق كربالء ،تلقوا خاللها محارضات يومية يف مدارس الوارث
النموذجية يف فنون مختلفة ،شملت الرسم والخط والزخرفة
واإلنشاد.
وتحدث رئيس قسم رعاية وتنمية الطفولة محمد الحسناوي
عن تفاصيل الدورات قائال” ابتدأت يف شهر متوز املايض دورات
الحسيني الصغري لرعاية املواهب ،يف مدارس الوارث التابعة للعتبة
الحسينية املقدسة ،وشملت الدورات التي استمرت ملدة أسبوعني
اغلب مناطق املحافظة حيث بلغ عدد املشاركني ( )200طفل
وطفلة ترتاوح أعامرهم من ( )12 - 8سنة ،وتنوعت اختصاصات
الدورة بني رسم وخط وزخرفة وإنشاد ومرسح وأعامل يدوية،
وذلك من اجل تطوير مواهب االطفال.
وأضاف أن” الدورات تضمنت التدريب النظري والعميل ليك
يستفيد األطفال من وقتهم بالكامل”مبيناً” ان القسم استقطب
أساتذة مختصني مبجاالت مختلفة فضالً عن املعلمني وذوي الكفاءة
والخربة العالية يف قسم رعاية وتنمية الطفولة لتقديم املحارضات
للطلبة املشاركني”.
وأشار الحسناوي أن” القسم يواصل التعاون مع املدارس يف
محافظة كربالء خالل العطلة الصيفية الحتضان األطفال الذين
لديهم مواهب حقيقية بهدف تطويرها ليك يكونوا هم صناع
املستقبل”كاشفاً عن ان” نتاجات األطفال خالل هذه الورش
ستُعرض يف املعارض واملهرجانات التي يقيمها القسم”.
من جهتها قالت املعلمة يف اختصاص األعامل اليدوية خنساء محمد
موىس أن” دورة األعامل اليدوية استمرت لعرشة أيام وشملت
األعامر ما بني ( )٩اىل ( )14سنة ،وقد الحظنا أن هذه الدورات
أظهرت ما كان خفيا لدى بعض األطفال من إبداع وتفكري ايجايب،
الن الطفل خالل هذه املرحلة يكتشف يف نفسه الكثري من املواهب
فإذا مل يجد من يحفّزه وين ّميه فإن موهبته ستندثر مبرور الوقت”.
وبيّنت أن” تدريب األطفال تم عىل أساسيات تكوين األعامل
اليدوية وابتكار االشياء الجميلة والتي ال تخطر عىل البال للخروج
بعمل فني من خاللها ،والحظنا ان استجابة االطفال تجاه هذه

الفنون عالية جدا ً ونتاجاتهم مميزة ،وملسنا منهم الكثري من األفكار
التي نطورها بدورنا ونشجعهم عىل املزيد منها”.
فيام ذكر املعلّم يف الدورة املمثل املرسحي احمد الصفار أن”
هذه الدورات البسيطة والرسيعة ميكن من خالل كشف مواهب
وطاقات هائلة لدى األعزاء الطلبة ،حيث تعد هذه الدورات منفذا ً
لتفريغ الطاقة االيجابية وإبراز املواهب ،وبدورنا نقوم بتطويرها
وصقلها”.
وأضاف أن ” اآلليات التي نتبعها متنوعة بسبب اختالف أعامر
الطلبة املشاركني ولكن الخطاب الذي نقدمه موحد لألعامر من
 12-8سنة ،بحيث نعطي أساسيات املرسح ومن خاللها نحاول
تحفيز املتدربني لكرس حاجز الخجل والحديث أمام اآلخرين،
فنستقبلهم يف املنصة ونطلق الحوار بصورة تفاعلية وتلقائية ،ومن
خالل هذه األساليب اكتشفنا مواهب لديها القدرة الكافية للتطور
نحو كتابة النصوص او التمثيل والظهور أمام الجمهور مستقبالً،
وآخرين لديهم قدرة عىل عمل الديكور واألزياء واإلخراج”.
وعربت الطفلة سبأ عبد الكريم ( 11عاما) عن فرحها ملشاركتها
ّ
تعلمت كيفية استخدام أدوات الخط والزخرفة
يف الدورة قائلة”
ُ
وأنواع الخطوط العربية فضالً عن طرق مزج األلوان وأساسيات
الرسم وأنا سعيدة جدا ً بذلك”.
فيام قال الطفل حيدر محمد حسني ( 11عاما)” تعلّمت أساسيات
الرسم والخط الكويف وخط النسخ ،وإنني أشكر األستاذ كثريا ً لهذه
املعلومات املهمة التي تفيدين يف تنمية هوايتي بالرسم والخط
والزخرفة”.
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ﺷــــ

ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف
الجمعة /21شوال143٩/هـ املوافق 2018/7/6م

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ
الجمعة /28شوال143٩/هـ املوافق 2018/7/13م

ان أفضل املشاريع التي يسعى إليها العقالء هي التي تتعلق بصناعة
اإلنسان وتربيته ،وقد أشار القرآن الكريم اىل ذلك بالقول( :ولقد ك ّرمنا
بني آدم) ،فكانت هناك دعوات األنبياء واملصلحني واملفكرين والفالسفة،
كل أدىل بدلوه فاألنبياء مرتبطون بالله تعاىل ولهم املنهج الذي ب ّينوه،
ٌ
وكل وضع برنامجا يرى انه يرفع من قابليات
والبقية أيضاً أدلوا بدالئهم ٌ
االنسان.
ونتسائل هنا ،من هي الجهات التي تتكفل ببناء االنسان عندنا؟ فهناك
فوىض يف بعض الحاالت ف َمن املسؤول عن إزالة هذه الفوىض بل من
املسؤول عن حدوثها؟ ونحن مواطنون نُحب بلدنا ونحب أبناءه ،ونحن
نعيش يف هذه الرقعة ومن حقّنا أن نبحث عن جميع الوسائل التي تط ّور
املواطن واإلنسان الذي يعيش هنا ..وحديثي عن قضايا حياتية بسيطة
عندما ننظر إليها نتأذى ..كانتشار األوساخ بالشوارع واألزقة ،من املسؤول
عن ذلك؟! ملاذا هذه الحالة موجودة؟!
ويف حالة أخرى ،ندعو الرشطي لتطبيق القانون ولكن يف داخلنا نعيش
حالة إحباط ألن بعض القوانني املهمة ال ت ُطبّق ..فعىل سبيل املثال عندما
يُريد رشطي املرور أن يُطبّق القانون عىل شخص يقول له سأذهب بك
اىل عشرييت! هل يُعقل هذا؟! العشرية محرتمة لكن ما دخل العشرية يف
تطبيق رشطي املرور للقانون ،ويبقى رشطي املرور خائفا ..ملاذا؟ ألنه
أراد أن يطبق القانون ووقع مع شخص هدده بالعشرية! ويف مثال آخر،
اختلف اثنان عىل حصة املياه يف النهر والوضع الطبيعي عند العقالء أن
َ
يجلسوا ويتحاوروا لتحديد الحصص ،ولكن الواقع اآلن يفيد بوصول حالة
الخالف عىل هذه األمور البسيطة اىل حد االقتتال ووقوع ضحايا!
وهناك عرشات األمثلة األخرى عىل هذه الشاكلة ..فلامذا ال توجد
كوابح؟ وملاذا التساهل يف كل يشء؟ َمن الذي أوصلنا اىل هذا؟
املشكلة كبرية ،لكن ألننا يف وسطها وأصبحت تدريجية قد ال نستشعر
ضخامتها ..ثقافة هذا البلد ثقافة أصيلة ولكن الكثري منها بدأت تغيب.
أبني خطورة املسألة وأنا أعلم ان خُطبة او عرش
اﻤﻧا أقول ذلك أُريد أن ّ
خُطب ال تحل هذا اإلشكاليات ولكن الوضع يف منتهى الخطورة ..فلنبدأ
من األُرس الكرمية التي يجب عليها تدريب وتهذيب األبناء عىل خالف ما
موجود اآلن من ترصفات شائعة...

نشهد هذه األيام يف محافظة البرصة العزيزة ويف بعض املناطق االخرى
احتجاجات شعبية تعرب عن مطالب الكثري من املواطنني الذين يعانون
من النقص الحاد يف الخدمات العامة كقلّة ساعات التجهيز بالكهرباء
بالرغم من ارتفاع درجات الحرارة وعدم توفر القدر الكايف من املياه
الصالحة للرشب بل وال لبقية االستعامالت الرضورية ،فضال عن انتشار
البطالة وقلة فرص العمل والكسب الالئق وعدم كفاءة معظم املؤسسات
الصحية بالرغم من ارتفاع نسب االصابة باألمراض الصعبة يف املحافظة.
وال يسعنا إال التضامن مع اعزاءنا املواطنني يف مطالبهم الحقّة
مستشعرين معاناتهم الكبرية ومقدرين أوضاعهم املعيشية الصعبة
وما حصل من التقصري الواضح من قبل املسؤولني – سابقاً والحقاً -يف
تحسني االوضاع وتقديم الخدمات لهم بالرغم من وفرة االمكانات املالية،
حيث انهم لو أحسنوا توظيفها واستعانوا بأهل الخربة واالختصاص يف
ذلك وأداروا مؤسسات الدولة بصورة مهنية بعيدا ً عن املحاصصات
واملحسوبيات ووقفوا بوجه الفساد من أي جهة او حزب او كتلة ملا كانت
األوضاع مأساوية كام نشهدها.
ان محافظة البرصة الفيحاء هي االوىل يف رفد البلد باملوارد املالية
وهي االوىل يف عدد الشهداء والجرحى الذين قدمتهم يف معركة الدفاع
ضد عصابات داعش االرهابية وال تزال متتلئ شوارعها وأزقتها بصور
آالف الشهداء الذين بذلوا أرواحهم يف سبيل إنقاذ العراق وحامية
أهله ومقدساته ،فليس من اإلنصاف وال من املقبول أبدا ً أن تكون هذه
املحافظة املعطاء من أكرث مناطق العراق بؤساً وحرماناً ،يعاين الكثري من
أهلها شظف العيش وقلّة الخدمات العامة وانتشار األمراض واألوبئة وال
يجد معظم الشباب فيها فرصاً للعمل مبا يناسب امكاناتهم ومؤهالتهم.
ان املسؤولني يف الحكومتني املركزية واملحلية مطالَبون بالتعامل بج ّدية
وواقعية مع طلبات املواطنني والعمل عىل تحقيق ما ميكن تحقيقه منها
بصورة عاجلة ،ووضع برنامج واضح ومدروس لحل بقية املشاكل القامئة
بوترية متصاعدة ،ويتطلب ذلك اتباع سياسة حازمة وشديدة مع الفاسدين
ومنع استحواذهم عىل موارد البلد بأساليبهم امللتوية ،واالستعانة بالخرباء
وأصحاب الكفاءات ومن ال يجاملون عىل حساب الحقيقة للوصول اىل
حلول جذرية لألزمات الراهنة...

صناعة اﻹنسان وبناﺅﻩ
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المرجعية العليا تتﻀامن مع المحتجّين وتحذر من األشﺨاﺹ
ﻏير المنﻀبطين

ــــــــــعة

ـــــﺬرات

• أعدها وحررها :صباح الطالقاين

ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف
الجمعة /6ذي القعدة143٩/هـ املوافق 2018/7/20م

أربع نقاﻁ كحد أدنى ﹸ
لتحقﻖ الﺨدمة

عندما يتصدى أحد لخدم ِة أحد بعنوان عام ،وكلّام توسعت دائرة
توسع نطاق املخدوم كلام كانت مق ّومات الخدمة أهم
الخدمة او ّ
وأدق وأعقد.
والبد للخدمة أن تحصل عىل أمور أربعة بالحد األدىن:
اوالً :الخادم الذي يسعى للخدمة البد أن يكون عاملاً مبا يريد أن
يخدم وهذه من األمور البديهية ،فال ميكن أن أتصدى لخدمة طبّية
وأنا ال افهم يف الطب ،او أتصدى لخدمة رشيحة من الناس وأنا ال أفهم
نوعية الخدمة ..البد أن أكون عاملاً مبا أريد أن أقدمه من خدمة وإال
سيكون التصدي فيه سوء أكرث مام فيه نفع.
ثانياً :البد ان أستعني بأدوات جيدة تعيينني عىل الخدمة وتفهم
مرشوعي اىل الخدمة...
ثالثا :عندما أريد ان اخدم البد ان أضع عامل الزمن أمامي ،فال ميكن
أن أقدم الخدمة بال سقف زمني ،ألن األمور الوقتية مهمة لتحفيزي
عىل الخدمة بصورة أكرث فعالية خصوصاً إذا كان نطاق الخدمة واسعا.
رجل يف صحراء عىل بﱤ وسمع من داخل البﱤ شخصا
الحظوا م َّر ٌ
يرصخ انجدوين ..فوجد رجال يف البﱤ ،قال ما بك؟ قال أنقذين ،قال هل
تستطيع أن تصرب اىل أن اذهب اىل املدينة وآتيك بحبل..؟ قال هذا
ليس سؤاال جيدا ً ألين صربت أم مل أصرب أنا يف البﱤ! اذهب اىل املدينة
ع ّجل مبجيء الحبل وانقذين األمر أمامك ال يحتاج أن تسأل ..بالنتيجة
فإن عامل الوقت مهم إن أردتَ ان تخدمني ملاذا تسألني؟
رابعاً وهو األهم :البد من وجود الثقة بني من يريد أن يخدم وبني
املخدوم ...البد أن يثق أحدهم باآلخر.
الخدمة املطلوبة محورها أن تكون هناك ثقة بني الطرفني وهذه
الثقة تُحقق خدمة أخرى ..والخدمة ليست شعارا ً بل هي عمل وأمر
واقعي.
وهذه األمور األربعة مهمة يف الحد األدىن لكل من يريد أن يقدم
خدمة.

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ
الجمعة /13ذو القعدة143٩/هـ املوافق 2018/7/27م
سيطوّر الشعب أساليب االحتجاجات السلمية وهذﻩ خارﻃة
الطريﻖ للحكومة القادمة

 .....مثلام يعلم الجميع -مل تجر األمور كام مت ّنتها املرجعية الدينية وسعت
اليها ،واستمرت معاناة معظم املواطنني بل ازدادت بسبب نقص الخدمات
وانتشار البطالة وتراجع القطاعني الزراعي والصناعي بصورة غري مسبوقة ،وكل
ذلك نتيجة طبيعية السترشاء الفساد املايل واالداري يف مختلف مرافق الدولة
ومؤسساتها ،واليوم فإن من الرضوري العمل يف مسا َرين:
أوالً :أن تج ّد الحكومة الحالية يف تحقيق ما ميكن تحقيقه بصورة عاجلة من
مطالب املواطنني وتخفف بذلك من معاناتهم وشقائهم.
ثانياً :ان تتشكل الحكومة القادمة يف أقرب ٍ
وقت ممكن عىل أسس صحيحة
من كفاءات فاعلة ونزيهة ،ويتحمل رئيس مجلس الوزراء فيها كامل املسؤولية
عن اداء حكومته ويكون حازماً وقوياً ويتسم بالشجاعة الكافية يف مكافحة
الفساد املايل واالداري ،وتتعهد حكومته بالعمل وفق برنامج مع ّد عىل أسس
علمية يتضمن اتخاذ خطوات فاعلة ومدروسة ومنها ما يأيت:
-1تب ّني مقرتحات ملشاريع قوانني ترفع اىل مجلس النواب تتضمن إلغاء او
تعديل القوانني النافذة التي متنح حقوقاً ومزايا لفئات معينة ،يتناﰱ منحها مع
رعاية التساوي والعدالة بني أبناء الشعب.
-2تقديم مشاريع قوانني اىل مجلس النواب بغرض س ّد الثغرات القانونية التي
تُستغل من قبل الفاسدين لتحقيق أغراضهم ،ومنح هيئة النزاهة والسلطات
الرقابية االخرى اختيارات أوسع يف مكافحة الفساد.
-3تطبيق ضوابط صارمة يف اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية بحيث
مينع عنها غري ذوي االختصاص واملتهمون بالفساد ومن ميارسون التمييز بني
املواطنني ومن يستغلون املواقع الحكومية لصالح أنفسهم أو أقربائهم او
أحزابهم.
-4اإليعاز اىل ديوان الرقابة املالية برضورة إنهاء التدقيق يف الحسابات الختامية
للميزانيات العامة وجميع العقود والتخصيصات املالية لألعوام السابقة عىل
مستوى كل وزارة ومحافظة ،لكشف املتالعبني باألموال العامة متهيدا ً ملحاسبة
املقرصين وتقديم الفاسدين للعدالة.
تعطل األمر يف مجلس النواب
وإن تنصلت الحكومة عن العمل مبا تتعهد به أو َ
أو لدى السلطة القضائية فال يبقى أمام الشعب إال تطوير أساليبه االحتجاجية
الخرية
السلمية لفرض ارادته عىل املسؤولني ،مدعوماً يف ذلك من قبل كل القوى ّ
عام هو عليه اليوم.
يف البلد ،وعندئذ سيكون للمشهد وج ٌه آخر
ٌ
مختلف ّ
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تحقيقات

اللحوم المستوردة

بين مطرقة االحتياج وسندان الشبهات
بالصدفة الشاب عيل جواد يف احد مراكز التس ّوق مبدينة كربالء ،وهو يتنقّل بني حافظات اللحوم الكبرية حتى وجدَ ضالّته يف قسم
ُ
التقيت ُ
اللحوم املحلية “لحم الغنم” ،بادرتهُ بالسؤال عن سبب رغبته باللحوم املحلية وعزوفه عن األخرى املستوردة ،فأجاب” انني اجهل مصدرها وال
أثق بجودتها حتى إن ك ُتب عليها عبارات حالل أو ذبح عىل الطريقة اإلسالمية ،والسبب اآلخر هو الشكوك التي تحوم حول اللحوم املستوردة
ومطابقتها لرشوط الصالحية والخزن”.
•تحقيق :محمد ضياء الدين
• تحرير :صباح الطالقاين

وتنترش يف األسواق العراقية عرشات املاركات التي
تحمل يف طياتها لحوماً حيوانية مستوردة مختلفة
األنواع ،وهي تتسم بالسعر املناسب جدا ً باملقارنة
مع األسعار املرتفعة للّحوم املحلية ،ولكن الكثري
من الشبهات تحوم حول صالحيتها وجودتها وطرق
خزنها وتداولها.
أضاف جواد ،الذي يعمل كاسباً” لو أن هناك
لكنت
رقابة ج ّدية وت ّجار يهتمون لصحة املواطن،
ُ
اشرتيت هذه اللحوم املستوردة وأنا مطمنئ ،لكن
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غياب ضمري بعض التجار وضعف الدور الرقايب
تسبب باسترياد أنواع عديدة من
والسيطرة النوعية،
َ
اللحوم املص ّنعة من مناشئ غري رصينة او مجهولة
أحياناً ،وهذا األمر ال يقل خطورة عن االرهاب بل
هو االرهاب بعينه ،حيث يصاب العديد من الناس
بأمراض مختلفة نتيجة لتناول هذه اللحوم ،لكونها
رخيصة الثمن ،فالفقراء يضطرون اىل رشائها الرتفاع
أسعار اللحوم املحلية اىل الضعف او أكرث بالنسبة
للّحوم املستوردة”.

دكتور اكرم

بسامن عبد املجيد

تحدّ يات السيطرة عىل التل ّوث
االستشاري البيطري يف مديرية الزراعة د .إبراهيم
محمد عطية قال” من الصعب السيطرة عىل
األمراض واملل ِّوثات التي قد تصاحب عملية الذبح
خارج املجزرة الرسمية ،وهذا أمر يُنذر باحتامل
إصابة اللحوم بالعديد من امللوثات املصاحبة لعملية
الذبح ،التي تتحول فيام بعد اىل وباء يستهدف صحة
املواطنني”.
وتأسف د .ابراهيم وهو مسؤول شعبة الصحة
َ
الحيوانية عىل” غياب دور الجهات املعنية يف توفري
املجازر الصحية .مناشدا ً السلطات بـ” التدخل
الرسيع لتوفري مجزرة كبرية واحدة تخضع للرقابة
الصحية وتكون نقطة انطالق اللحوم املختومة صحياً
اىل األسواق املحلية يف املحافظة”.
من جانب آخر رأى د .ابراهيم” ان احد أسباب
ارتفاع أسعار اللحوم املحلية وخصوصاً الحمراء منها،
هو الوقت الذي يستغرقه مريب املوايش ليك يصبح
لديهم العدد الكايف منها ،حيث يتطلب رعايتها
عدة شهور وهذا وقت يؤثر عىل دخل مريب املوايش
والذين مييلون اىل الربح الرسيع ،ناهيك عن غياب
السيطرة النوعية عىل اللحوم املستوردة التي غزت
األسواق بأسعار تنافسية وأصبحت ترض االنتاج
املحيل لرخص مثنها ،فضالً عن انعدام املشاريع التي
من شأنها سد حاجة السوق من اللحوم املحلية ليك
تكون األسعار مناسبة”.
أسباب أخرى
املهندس الزراعي محمد عبد الجبار ،أضاف جملة
من مسببات ارتفاع أسعار اللحوم املحلية قائالً” من
أهم األسباب التي أدت اىل ارتفاع أسعار اللحوم
املحلية هو غياب الدعم للمربني من حيث توفري
األعالف واملستلزمات األخرى ،باإلضافة اىل انعدام

ابراهيم محمد عطيه

عيل جواد

التشجيع عىل اإلنتاج املحيل ،وش ّحة مشاريع تربية
املوايش”..
مؤكدا ً” رضورة إنشاء مزارع ﻤﻧوذجية للامشية
بحيث تحقق حضورا ً تنافسياً يف األسواق يكون
موازياً ومنافساً يف السعر للّحوم املستوردة ألن الذي
يحدد األسعار هو مسألة العرض والطلب والنسبة
بينهام”.
الرقابة الص ّحية :إجراءاتنا صارمة
مدير شعبة الرقابة الصحية يف كربالء د .أكرم عبد
الخالق كاظم أفاد” ان الكوادر الرقابية تقوم بفحص
ما يقارب من  2000-1000شاحنة مح ّملة باملواد
الغذائية واللحوم املستوردة شهرياً يف منافذ محافظة
كربالء ،وذلك عىل أساس أخذ ع ّينة من املواد
واللحوم املستوردة وإرسال باقي الشحنة اىل املخازن
لحني اكتامل الفحص الصحي يف مختربات مديرية
الصحة يف املحافظة ،ويف حال التأكد من خلوها من
املل ِّوثات يتم إطالقها يف األسواق ضمن “قرار الهيئة
االستشارية رقم  204لسنة  ”2016والذي يتم العمل
به نتيجة لزخم املواد واللحوم املستوردة عىل املنافذ
الحدودية للبالد”.
وأوضح د .أكرم دور العمل الرقايب واإلجراءات
املتّبعة للحد من انتشار األوبئة واألمراض يف اللحوم
واملواد الغذائية قائالً” لدينا ما يقارب  25فرقة صحية
تتجول يف األسواق بشكل يومي ،ملراقبة مكاتب بيع
اللحوم واملواد الغذائية ومخازن ال ُجملة ،والتأكد من
املواد الغذائية ضمن تاريخ انتهاء الصالحية ،فضالً
عن مراقبة درجات الحرارة التي تخزن بها اللحوم
واملواد الغذائية”.
فبني مدير الرقابة
أما عن اإلجراءات الرقابية ّ
الصحية أن ” املواد غري الخاضعة لرشوط الصحة يتم
اتالفها بشكل مبارش ،وكذلك غلق املحال واملكاتب
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التي تتوفر فيها هذه املواد اىل إشعار
آخر وسحب اإلجازة الصحية من صاحب
العالقة.
وكشف د .أكرم عن” وجود  70معمالً
خاضعا لسيطرة الرقابة الصحية ،تزورها
الفرق الرقابية بشكل دوري لفحص املواد
االولية و الداخلة يف تحضري األطعمة،
ومتابعة توفر الرشوط الصحية من حيث
النظافة وفحص األيادي العاملة والتأكد من
خلوهم من األمراض” مبيناً” ان دور الشعبة
توجيهي رقايب قبل أن يكون عقابيا”.
وختم مدير الرقابة الصحية حديثه
باإلشارة اىل مسألة ال َجزر العشوايئ مؤكدا ً”
وجود لجنة تسمى “لجنة الجزر العشوايئ”
تشكلت من قبل مديريتي الصحة والزراعة،
حيث تعمل يومني يف االسبوع وتتجول عىل
محال القصابة لفحص اللحوم الحمراء
ومعاينة الوضع الصحي للمحال وعنرص
النظافة ،فضالً عن رصد حاالت املخالفة إن

وجدت وأخذ اإلجراءات الالزمة بحقها وفق
القانون”.
رغم زيادة الطلب ..انخفاض أسعار
اللحوم املستوردة !
أما جلّوب عبد الرضا ،صاحب رشكة لبيع
اللحوم املستوردة فأدىل” ان أسعار اللحوم
التي تأيت من خارج العراق منخفضة جدا ً
باملقارنة مع اللحوم املحلية ،حيث يبلغ
سعر الكيلو الواحد من اللحم املستوردة ما
يقارب الخمسة آالف دينار ،وهو مبلغ جيد
لذوي الدخل املحدود والعوائل الفقرية،
وهذا من أهم األسباب التي جعلت الناس
يقبلون عىل رشائه ،ناهيك عن إقبال
أصحاب مطاعم الوجبات الرسيعة وبعض
املطاعم املعروفة عىل استخدام اللحم
املستورد ،حيث يقدمون وجباتهم بأسعار
تنافسية لجذب الناس”.
وبينّ جلّوب” ان أكرث زبائنه هم أصحاب
املطاعم والوجبات الرسيعة الذين يرتددون
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عليه طوال اليوم ،فيام اوضح ان الجهات
الصحية الرقابية تقوم بعملها حيث تقوم
بني يوم وآخر باالطالع عىل جودة اللحوم
والتأكد من تاريخ انتهاء الصالحية ومتابعة
اإلجراءات القانونية ،وطالب جلّوب
الجهات املعنية بحل مشكلة انقطاع التيار
الكهربايئ التي تؤدي اىل فساد كميات كبرية
من اللحوم مبيناً خسارته لكثري من االموال
بسبب تلف املنتجات”.
إرشاف وذبح حالل
بسامن عبد املجيد ،احد املرشفني عىل
خطوات تصنيع وتحضري اللحوم ومدير مركز
الكفيل رقم  1لبيع املنتوجات الحيوانية
أدىل قائالً” نذهب اىل الربازيل بشكل دوري
من قبل الرشكة مع مجموعة من املختصني
ورجال الدين ،حيث نُقيم بالقرب من مركز
الذبح او املجزرة ونقصدها بشكل يومي
لالطالع عىل خطوات انتاج اللحوم بشكل
ميداين عميل ،فضالً عن مراقبة فحص

املاشية من قبل أطباء بيطريني قبل اختيارها
للذبح ،ومتابعة تغذية املوايش حيث جميع
األعالف طبيعية نباتية ال تدخل الربوتينات
والهورمونات فيها ،وهذا ما يساعد عىل
صحة لحومها طبقا للمواصفات املطلوبة”.
وأكد بسامن” لدينا مكتب إرشاف
متكامل بدعم وتوجيه من قبل العتبة
العباسية ،حيث نعمل عىل اإلرشاف املبارش
والدقيق عىل خطوات انتاج اللحوم ،ابتداء
من دخول الذبيحة اىل املجزرة وانتها ًء
بتعليب اللحوم ونقلها بالشاحنات ،من
اجل ايصال منتوج صحي وسليم ،فضالً

‚‚

‚‚

لدينا ما يقارﺏ  ٢٥فرقة صحية تتجول في األسواق
بشكل يومي ،لمراقبة مكاتب بيع اللحوﻡ والمواد
الغذائية ومﺨاﺯن الجملة

فاضل عباس

عن مراعاة ضوابط الرشيعة االسالمية من
قبل مختصني” .مشريا ً اىل” اإلقبال الكبري
عىل اللحوم واملنتجات الحيوانية املستوردة
التي تنتجها وترشف عليها العتبة العباسية
املقدسة”.
محال القصابة ..بني املحيل واملستورد
عباس فاضل ،صاحب محل لبيع اللحوم
املستوردة يف مركز املدينة القدمية أكد”
خالل الفرتة املاضية ارتفعت أسعار اللحوم
الحمراء املحلية ،حيث وصل سعر الكيلو
الواحد من لحم الغنم العراقي اىل  16ألف
دينار ،مام دفع املواطن اىل رشاء اللحوم

محمد عبد الجبار عيدان

املستوردة كاللحم الهندي والربازييل ،ألن
أسعاره تتناسب وامكانية العوائل التي
دخلها محدود”.
وعندما سألت ُه هل تتناول هذا اللحم
املستورد؟ أجاب عباس” ال فرق بالنسبة يل،
فأنا آخذ اىل البيت من هذا اللحم وأتناوله
وال يوجد هناك فرق كبري بينه وبني اللحم
املحيل ،وإن كان األفضل هو اللحم العراقي،
إال أن املستورد وخصوصاً الذي ترشف عليه
العتبات الدينية والجهات الرقابية هو
جيد بالنسبة للكثري من العوائل املتوسطة
الحال”.
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مقاﻻت

ﻃوفان النبي نوﺡg
وعبرة الزماﻥ والمكاﻥ
د .بتول البرصي /العراق

اشتمل القرآن الكريﻢ فيام اشتمل عليه من مواعظ وحكﻢ ودســاتري وترشيعات ومواقف
وأخبار عىل قصص تحيك بأسلوب شيق ما جرى مع األنبياء العظام الذين تستدعي أخبارهﻢ
وذكرهم يف القرآن الكريم عىل املســلمني يف كل زمان ومكان أن يتدبروا أمرهم ويتفكروا يف
رمزية حكاياتهم ومغزى أعاملهم وأقوالهم انطالقا من ان دين الله أحادي املنبع وأن أنبياءه
امتداد بعضهم لبعض.

وكان نبي الله نوح (عليه السالم) أحد األنبياء
الذين وقف القرآن الكريم مليا يف التذكري بصربه
وعزميته وثباته عىل تلبية نداء الله والحث عليه.
والنبي نوح (عليه السالم) اول الرسل اصحاب
الرشائع الساموية وقد ذكرت التوراة ان جده كان
نبي الله ادريس الذي ورد اسمه يف القرآن الكريم،
ومل يكن النبي نوح (عليه السالم) غنيا وجيها يف
قومه واﻤﻧا كان عبدا متواضعا صادقا حليام وقد اكد
القران الكريم ذلك بقوله ( ُذ ِّريَّ َة َم ْن َح َملْ َنا َم َع نُو ٍح
إِنَّ ُه كَا َن َع ْب ًدا شَ كُو ًرا).
وقد نادى النبي نوح (عليه السالم) بالتوحيد
وعبادة الخالق االعظم واهب الحياة واملوت
واملترصف بشؤون الكون ،كام دعا قومه اىل التمعن
يف ايات الله تعاىل وقدرته وجربوته واالستعداد
للحياة الحقيقية بعد املوت فام الحياة الدنيا اال
ممر ومعرب مؤقت !!! لكن قومه ارصوا عىل عدم
االستامع اىل رسولهم العظيم واخذوا يستهزئون
بأقواله وسلوكه وأفعاله محتقرين اصحابه ومن
وااله من بسطاء القوم ومحرضني الناس عىل ايذاء
نوح واصحابه كلام لقوهم يف االسواق والطرقات
واملحافل العامة .
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يخب
ومل تفرت همة النبي نوح (عليه السالم) ومل ُ
عزمه بالرغم من طول صربه عىل هؤالء القوم
حيث يذكر القران ان دعوته استمرت الف سنة اال
خمسني عاما وكلام هلك جيل اوﴅ الجيل الالحق
بعدم التصديق بدعوى نوح واإلرصار عىل الكفر
باالله الواحد القهار.
وقد وصف القران تلك االجيال املتالحقة بتعبريه
( َو َال يَلِ ُدوا إِ َّال فَا ِج ًرا كَفَّا ًرا) وحينام يئس نوح من
هؤالء املردة املجبولني عىل الكفر والعصيان رفع
انرص ِين مبِ َا كَ َّذبُونِ )
يديه نحو السامء قائال( َر ِّب ُ ْ
حتى نزل الوحي مبلغا استجابة الله وقرب انتقامه
اص َنعِ الْ ُفل َْك ِبأَ ْع ُي ِن َنا َو َو ْح ِي َنا) والقوم من
ومبلغا ( َو ْ
حوله يسخرون من تحول هذا النبي املنذر املبرش
اىل نجار صانع للسفن .
وحني جاء وعد االنتقام فار التنور الذي يف بيت
النبي نوح باملاء وهي اوىل عالمات نزول العذاب
بالكفرة الساخرين وقد هبط ساعتها جربيل عىل
نوح مبلغا اياه بان يحمل من كل زوجني اثنني وان
يحمل املؤمنني به وهم قلة قياسا باالكرثية املرصة
عىل الكفر واالستكبار ،وما هي اال لحظات حتى
انهمرت السامء مباء منهمر استمر طويال حتى

استحالت االرض بحرا متالطم االمواج.
ثم صدر االمر االلهي بهدوء العاصفة وانقطاع
املطر من السامء وابتالعه من االرض واىل السفينة
ان تستقر عىل جبل الجودي –قرب املوصل -قال
ُوح ا ْه ِب ْط ب َِس َال ٍم ِّم َّنا َوبَ َرك ٍ
َات َعلَ ْي َك
تعاىل ( ِق َيل يَا ن ُ
ىل أُ َم ٍم ِّم َّمن َّم َع َك َوأُ َم ٌم َس ُن َمتِّ ُع ُه ْم ث ُ َّم َ َمي ُّس ُهم ِّم َّنا
َو َع َ ٰ
َاب أَلِي ٌم).
َعذ ٌ
هذه القصة املوجزة تلخص لنا سرية النبي نوح
غري وجه
وما جرى فيها من الطوفان العظيم الذي ّ
األرض بعد انتهائه ،وهو أمر يجعلنا بحاجة كبرية إىل
أخذ العرب التي اشتملت عليها قصة الطوفان وكام
جاءت تفاصيلها يف القرآن الكريم ،ومن العرب التي
ميكن الوقوف عليها يف هذه القصة ،ما ييل:
إن خري ما نبدأ به هو ذكر الله واالبتداء باسمهليمنح أقوالنا وأفعالنا وإرادتنا قوة إضافية نقارع
بها قوة الباطل وجربوته ،حيث يقول تعاىل يف ذكر
قصة الطوفان ( َوق ََال ا ْركَ ُبوا ِفي َها ب ِْس ِم اللَّ ِه َم ْج َرا َها
َو ُم ْر َسا َها)
 إن اإلنسان بطبعه خطاء وإن عالج الخطأ هواالستغفار ،فال أحب إىل الله من يشء يقوم به عبده
مثل االستغفار حيث يقول تعاىل عىل لسان نوح يف
(استَ ْغ ِف ُروا َربَّ ُك ْم ث ُ َّم تُوبُوا إِلَ ْي ِه
هذه القصة فقلت ْ
الس َام َء َعلَ ْيكُم ِّم ْد َرا ًرا).
يُ ْر ِسلِ َّ
 اإلقرار مببدأ (رفض صلة الدم) املوجبة ملعصيةالله  ،فالقرآن أثبت يف مواضع عديدة ومنها قصة
الطوفان أن النسب ليس باألرحام الكافرة العاصية
وإﻤﻧا باإلميان والتقوى والصالح  ،ويكفي مثال لذلك
أبو لهب عم نبينا(صىل الله عليه وآله) وكيفية
تبشريه بالنار هو وزوجه  ،ومثل ابن نوح الذي أمره
أبوه أن يركب السفينة مع الراكبني لينجو لكن هذا

االبن كان أقرب إىل الكافرين
من أبيه وكان كام وصفه القرآن
الكريم (عمل غري صالح)
تجمع كتب التاريخ عىل أن مكانالطوفان هو أرض بابل من بالد وادي
الرافدين وأن زمانه هو القرن العرشون أو
الواحد والعرشون قبل امليالد ،أي قبل ما يزيد
عىل األربعة آالف عام عن يومنا هذا ،وأن رسو
السفينة كان عىل أحد جبال املوصل (الجودي) وأن
هذا الطوفان أحدث انقالبا يف الفكر الديني ألهل
بابل فيام بعد حيث أخذت معتقداتهم الوثنية
تقرتب من مبدأ التوحيد من خالل زوال االجيال
السابقة ومجيء أجيال أخرى ملست صدق دعوة
نوح وعظمة اإلله الذي كان ينذر الناس من غضبه
وسخطه.
يقدم القرآن الكريم الطوفان عىل أنه حدثزماين ومكاين حدث لقوم نوح يف زمان معني ومكان
معني ،عىل خالف ما تظنه البرشية من أن الطوفان
هو حدث كوين شمل الكرة األرضية بكل أرجائها
ألن املدونات التاريخية القدمية وبسبب تصورات
كتابها املتواضعة عن الكون والجغرافيا والتضاريس
وبسبب سعة مساحة الطوفان التي شملت سهول
العراق وبعض أماكن الجزيرة العربية ،قد سجلت
الطوفان عىل أنه حدث كوين لكن القرآن يحدثنا
عن إرسال نوح إىل (قومه) دون سائر األمم وأن
الطوفان حدث ضمن الرقعة الجغرافية التي يعيش
فيها قومه مع امتداده بسبب كرثة املاء وانهامره من
السامء ،وهذا دليل عىل أن القرآن الكريم ال ميكن
أن يتعارض مع األدلة والحقائق الثابتة علميا وهذه
أعظم العرب عىل صدق الوحي وسالمة الدين.
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تقارير

الحﺞ ﺿوابط وتسﻬيالت

ومدن الزائرين لها نصيب من الﺨدمة
منذ عام  2٠١6تم اعتامد آلية التسجيل االلكرتوين ألداء فريضة الحج ،وتس ّهل هذه اآللية عملية التسجيل اىل حد كبري بالنسبة
للمتقدمني ،حيث تخترص الطريق أمامهم وتغنيهم عن الحضور واملراجعة اىل الدائرة املعنية أو املصارف ،فضالً عن التخلص من بعض
الرسوم التي كانت تؤخذ من املتقدمني للحج سابقاً.
• تقرير :سالم الطايئ
• تحرير :صباح الطالقاين

ولكن بعض الحجاج العراقيني من خالل اللقاء بهم
يشكون من ارتفاع تكلفة الحج ومنهم من يقارنها
بتكلفة زيارة العمرة ،حيث تبلغ تكلفة الحج يف العراق
 4،٩50،000عن طريق الطريان و  3،٩50،000عن طريق
النقل الربي ،وتشمل هذه املبالغ النقل واإلطعام والسكن
والنقل الداخيل يف املدينة ومكة املكرمة.
تفاصيل وارقام
وكشف مدير مكتب الحج والعمرة يف كربالء عبد الكريم
الكفايئ أن رشكات الطريان» تعمل عىل زيادة األجرة كونها
تذهب مح ّملة بالحجاج وتعود فارغة وهذا ما يزيد من
تحميل الحجاج أعباء مادية أخرى ،إضافة إىل أجور السكن
املرتفعة يف موسم الحج وباألخص يف منطقة العزيزية
لقربها من الحرم ووجود خدمات متميزة فيها ،فضالً عن
مبالغ أخرى بحدود  500دوالر تذهب إىل املطوفني لتهيئة
الخيام وتوفري الخدمات.
وذكر ان» عدد املسجلني عىل الحج خالل الخمس سنوات
القادمة بلغ ما يقارب  51ألفا وأن حصة كربالء للسنوات
الخمس املذكورة  ،4300وتبلغ حصة مكتب كربالء 838
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اسم لهذا العام  ،2018اعتامدا ً عىل دائرة اإلحصاء يف
املحافظة ،حيث تشمل ما يقارب  167من كبار السن و
 127تفوق أعامرهم  60عاماً ،وبالنسبة للذين أعامرهم
اقل من  50عاماً بلغ عددهم  311حاج ،إضافة اىل الكادر
اإلداري واألطباء واملمرضني والسائقني.
وأوضح الكفايئ» ان هذه الحصة قليلة جدا ً ملحافظة
كربالء اذا ما تم مقارنتها بعدد نفوسها إضافة إىل النازحني
واملهجرين الذين يتم إضافتهم نتيجة آلية التسجيل
الجديدة ،والتي تعتمد عىل بطاقة السكن وليس هوية
األحوال املدنية أو مسقط الرأس.
وأوضح أن الحج الربي يشمل  16300حاج يذهبون
عن طريق منفذ حدود عرعر ،ويتم تج ّمعهم يف محافظة
كربالء وذلك يف مدن الزائرين التابعة للعتبة الحسينية،
ومن ضمنهم  17قافلة ملحافظة كربالء تحتوي كل قافلة
عىل  43حاجا ومرشدا ومتعهدا وسائقني ،وتقدم مدن
الزائرين للحجاج خدمات السكن واإلطعام وتجهيزهم
مبواد غذائية جافة ،تكفيهم من كربالء اىل دخولهم املدينة
املنورة يف السعودية».

تأمني الطريق الربي
ويضيف مدير مكتب الحج والعمرة أن» تأمني طريق
الحج الربي تم بشكل كامل من قبل القوات األمنية من
الرشطة والجيش والحشد الشعبي فضالً عن عمليات
االستطالع واملراقبة بواسطة الطائرات ،أما بقية القوافل يف
كربالء فتذهب عن طريق الطريان من العاصمة بغداد بعد
التجمع عند ساحة االحتفاالت قرب متنزه الحسني ومن ثم
االنطالق اىل مطار بغداد الدويل».
ويختم الكفايئ بتوجيه رسالة اىل الح ّجاج مفادها»
االلتزام بكافة التوجيهات الصادرة من هيئة الحج حفاظاً
عىل سالمتهم وح ّجهم» آمالً منهم أن» ال يثقلوا أنفسهم
برشاء السلع والبضائع وأن ال يرصفوا أموالهم يف غري بالدهم
فالبضائع والسلع املوجودة يف العراق تفوق يف تن ّوعها
وجودتها ما موجود هناك وبنصف قيمتها املادية ،كذلك
ان هذا األمر له مردود اقتصادي للعراق الذي هو أوىل
بهذه األموال».
املتعهدون ..ضوابﻂ القبول واملهام
ويف ما يخص املتع ّهدين فقد تم استقبالهم وتسجيلهم

وفق ضوابط ورشوط صادرة من الهيئة العليا للحج والعمرة
بحسب ترصيح مسؤول شعبة املتعهدين يف مكتب كربالء
للحج والعمرة الحاج حسني هادي ،مضيفاً» ان الهيئة تعلن
ضوابط محددة لقبول املتعهدين بداية كل عام ومن هذه
الضوابط هي املقابلة واالختبار والعمر وعدد سني الذهاب
اىل الحج اضافة اىل القُرعة ،وعىل ضوئها يتم اختيار العدد
املطلوب لقيادة الحمالت.
ويفيد الحاج حسني» ان مكتب محافظة كربالء يلزم ُه
ما يقارب  18متعهدا ً ،تم اختيارهم هذا العام عىل أساس
التقييم واالختبار وعدد سنوات الذهاب اىل الحج ومستوى
شهادة التخرج دون إجراء القُرعة ،أما فيام يخص املتقدمني
الج ُدد فيتم إعطاؤهم نسبة  %5ويتم زجهم مع املتع ّهدين
القدامى وذلك لتحقيق ضوابط وموازين املنافسة مع
الدول األخرى ،حيث ترسل األسامء اىل مقر الهيئة يف
بغداد وبعدها ت ُعلن أسامء املتعهدين رسمياً ،ثم يتم تبليغ
الحجاج الذين تكون لهم حرية اختيار املتعهد».
ويختم مسؤول شعبة املتع ّهدين بالتأكيد عىل ان» هؤالء
يقومون قبل الرحلة اىل الحج بإعطاء محارضات رشعية
وفنية للحجاج ،يتم إلقائها يف أماكن مخصصة ضمن جدول
معني ومحسوب بدقّة ،مع إرشاف أمني لتوفري الحامية من
ّ
قبل مديرية الرشطة».
مدن الزائرين ..خدمات متميزة للحجاج
وقامت مدن الزائرين التابعة للعتبة الحسينية املقدسة
يف كربالء بدور كبري يف عملية تسهيل تج ّمع الح ّجاج
وتقديم الخدمات الرضورية لهم قبل الرشوع يف رحلة
الحج ،حيث استقبلت املدن نحو  16ألف حاج ،بحسب
مدير مدينة اإلمام الحسني للزائرين الحاج عبد األمري طه.
وأضاف طه أن » هذه األعداد الغفرية من الحجاج
الكرام تم استضافتهم عىل مدار أسبوعني يف مدن الزائرين
الثالث التابعة للعتبة الحسينية املقدسة ،وتم توفري السكن
والطعام وكافة املستلزمات التي يحتاجونها» مبيناً» ان
العتبة الحسينية قامت بتجهيز باصات لنقل الحجاج
اىل العتبة الحسينية والعباسية املقدستني للزيارة ،قبل
تفويجهم إىل املدينة املنورة».
تفاوت األسعار
ومن الجدير بالذكر وبحسب األرقام الصادرة عن هيئة
اإلحصاء يف السعودية لعام  ،2017فإن الحاج يدفع مبالغ
مالية تبدأ من ألفي دوالر كحد أدىن ،وتصل إىل سبعة آالف
دوالر أمريﻲﻛ ،وعادة ما تختلف األسعار من دولة إىل أخرى،
بحسب الرسوم التي تفرضها الحكومات من جهة ،والبعد
الجغرايف للدول  ،وما يتبع ذلك من تكاليف أسعار تذاكر
السفر ،واألرباح التي تجنيها املؤسسات التي ترعى شؤون
الحجاج يف الدول العربية.

عبد الكريم الكناين

حسني هادي

الحاج عبد االمري طه
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حوارات

الكاتبة والناشطة اللبنانية ﺯينة الجانودي
فتوﻯ الدفاع الكﻔاﺋي لم تكن لحماية الشيعة بل
لحماية العراﻕ أرﺿا وﺷعبا بﺠميﻊ ﻃواﺋﻔﻪ
أجرى الحوار :صدّ يق الزريجاوي

تحرير :صباح الطالقاين

قامت بتأليف كتاب التقريب بني الس ّنة
والشيعة ،باالستناد اىل النجف األرشف واألزهر،
سعياً ملواجهة أفكار التعصب املذهبي والتطرف
الفكري املبني عىل الجهل باآلخر ،وإثباتاً بأن ال
وجود لقطيعة فكرية او حوارية قدمية بني الس ّنة
والشيعة..
الكاتبة والناشطة اللبنانية زينة الجانودي ،التي
حلّت ضيفة يف مهرجان ربيع الشهادة العاملي الذي
تقيمه العتبات املقدسة يف كربالء سنوياً ،فكانت
فرصة لتجاذب الحديث معها وفق املحاور اآلتية.

كتاب التقريب بني السنة والشيعة ،عىل ماذا اعتمدتِم يف تأليفه؟
انطلقت فيه من النجف
• الكتاب الذي طرحت ُه كعنوان مهم
ُ
األرشف واألزهر الرشيف ،إلسكات كل األفواه «النتنة» التي تقول
فقمت
بالتعصب وأن هناك خالفا منذ القدم بني السنة والشيعة،
ُ
وعرضت املراسالت بني املفتي الشيخ محمود
بإثبات العكس
ُ
شلتوت والسيد محسن الحكيم ،وكانت مراسالت مهمة جدا ً،
وعرضتها يف الكتاب ألثبت أن القطيعة ليست قدمية أو أننا نكره
بعضنا ،بل عىل العكس كانت هناك عالقات ودية ورسائل متبادلة
أسس لها هذان املركزان املهامن يف اإلسالم النجف واألزهر ،وهذا
إثبات لنقول أن ما وصلنا إليه هو نتيجة للرصاع السيايس ،وليس
نتيجة الختالف املذاهب اإلسالمية.

وهل كان الحوار والتقارب بني املذاهب االسالمية موجودا قبل ﻇهور
الفكر املتطرف والجامعات املتشددة؟ وإذا كان الجواب باإليجاب فكيف
ﻇهرت هذه األفكار املتطرفة؟
• نعم والسعي اليه منذ القدم ،وإن مل تكن هذه الح ّدة موجودة،
ومل تكن الرصاعات السياسية والكره بهذا الحجم الكبري ،وأما ما يخص
الشق الثاين من السؤال فكنت وال زلت أقول أن هناك مخططا كبريا
من العدو الصهيوين ومن أعداء اإلسالم إللهاء املسلمني مع بعضهم
واصطناع الخالفات فيام بينهم ،وبالتايل يرتكون األولويات ويتجهون اىل
قضايا أخرى ،ولننظر اىل القضية الفلسطينية اين اصبحت؟ ،وصلنا اىل
مرحلة سيئة جدا ،وهنا دعني أتكلم عن لبنان يف السنوات العرش االخرية
حيث وصل الكره والتعصب الطائفي واملذهبي اىل مرحلة ان الشاب من
املذهب الفالين عندما يخطب فتاة للزواج من مذهب آخر ال يز َّوج بح ّجة
انه من مذهب آخر ،ومل نكن نسمع بهذا من قبل وكان هناك تزاوج
قبل هذه الفرتة ،أما اآلن فلم يعد يف مجالسنا إال تكلم هذه الطائفة عن
تلك وبالعكس ،وهذا من األسباب األساسية التي دعتني اىل تأليف هذا
الكتاب ،ليكون ثورة عىل هذا الواقع ،وألقول ملجتمعاتنا إىل اين سنصل؟
انظروا كم مذاهبنا متقاربة فلامذا نحن نختلف؟.

لكن هناك الكثري من املراسالت بني رجال الدين من الفريقني،
كمراسالت السيد عبد الحسني رشف الدين مع الشيخ سليم البرشي
وغريها؟
• استندتُ إىل مراسالت السيد محسن الحكيم والشيخ شلتوت بشكل
اكرب ،وأضفت فيها معلومات عن كيفية إرسال العلامء يف النجف األرشف
رسائل التعزية بوفاة السيد قطب يف مرص ،حيث كانت له مكانة مميزة
هناك من يرمي بذلك اىل أسباب سياسية ،فهل ترون لها مدخلية يف
عند النجف ،وعرضت ايضاً فتوى الشيخ الشلتوت الشهرية حول جواز
التع ّبد وفق مذهب الشيعة االمامية (االثني عرشية) ،واملفارقة أن كثريا هذا األمر؟
• هنالك عدة أسباب ،فنحن نشكو من نقص االطالع عىل ثقافة اآلخر
من أبناء السنة غافلون عنها وال يعرفون عنها شيئاً.
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وعقيدته ،حتى وان كان االخر من مجتمعنا ،كام أننا نحكم عليه من
الظاهر وعرب ترصفات عشوائية من بعض االفراد وقد تكون بعيدة عن
الدين ،وال نرجع اىل املراجع واالصول ،ولكن عندما نطلع عىل عقيدة
االخر من مصادرها فسوف نفهم ماذا يفكر وكيف يفكر ،وهذه تجربة
انا عشتها كامرأة س ّنية من لبنان قبل ان اكتب ،حيث اطلعت عىل االخر
وعقيدته وبقيت لسنوات اعيشها اذهب اىل الحسينيات ألتأكد من كل
يشء بنفيس ،وبحثت عن كل االشاعات التي كانت تصدر ،من قبيل ما
كان يقال ان هناك مصحفا آخر عند الشيعة يسمى (مصحف فاطمة)
يقرأونه وال يقرأون القرآن املوجود بني ايدينا ،ولكني وجدت انه نفس
خاطبت
املصحف الذي نقرأه ،فلامذا هذا الكالم العشوايئ؟ ،وكثريا ً ما
ُ
الس ّنة هل جلستم مع إخوانكم من الشيعة وتحدثتم معهم قبل تبني
هذه اإلشاعات ،لهذا أؤكد دامئا عىل االطالع عىل عقيدة اآلخر ،فهنالك
رجال دين مأجورين وتابعني إىل جهات وأحزاب سياسية ال يتكلمون
برسالة الدين األساسية ويتكلمون فقط مبا يخدم مصالحهم السياسية
والحزبية.

عنده كصاليت التي اصليها هناك ومل ار من يعرتض او حتى ينظر ايل نظرة
استغراب ،عىل العكس رحبوا يب افضل ترحيب وبكل احرتام ،واالمام
الحسني عليه السالم إمام اهل السنة والشيعة ،نحن نحب اإلمام الحسني
وأهل البيت عليهم السالم وهذا امر بديهي لدينا.
بعض الدول تحاول اآلن تغيري سياساتها التي نشأ بسببها الفكر
املتطرف ،هل تعتقدين ان هذا سيسهل القضاء عىل هذا الفكر؟
• هناك بعض الترصيحات من بعض الدول حول ذلك ،وايضاً بدأت
تتبنى سياسات تخالف الفكر املتشدد ،نعم ممكن لهذا التوجه أن يسهل
مكافحة هذا الفكر ،ولكن القضاء عليه بشكل نهايئ يحتاج اىل جهد
ووقت ،وال ننىس أن هناك بعض الدول التي تضع يف رأسها ان يكون
املسلمون متفرقني ،فلننظر كيف لنا أن نقف بوجهها؟ ،اذا ً ال بد إن يكون
املسلمون متحدين بوجه َمن يريد أن يف ّرقهم.
كيف ترين دور املهرجانات واملؤمترات يف التقريب بني األديان
واملذاهب؟
• املهرجانات مهمة جدا ً ،مثل مهرجان ربيع الشهادة الذي تقيمه
العتبات املقدسة يف كربالء سنوياً ،وهو يجمع الشخصيات العلمية
والدينية واالجتامعية من جنسيات وقوميات واديان ومذاهب مختلفة،
التقيت وتعرفت اىل شخصيات من غينيا و الجزائر والسعودية ودول
انا
ُ
وعرضت رسالتي ووجهة نظري امام الجميع ،وكانوا مرحبني
اخرى،
ُ
بطروحايت وداعمني ملا قدمته ،ومنحني ذلك حافزا كبريا ً إلكامل مسرييت،
وهذه الزيارة اىل كربالء واملشاركة يف املهرجان الدويل من التجارب
الناجحة التي مررتُ بها يف حيايت.

بعد هزمية االرهابيني يف العراق ولبنان ،هل تعتقدين بأهمية الحوار
ملرحلة ما بعد داعش؟
• اهم يشء هو الحوار لهذه املرحلة ،كثريا ً ما نسمع يف وسائل االعالم
انه تم القضاء عىل داعش وانطوت صفحة هذا التنظيم االرهايب ،لكن
الفكر املتطرف موجود وقد زُرع يف عقول بعض الناس ،وهذا الفكر
يص ّور ألصحابه أنهم أصحاب الحق واآلخرون كلهم عىل باطل ،وهؤالء
لديهم عداء مع الجميع حتى مع َمن ي ّدعون أنهم من نفس مذهبهم،
لست من أهل السنة وأنني بعيدة
فيتهمونني مثالً كامرأة س ّنية بأنني ُ
وعانيت كثريا ً ،لكن هذه ليست رسالتي،
عنهم بل انهم قد يكفرونني!
ُ
فتوى الدفاع الكفايئ ودورها يف حفظ الوحدة االسالمية والدفاع عن
أقول دامئا أنني س ّنية من أب وأم وأجداد س ّنة ،ولكنني أحب الشيعة،
يل أن اكره الشيعة وأك ُّن لهم العداء!! ،هل هذا ما املسلمني ،كيف ترون ذلك؟
فإذا كنت س ّنية فهل ع ّ
أوصانا به النبي صىل الله عليه واله ،أنا اؤمن برضورة الحوار وتبني منهج • انها من اهم الفتاوى التي حققت نتيجة باهرة عىل ارض العراق،
الوسطية يف مرحلة ما بعد داعش ،ونحن بدأنا يف احدى املؤسسات يف ومل تكن موجهة لحامية الشيعة فقط بل لحامية العراق أرضا وشعبا
لبنان فكرة الحوار االسالمي ،وابراز النامذج من كبار العلامء من الطرفني .بجميع طوائفه ،مبعنى ان الظلم قد وقع ليس عىل الشيعة فحسب بل
عىل الس ّنة وبقية الطوائف ايضا فأنقذتهم هذه الفتوى ،واعتقد ان السنة
وجدت كربالء يف اول زيارة ِ
ِ
وباقي الطوائف يف العراق مث ّنوا وق ّدروا كثريا ً هذه الفتوى ،التي كانت
لك اىل هذه املدينة؟
كيف
• مل تكن لدي فكرة حول االوضاع هنا ،وكيف يتعامل الناس مع لها ر ّدة فعل ايجابية كبرية جدا ً يف مختلف أروقة املجتمع العراقي بغض
املذاهب االخرى ،ولكن انا زرت االمام الحسني عليه السالم وصليت النظر عن الطائفة والقومية.

نحن أحوج ما نكون الى الحوار في مرحلة ما بعد
داعش

‚‚

‚‚
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تقارير

نﻬر الحسينية )السليماني(

شريان الطبيعة في المدينة المقدسة

شه َد عام 1534م دخول العثامنيني اىل العراق تحت راية السلطان سليامن القانوينِ ،
عارش السالطني العثامنيني ،الذي لُقّب بـ القانوين ألنه أدخل
إصالحات قضائية تهم املجتمع والتعليم والجباية والقانون الجنايئ ،وحددت هذه القوانني شكل اإلمرباطورية لقرون ع ّدة بعد وفاته...
•تقرير :صباح الطالقاين

وتشري املصادر التاريخية اىل انه يف نفس السنة
آنفة الذكر قام سليامن القانوين بحفر فرع من
الفرات س ّمي (النهر السليامين) وأصبح فيام بعد نهر
الحسينية الحايل ،الذي يعد رشيان الطبيعة يف املدينة
املقدسة كربالء.
ويوازي نهر الحسينية نهر الفرات ملسافة بضعة
كيلومرتات ،ثم يرفد ُه فرع آخر فُتح فيام بعد من
الفرات ،ليبتعد يف حركة ملتوية حول القرى واألرياف
التي مير بها باتجاه الجنوب الغريب ،نزوالً اىل منطقة
الحسينية ثم مدينة كربالء التي يغطي جهتها
الشاملية متاماً ،مبسافة كلّية تبلغ  2٩كم للنهر.
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وجاء يف كتاب (تراث كربالء) للمؤرخ سلامن هادي آل
طعمة ،تعليق للمؤرخ لونكريك يف كتابه (أربعة قرون
من تاريخ العراق)» ان السلطان سليامن كان يروم
زيارة العتبات املقدسة يف الفرات األوسط ،وأن يفعل
هناك أكرث مام فعل ُه الزائر الصفوي يف العهد األخري،
فوج َد مدينة كربالء املقدسة بني املحل (العطش)
والطغيان (الفيضان) إذ كان الفرات يفيض يف الربيع
فيغمر املناطق حول البلدة بأجمعها ،وعند هبوط
النهر كانت عرشات األلوف من الزوار يعتمدون عىل
االستسقاء من آبار شحيحة ،وجاءت من هنا فكرة
شق هذه القناة اإلروائية».

ِ
وأراض خصبة عىل جانبي نهر
وقد ازدهرت بساتني
الحسينية ،ساهمت يف نشوء مزارع ضخمة ومحاصيل
متنوعة من الخضار والفواكه ،ألقت بظلّها االيجايب
عىل الحالة املعيشية ودفعت بعجلة االقتصاد املحيل
للمدينة اىل مراحل جيدة.
يقول املزارع جواد بدر عيل» معيشتنا عىل ضفاف
نهر الحسينية متثل امتدادا ً ملعيشة آبائنا وأجدادنا
الذين هيئوا هذه األرايض الشاسعة وزرعوها مبختلف
أصناف النخيل والفواكه والخضار ،حيث تتميز
قل نضريها يف
البساتني هنا يف انتاج أصناف رائعة ّ
العراق من التمور والفواكه.
ويؤكد جواد وهو أب لعائلة مك ّونة من ستة أفراد»
هناك إقبال كبري جدا ً عىل النوعيات التي تُطرح
من هذه البساتني بسبب عدم اعتامدنا عىل املواد
الكياموية ،التي ميكن أن توفر انتاج اكرب لكن عىل
حساب النوعية األصلية اآلمنة صحياً ،ذات النكهة
املرغوبة يف السوق».
ويتأسف جواد» يف السنوات األخرية بدأت االمراض
الزراعية والحرشات تهاجم مزروعاتنا بشكل غري
مسبوق وهذا األمر أثر كثريا ً عىل جودة هذه املحاصيل
وكمياتها ،وخاصة التمر والربتقال واملشمش »...متمنياً

ان يصل صوته اىل» الجهات املعنية لتقديم الدعم
للمزارعني او القيام بحمالت ملكافحة هذه االمراض
والحرشات».
يُذكر أن مديرية الزراعة يف كربالء قامت الشهر
املايض بحملة واسعة ملكافحة عنكبوت الغبار شملت
 3200دونم من بساتني النخيل ،وتُعد آفة عنكبوت أو
حلَم الغبار من اآلفات االقتصادية التي تصيب أشجار
النخيل نتيجة تغذّي األطوار الضارة من الحرشة عىل
عصارة السعف والثامر يف مرحلتي الﭽمري و ال َخالل،
حيث ميتلك الحلم فكوك أبريّة يقوم بغرزها يف قرشة
الثمرة ويعمل عىل تخريبها ،والتأثري األشد رضرا ً هو
إفراز نسيج عنكبويت حول العذوق مينع الثامر من
النمو ،فال تصل إىل مرحلة النضج وبذلك ال تصلح
لالستهالك البرشي.
وشهدت ِضفاف نهر الحسينية نشوء ِحرف و ِمهن
وأعامل متعددة عىل مدى القرنني املاضيني ،مثل صيد
السمك والصناعات الرتاثية وصناعة سعف النخيل
وتربية الحيوانات والرعي وإقامة املشاتل التي توفر
نباتات وأشجار الزينة للبيوت.
يقول املزارع عامر عودة محسن» ان صيد السمك
ونصب أقفاص تربية السمك يف نهر الحسينية هي

جواد بدر عيل
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مصدر معيشتنا ومتثل ذات الحال ملئات العوائل التي
تسكن بجوار النهر ،حيث نشرتي األسامك املع ّدة
لإلكثار (اصبيعيات) من مكاتب خاصة بهذا االمر
ونضعها يف هذه األقفاص العامئة عىل ضفة النهر
ونعمل عىل رعايتها ملدة من شهر اىل ثالثة أشهر،
لتبلغ أحجام مختلفة ثم نبيعها اىل مكاتب البيع
الرئيسية او اىل عمالء مرتبطني بنا».
مؤكدا ً» ان هذه العملية تتطلب جهودا ً مضنية
وتغذية مستمرة ورعاية طبية ومراقبة عىل امتداد
الليل والنهار ،حيث تتعرض األسامك يف طور ﻤﻧوها اىل
ع ّدة أمراض يجب الحذر منها ومعالجتها فور ظهورها
وإال كانت الخسارة أمر ال مفر منه».
وبالقرب من أقفاص السمك تلك ،انترشت قطعان
من البقر والجاموس التي ترعى يف مساحات مقطعة
متثل االرايض اململوكة للعوائل التي تسكن
بانتظام ُ
عىل ضفاف النهر..
وتكمن أهمية نهر الحسينية بأنه املصدر الرئييس
ملياه الرشب والسقي ،عىل امتداد مص ّب ِه واىل نهايته
يف أطراف مدينة كربالء الغربية.
الوثائق العثامنية التي حصل عليها مركز االعالم
الدويل يف العتبة الحسينية املقدسة حرصياً ،من دار
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األرشيف العثامين التابع لرئاسة الوزراء الرتكية ،تشري
اىل أن نهر الحسينية قد تع ّرض اىل الطمر وطغيان
املاء وغرق البساتني مرات عديدة.
وجاء يف إحدى الوثائق التي قام برتجمتها اختصاﴆ
اللغة العثامنية األستاذ الدكتور أمري الخالدي ،واملو ّجهة
اىل والية بغداد يف العام  1308هجرية »:حسب طلب
السيد جعفر الطباطبايئ (خادم الروضة الحسينية
املطهرة) وجامعته الخاص بوجوب حفر وتنظيف
نهر الحسينية يف كربالء وفق املذكرة املؤرخة يف 18
ترشين ثاين  1308هجرية ،سعادة (الباد شاه) ان نهر
الحسينية املتف ّرع من شط الفرات ومنذ  15سنة مل
تجري عليه عمليات الكري والتنظيف ،مام أدى اىل
طغيان النهر وغرق الكثري من البساتني املحيطة بعد
ارتفاع مياه شط الفرات ،لذلك نطلب من مقام الدولة
علام أن طول
العايل إجراء عمليات الكري والتنظيفً ،
النهر ( )18000مرتا ً وعرضه  30مرتا ً ،وأن بعض املناطق
من النهر أصبح عمقها ال يتجاوز النصف مرت ،وتحتاج
اىل تعميق وحسب طلب أهايل ووجهاء املنطقة
بوجوب إسعاف طلبهم بكري النهر إلنقاذ البساتني
من الغرق .مع دعواتنا لكم باملوفقية» .انتهى.

عامر عودة محسن

رﺅﻯ

الحرب الناعمة واستﻬداﻑ المرجعية العليا
وعتبات كربالء
الحرب الناعمة او ما يسمى بالقوة الناعمة او القوة اللينة مصطلحات عدة لنظرية ﻇهرت يف نهاية القرن املاﴈ وتحديدا
يف عام  1990للمفكر االسرتاتيجي األمرييك جوزيف ناي واجرى عليها تطويرا عام .2004
وتعد واحدة من أبرز النظريات واألطروحات التي جرى تداولها يف العاملني العريب واإلسالمي ،بهدف تحقيق الهيمنة عرب
الغزو الثقايف والفكري وتدمري الوالءات والهويات الوطنية والدينية واألخالقية.
ومتثل الحرب الناعمة اداة من ادوات الهيمنة والتأثري والنفوذ الذي متارسه الدول والشعوب لتحقيق غايات سياسية او
اقتصادية او ثقافية وحتى تجارية.
فبالرغم من انها تسمى حربا اال انها ال تستخدم لغة
البارود او العدوان العسكري ،واﻤﻧا ترتكز عىل مفاهيم
وادوات اقرب ما تكون للدعاية واالعالم واالجتامع للتأثري
عىل الرأي العام وتغيري االتجاهات والقناعات ،فضال عن
اعتامدها عىل قنوات فضائية وبرامج تلفزيونية ومواقع
الكرتونية والعاب حديثة ومنصات التواصل االجتامعي وغري
ذلك ،اي انها تستخدم ادوات الحرب النفسية وتقنيات
هندسة املزاج التي ابتكرها عامل النفس األمريﻲﻛ إدوارد
برنايز ،وادوات التضليل االعالمي ،واإلشاعة ،وغسيل الدماغ.
وبالتايل فان جنود هذه الحرب ليسوا عسكريني بل مدنيني
مسلحني بأدوات التأثري النفيس وتقنيات االعالم الحديث
ومنشغلني بالتأثري السيايس واللغوي والثقايف واالجتامعي من
خالل االعداد املسبق والتخطيط املمنهج والشمويل.
وتعرض العراق لهذه الحرب سواء يف الفرتة التي سبقت
سقوط النظام البائد عام  2003والفرتة التي اعقبتها مع
اختالف االسرتاتيجية واملنهج الذي متت مامرسته خصوصا
يف املرحلة الراهنة ،اال ان هذه الحرب دامئا ما تكبح وتوأد
نتيجة االلتفاف الجامهريي حول املرجعية الدينية العليا.
ولعل املتابع يجد ان املرجعية اول من اجهض املرشوع
االمرييك الربيطاين يف رسم شكل الحكومة العراقية بعد
سقوط النظام البائد من خالل فسح املجال للشعب
العراقي الختيار من ميثله بشكل دميقراطي عن طريق
االنتخابات ،ووقفت بحزم امام الدستور املعلب الجاهز
الذي كتب خارج الحدود ليتم تطبيقه يف العراق ،فجاءت
مطالبتها بتشكيل الجمعية الوطنية لكتابة الدستور وعرضه
عىل الشعب العراقي للتصويت عليه.
وموقفها يف وأد املرشوع الطائفي وكذلك مرشوع
تقسيم العراق وغري ذلك من املواقف التي انقذت العراق،
حتى جاءت فتواها لترضب املرشوع االقليمي العاملي الذي
ا ُغدق عليه مليارات الدوالرات لتسليح وتجهيز ما يسمى
بتنظيم (داعش االرهايب) الذي كان الهدف منه السيطرة
عىل العراق واملنطقة اال انه بفضل تلك الفتوى اصبح

العراق املقربة لنهاية هذا التنظيم.
لكن املتابع ملواقع التواصل االجتامعي يرى ان هنالك
جيوشا الكرتونية تظهر تارة وتختفي تارة اخرى الستهداف
املرجعية الدينية العليا ،واحيانا تجدها هي نفسها من تقوم
باستهداف املرجعية والدفاع عنها يف آن واحد ،حتى يكون
هذا املوضوع الشغل الشاغل ملواقع التواصل االجتامعي.
كام لجأت تلك الجهات الستهداف عتبات كربالء
املقدسة عىل وجه الخصوص ،بهدف تحقيق غايات عدة
اهمها استهداف اصل العقيدة وتفكيك الوالءات خصوصا
بعد ان أيقنت تلك الجهات بحجم التمسك من قبل محبي
اهل البيت عليهم السالم بالقضية الحسينية خصوصا يف
زيارة االربعني التي اذهلت العامل واصبحت محط اهتامم
الرأي العاملي ،فضال عن ان الزيارات االخرية سجلت حضورا
لشخصيات يف الكونكرس االمرييك وصحفيني عامليني
وناشطني منهم من اعتنق االسالم ملا شاهده من صور
ومواقف مؤثرة وواقعية عكست بشكل حقيقي املنهج
الصحيح لالسالم ومبدأ التعايش السلمي.
واما الهدف االخر من هذا االستهداف فيتمثل باضعاف
التأثري الذي ميارسه منرب الجمعة ،فضال عن تويل شؤون تلك
العتبات املقدسة من قبل ممثيل املرجعية الدينية العليا
كل من السيد احمد الصايف والشيخ عبد املهدي الكرباليئ.
لقد اصبح واضحا للعيان االستهداف املتكرر واملمنهج
تجاه عتبات كربالء املقدسة عىل الرغم من حجم االنجازات
التي تحققت يف تلك العتبات واملشاريع العمرانية
واإلنسانية والخدمية التي جاوزت حدود املرقد واملدينة
وامتدت لتشمل عددا من املحافظات العراقية وحتى خارج
العراق ،إال أن هنالك جيوشا من املتصيدين باملاء العكر
يعملون جاهدين لتسخري ادواتهم الستهداف تلك العتبات
من خالل ادوات ووسائل الحرب الناعمة عن طريق بث
رسائل وبرامج ومنشورات تناغم الجامهري وتستهوي
عواطفهم للتفاعل معها والرتويج لها دون ان يشعر القارئ
واملروج انه واقع تحت تأثري تلك الحرب الناعمة.

والء الصفار  /العراق
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قراءﻩ في كتاب

أبو اﻷسود الدﺅلي

• عنوان الكتاب :أبو األسود الدؤيل
• تأليف :الشيخ مدرك الحسون
• مركز تراث البرصة| العتبة العباسية املقدسة
• سلسلة أعالم برصية| 3
• سنة الطبع ١436 :هـ|  2٠١٥م

• ﻗﺮاءة :
أ.د.حميد حسون بجية

هو الصحايب الجليل عىل التحقيق والتابعي عىل املشهور والبليغ الفصيح والفاضل الصالح والشاعر األديب والناصح األمني
واملجاهد الصابر والثابت يف محبة أمري املؤمنني (عليه السالم) والراغب مبا وعده ربه من جزيل الثواب وحسن املﺂب واآلمن يوم الحساب.
قيل اسمه ﻇامل بن ﻇامل وقيل ﻇامل بن عمرو بن سفيان بن جندل الدؤيل.
وهو مشهور بكنيته ونسبه ،ومل يك ّن باسم ولده ،كام هو معتاد ،ومل يُذكر السبب يف ذلك .والدُّ ئِل بطن من كنانة ،وهو اسم لدويبة
صغرية تشبه ابن ُعرس .وقد اختلف املؤرخون يف تاريخ مولده ،فقيل كان عام الفتح وقيل أيام النبوة وقيل يف الجاهلية .لكنهم اتفقوا
أنه عاش  8٥سنة.
ثم عادوا فاختلفوا يف عام وفاته .فقيل يف خالفة عمر بن عبد
العزيز ،وقيل عام  6٩بالطاعون ،وقيل عام  .67وقد رجح بعض
الكتاب القول الثاين لكرثة القائلني به وألن رواية ذلك كانت محكمة
السند ،والقرتانها بحادثة تاريخية مهمة وهي رواية الطاعون الجارف.
ولكل من هذه الروايات ما يثري النقاش حولها.
ويتفق املؤرخون حول إسالمه يف حياة النبي (صىل الله عليه
وآله وسلم) ،ولو أنهم مل يحددوا تاريخ ذلك .أما مذهبه فال خالف
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عليه ،فقد رصح بتشيعه كل الذين ترجموا له من العامة والخاصة.
فقد ذكره ابن سعد (يف الطبقة األوىل من الفقهاء واملحدثني والتابعني
من أهل البرصة) فقال عنه (كان شاعرا متشيعا) .وقال أبو الفرج
األصفهاين (كان من وجوه شيعة عيل) .وقال الرشيف الريض(كان
من أصحاب عيل والحسن والحسني وعيل بن الحسني عليهم السالم).
وهنالك أقوال كثرية للمؤرخني عنه.
بيد أن مثة مواقف وأشعار كثرية تعرب عن والئه ألهل البيت(عليه

السالم) :منها خطبته يف نعي اإلمام عيل (عليه السالم) ووقوفه
بوجه من يشتم عليا(عليه السالم) ورأيه يف قضية التحكيم وجوابه
لزياد بن أبيه عندما سأله عن حبه لإلمام (عليه السالم) ورفضه
لهدايا معاوية وشعره يف رثاء أمري املؤمنني وجفوة الوالة له لحبه
لألمري(عليه السالم).
هذا ناهيك عن مواقفه الكثرية التي تدل عىل انتامئه لفرقة
الحق :إميانه بعقيدة الوصية بالخالفة واعتباره الوالء ألهل البيت
هو الدين الحق وكون عيل(عليه السالم)هو أحب الناس إىل رسول
الله(صىل الله عليه وآله وسلم) .ومن ذلك معاناته يف سبيل عقيدته.
فبينام كان ابن عباس عامال لإلمام عىل البرصة ،كان يقيض حوائج أيب
األسود .وعندما خلفه ابن عامر ،أبعده ومنعه حوائجه .وكان عبيد
الله بن زياد يتغافل عنه.
أقوال العلامء فيه:
كتب أبو األسود كتابا إىل اإلمام (عليه السالم)حول مخالفات
وايل البرصة عبد الله بن عباس .أجابه اإلمام(عليه السالم)( :أما
بعد فمثلك نصح اإلمام واألمة ،وأدى األمانة ،ودل عىل الحق ،وقد
كتبت إيل فيه من أمره.....،فإنك بذلك جدير،
كتبت إىل صاحبك فيام َ
ُ
وهو حق واجب عليك ،والسالم) .ويكفيه فخرا أن يشهد له اإلمام
بأمانته ونصحه وإتّباعه للحق .وهنالك أقوال كثرية بحقه عىل ألسنة
املؤرخني ،ال يتسع املجال لذكرها.
حياته العلمية:
كان أليب األسود ما يؤهله ﻲﻛ يجعل اإلمام(عليه السالم) يوكل
إليه مبهمة علمية عظيمة ،كان لها كبري األثر يف إثراء املسرية العلمية
للمسلمني بالكثري من املعارف .فقد قال أبو األسود أنه دخل مرة عىل
اإلمام فرآه مطرقا .فقال له :مايل أراك يا أمري املؤمنني مفكرا؟ فعرف
من إجابة اإلمام أنه سمع من بعض من معه لحنا ،وأنه يهم أن يضع
كتابا ليبقي العربية يف الناس .ثم أن اإلمام ألقى إليه بصحيفة ورد
فيها( :الكالم كله :اسم وفعل وحرف ،فاالسم ما دل عىل املسمى،
والفعل ما دل عىل الحركة ،والحرف ما جاء ملعنى ليس باسم وال
فعل) .قال فاستأذنته يف أن أتوسع يف ذلك وأعرضه عليه( ،فألفت
كالما ،وأتيته به ،فزاد فيه ونقص ،وكان هذا أصل النحو) .ووضعه
للنحو هو الرأي الذي عليه أكرث الناس ،ولو أنهم يختلفون يف زمان
تدوين النحو .ومثة روايات متعددة بهذا الخصوص.
يضاف إىل ذلك أن أبا األسود كان أول من نقّط املصحف
الرشيف ،كام يشري إىل ذلك عدد من املؤرخني وعلامء اللغة.
ويذكر التاريخ أن أبا األسود ترك تراثا فكريا ق ّيام يف مختلف
مناحي العلوم واملعرفة .فهو أول من ألف يف علم النحو ،كام أسلفنا.
كام أنه أول من أعرب مصحفا .وكان ينقّط القرآن بلون يختلف عن
لون الخط .هذا ناهيك عن أشعاره ،فقد عده ابن البطريق (من
فضالء الفصحاء من الطبقة األوىل من شعراء اإلسالم وشيعة أمري

املؤمنني(عليه السالم)) .وله أشعار كثرية يف حق أمري املؤمنني(عليه
السالم) واألمئة األطهار .كام رﻰﺛ اإلمام الحسني (عليه السالم) ،فهو
القائل:
أترجو أمة قتلت حسينا شفاعة جده يوم الحساب
كام أن له شعرا يف حق اإلمام عيل بن الحسني(عليه السالم).
وينقل أصحاب الرتاجم أن أبا األسود كان أول من حفظ القرآن
الذي قرأه عىل أمري املؤمنني(عليه السالم) .ثم قرأه حمران بن أعني
عىل أيب األسود ،فهو قارئ ومقرئ .أما يف حقل الرواية ،فقد ذُكر أنه
روى الكثري.
ويف مجال الفقه والكالم ،فقد كان أبو األسود من وجوه الفقهاء،
و(كان له رأي ومذهب فقهي يُرجع إليه يف كثري من أبواب الفقه).
فقد روي له يف أبواب كثرية منها فقه الصالة وفقه اإلرث وغريها .ويف
مجال الكالم ،فقد كان ممن تصدى للمذهب الزائف الذي كان يقول
به جهم بن صفوان بنسبة كفر العبد ومعصيته اىل الله جل شأنه.
أما حياته السياسية ،فقد اتسمت بالنشاط والحيوية .فقد
شغل املناصب الكبرية وقام بدور املحاور لدرء األخطار املحيطة
باإلسالم ،ومن ذلك قيامه بدور املفاوض يف معركة الجمل.
وقد طلب أبو األسود من اإلمام أن يبعثه بدل أيب موىس األشعري
(فإنه ال يحل عقدة إال عقدت له أشد منها) .وقد قبل ذلك اإلمام،
لكن القوم أرصوا عىل األشعري .وقد توىل أبو األسود عدة مناصب
إدارية يف الحكومة اإلسالمية :قاضيا وكاتبا وقائدا لرشطة البرصة يف
زمن اإلمام(عليه السالم).
أما حياته الجهادية ،فقد كان له دور بارز يف حل كثري من الفﻦﺘ
التي حاقت باملجتمع اإلسالمي .فقد اشرتك يف الحروب الثالثة يف أيام
اإلمام(عليه السالم) .كان يف بداية حرب الجمل مفاوضا من أجل
إخامد الفتنة .وكان له دور بطويل يف مالحقة خوارج البرصة .وكان
يحشد أهل البرصة للحاق بجيش اإلمام(عليه السالم) .ثم توىل إمرة
مجموعة من جيش البرصة.
وبخصوص موقفه من واقعة الطف ،فقد نقل التاريخ أن عبيد
الله بن زياد سد منافذ البرصة ،فال أحد يدخلها وال أحد يخرج منها.
وقد عمل كثري من الشخصيات املوالية ألهل البيت بالتقية آنذاك.
وقيل أن أبا األسود أصيب بالفالج يف أواخر حياته.
أما حياته االجتامعية ،فقد حظي مبنصب اجتامعي كبري ملا
كان لديه من مؤهالت كثرية .كان سيد قبيلته بني الديل وشيخهم
وأبرز وجهائهم .وكان مورسا .وكانت له أسفار إىل بالد فارس والشام
والحجاز والكوفة.
وبعد مقتل اإلمام ،اعتزل العمل ،وقيل عزله األمويون .وبقي
وفيا آلل البيت(عليه السالم) .وكانت هذه الفرتة من حياته حافلة
بالنشاط الفكري والبحث يف النحو واألدب والدين.
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بحوﺙ

سيرة اﻹماﻡ الحسين (عليه السﻼﻡ )

وأﺛرﻫا في التنشﺌة اﻻجتماعية

• م.م حيدر املوسوي

• الجامعة اإلسالمية  .النجف االرشف

• الجزء االول

• م.م عتاب السوداين
• كلية الرتبية األساسية  .جامعة الكوفة

ال أحسب أن هناك فذاً من أفذاذ العقل اإلنساين من يضارع أهل البيت ( عليهم السالم ) يف مواهبهم وعبقرياتهم التي امتدّ ت مع الزمن
ورست موجاتها لتطوير الفكر اإلنساين وتنمية الوعي الديني واالجتامعي والسياﳼ لجميع شعوب األرض .
لقد فجروا ينابيع العلم والحكمة يف الرشق  ،وأسسوا يف دنيا العرب من العلوم ما يزيد عىل ثالثني علامً  ،مضافاً إىل آرائهم املرشقة يف مختلف
مجاالت الحياة .
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سلوكه  ،ويف تزويده باملعارف واملهارات والخربات االجتامعية الالزمة
من أجل استمراره  ،ومتكنه من مجابهة مواقف الحياة الخارجية
املختلفة .ومن هنا جاءت فكرة بحثنا هذا واملتضمن مبحثني تناولت
يف املبحث األول مفهوم التنشئة االجتامعية وأهدافها ودور املجتمع
واألرسة واملدرسة فيها وأساليب تطبيقها وآثارها أما املبحث الثاين
فقد تناولنا فيه أشكال التنشئة االجتامعية يف سرية اإلمام الحسني
ابن عيل (عليهام السالم ) وهو اكتساب السلوك املرغوب فيه والقيم
االجتامعية املقبولة .
املبحث األول
مفهوم التنشﺌة االجتامعية
التنشﺌة االجتامعية :
التنشئة االجتامعية عملية تعليمية تبدأ من األرسة وتنتهي باملجتمع
الكبري وتراعي عدة أمور :كيف يكون سلوك الطفل ؟ كيف يواجه
األزمات وكيف يتكيف تكيفاً سليامً مع مجتمعه ؟ وهي تدور حول
أنواع السلوك وقيم التنشئة االجتامعية)1( .

إن الطاقات العلمية الهائلة التي بثّها أهل البيت( عليهم السالم ).
ونخص بالذكر منهم موضوع بحثنا اإلمام الحسني ابن عيل ( عليه
السالم ) قد ساهمت مساهمة ايجابية يف صنع الحضارة اإلنسانية ،
وبلورة الفكر االجتامعي  ،وهي بجميع أبعادها ستبقى أعظم رصيد
ميلكه املسلمون ويفخرون به عىل أمم العامل وشعوب األرض ،واملرء
منذ وجوده يسعى إىل أن ال يرتك أبناءه دون وعظ ونصح وإرشاد
وتنشئة صالحة وكان اإلمام الحسني ابن عيل ( عليهام السالم ) تواقاً
إىل ذلك فيام نقل من العلوم ،إذ حظيت هذه العلوم التي نبه لها يف
أقواله وما اقره يف أفعاله بكثري من االهتامم من لدن العلامء والباحثني
املعارصين ولعل بعضها قد توافق مع ما اقره علامء النفس فيام
اختص منها بالعلوم الرتبوية السيام التنشئة االجتامعية والتي تعترب
من أدق العمليات وأخطرها شأناً يف حياة الفرد ألنها الدعامة األوىل
التي ترتكز عليها مقومات الشخصية  ،إذ تؤدي البيئة االجتامعية
املحيطة بالفرد دورا ً بالغ األهمية يف تشكيل شخصيته وتحديد أﻤﻧاط

أهداف التنشﺌة االجتامعية :
إن التنشئة االجتامعية عملية معقدة ومتشعبة األهداف تستهدف
مهام كثرية وتحاول مبختلف الوسائل تحقيق ما تصبوا إليه ويبقى محتوى
ومضمون عملية التنشئة االجتامعية يختلف من مجتمع إىل آخر وتكون
الشخصية الفردية كمعطى من املعطيات ذات أﻤﻧاط مختلفة باختالف
تلك الثقافات والتي تحدد مضمون التنشئة االجتامعية منها ما يأيت :
*اكتساب الصفة االجتامعية  ،والحفاظ عىل فطرته السليمة وإبراز
جوانب إنسانيته .
*غرس ثقافة املجتمع يف شخصية الفرد .
*تنشئة الفرد عىل ضبط سلوكه ،وإشباع حاجاته بطريقة تساير
القيم الدينية واألعراف االجتامعية حيث تعلمه كيفية كف دوافعه غري
املرغوبة أو الحد منها .
*تعلم العقيدة والقيم واآلداب االجتامعية واألخالقية وتكوين
االتجاهات املعرتف بها داخل املجتمع وقيمه بصفة عامة  ،وذلك
حتى يستطيع الفرد اختيار استجاباته للمثريات يف املواقف املختلفة
التي يتعرض لها يومياً .
*تعليم الفرد أدواره االجتامعية والتي يشغلها األفراد باختالف الجنس
والسن  ،فدور املرأة مختلف عن دور الرجل ودور الطفل عن دور
الرجل الناضج .
*غرس عوامل ضبط داخلية للسلوك وتلك التي يحتويها الضمري وتصبح
جزءا ً أساسياً  ،لذا فإن مكونات الضمريإذا كانت من األنواع اإليجابية فإن
هذا الضمي يوصف بأنه حي،وأفضل أسلوب إلقامة نسق الضمرييف ذلك
الطفل أن يكون األبوين قدوة ألبنائهام حيث ينبغي أال يأيت أحداهام
أو كالهام بنمط سلوﻲﻛ مخالف للقيم الدينية واآلداب االجتامعية)2(.
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دور املجتمع  ،األرسة  ،املدرسة يف التنشﺌة االجتامعية:
دور املجتمع :
يتحدد دور املجتمع يف بناء سلطته  ،وطريقة تعاملها مع األفراد
وكيف تنسق لرتبية األجيال الجديدة يف إطار هذه السلطات ،
ليك تكون مستجيبة ألوامرها  ،منتهية بنواهيها  ،ولكن الفرد ليس
الوحيد الذي يتكيف  ،فاملجتمعات تتكيف أيضاً  ،فهي تتغري وتتبدل
مبفاهيمها وقيمها ومثلها العليا ومعتقداتها ومواقفها وطرائق معاملتها
 ،ثم طرائق حياتها  ،ومع تبدل املجتمعات تتغري الرتبية وطرائقها
وأهدافها)3(.
دور األرسة:
لسيطرة أحد الوالدين أثر مبارش عىل نوع الدور الذي ميلكه الطفل
يف حياته الراهنة واملقبلة فإذا كان األب مسيطرا ً فإن ذلك ينحو
بالذكور من األطفال إىل تقمص دور األب وبذلك مييلون يف سلوكهم
إىل النمط الذكري الرجويل  ،وإذا كانت األم هي املسيطرة فإن ذلك
يؤدي باألطفال الذكور يف األغلب واألعم إىل السلوك العصايب بل
والذهاين أحياناً  ،وعىل عكس ذلك واىل حد ما بالنسبة لسلوك اإلناث
من األطفال  ،والولد يقلد األب ألن األب هو النموذج الصالح كام
يرتضيه له املجتمع  ،والبنت تقلد األم ألن األم هي النموذج الصالح
كام يرتيض لها املجتمع  ،وعندما تتعارض سيطرة األب مع سيطرة األم ،
يواجه الطفل رصاعا يف اختيار الدور الذي يقلده  ،وقد ينحرف سلوكه
عىل مسالك ال سوية  ،وخري ﻤﻧوذج للعالقات الوالدية الصالحة للتنشئة
االجتامعية السوية هو الذي يشيع يف جو األرسة نوعاً من التكامل بني
سلوك األب وسلوك األم بحيث ينتهي إىل تدعيم املناخ الدميقراطي
املناسب لتنشئة أطفال الجيل املقبل)4(.
دور املدرسة :
تعد املدرسة الوكالة االجتامعية الثانية  ،بعد األرسة للقيام بوظيفة
التنشئة االجتامعية لألطفال واألجيال الشابة  ،حيث تقوم املدرسة
بإعداد األجيال الجديدة روحياً ومعرفياً وسلوكياً وبدنياً وأخالقياً
ومهنياً ،وذلك من أجل أن تحقق لألفراد اكتساب عضوية الجامعة
واملساهمة يف نشاطات الحياة االجتامعية املختلفة  ،وتعمل املدرسة
اليوم عىل تحقيق عدد كبري من املهام الرتبوية  ،ومن بني هذه املهام
التي تقوم بها ميكن أن نذكر عىل سبيل املثال وليس الحرص  ،جملة
من الوظائف أبرزها  :الرتبية الفنية والرتبية البدنية)5(.
أساليب التنشﺌة االجتامعية للوالدين وتأثرياتهام السلبية وااليجابية
عىل األطفال :
تعدد أساليب التنشئة االجتامعية املستخدمة من قبل اآلباء
واألمهات تجاه أطفالهم ومن املعروف أن هذه األساليب لها تأثرياتها
السلبية وااليجابية عىل الجوانب االنفعالية واالجتامعية لألطفال وفيام
يأيت أهم هذه األساليب :
*املساندة العاطفية :
العالقة األرسية التي متتاز بإقامة عالقات عاطفية تساعد عىل النمو
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السليم لشخصية الطفل ولكن التهديد بالحرمان من قبل الوالدين
نحو أبنائهم يساعد عىل تنشئتهم تنشئة غري سليمة .
*أسلوب الضبﻂ الوالدي :
ويقصد به قدرة الوالدين عىل التدخل يف الوقت املناسب حتى ال
يصل الطفل إىل درجة التسيب ويكون ذلك بالعقاب البسيط .
منﻂ العداء لدى الوالدين :
إن الطريقة التي يرتﻰﺑ بها الطفل يف سنواته األوىل والقامئة عىل
املخاوف وانعدام األمن تؤدي إىل تعرض األطفال إىل االضطرابات
النفسية والتأخر يف نواحي النمو املختلفة .
*الحامية الزائدة لدى الوالدين :
إن رعاية الطفل واالهتامم به من األمور الرضورية التي يجب عىل
الوالدين القيام بها ولكن ال أن يصل بها إىل درجة الحامية املفرطة
 ،وتأخذ تلك الحامية األبعاد اآلتية  :التعلق املكثف بالطفل  ،عدم
إعطاء الطفل الحرية يف استقاللية السلوك .
*تسلﻂ الوالدين :
واملقصود من ذلك األسلوب الذي يتبعه الوالدين يف فرض اآلداب
والقواعد التي تتامﳽ مع مراحل عمر الطفل وذلك بالنهي والتوبيخ
 ،ومن هذه األسباب لجوء اآلباء إىل التسلط  :امتصاص األب ملجموعة
من القيم واملعايري الصارمة يف طفولته مام يضطر إىل تطبيقها عىل
أطفاله ()6
املبحث الثاين
اكتساب السلوك والقيم املرغوب فيها
من السلوكيات والقيم الرتبوية التي يجب تنشﺌة الطفل عليها
وترسيخها يف نفوسهم لتصبح منهاج ونرباس لحياتهم :
اإلميان بالله :
إن األساس الذي يجب تعليمه للطفل يف سبيل الرتبية الصحيحة
إشعاره بوجود الله واإلميان به بلسان ساذج متيرس الفهم ،وإن الحاجة
لإلميان بالله موجودة يف باطن كل إنسان بفطرته الطبيعية .فعندما
يبدأ جهاز اإلدراك عند الطفل بالنشاط والعمل  ،ويستيقظ حس
التتبع فيه  ،ويأخذ يف السؤال عن علل األشياء ومنشأ كل منها فإن
نفسه الطاهرة وغري املشوبة تكون مستعدة متاما لتلقي اإلميان بخالق
العامل  ،وهذه الحالة هي أشد الحاالت طبيعة يف بناء الطفل  .ولإلميان
بالله أثرين مهمني  :األول  :انه يعمل عىل إحياء أعظم واقعية روحانية
أي الفطرة العقيدية  ،ويصب ركائز السعادة الواقعية لإلنسان  .الثاين :
إن جميع الفطريات الروحية والفضائل الخلقية تستيقظ يف ظل القوة
التنفيذية لإلميان .وقد بني اإلمام( عليه السالم ) قيمة اإلميان من خالل
كرثة عبادته فقد كان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأفقههم وأكرمهم .
فأتجه بعواطفه ومشاعره نحو الله إذ تفاعلت جميع ذاتياته بحب
الله والخوف منه  ،فقد عمل كل ما يقربه إىل الله فكان كثري الصالة
والصوم والحج والصدقة وأفعال الخري  ،فكان (عليه السالم ) يف طليعة

العارفني بالله وعظيم الخوف منه شديد الحذر من مخالفته حتى
قال له بعض أصحابه  »:ما أعظم خوفك من ربك ؟ ! ! « فقال (عليه
السالم )  « :ال يأمن يوم القيامة إال من خاف الله يف الدنيا )7(« . . .
الثبات عىل املبدأ :
الثبات عىل املبدأ الحق من أقدس واجبات األمة وفروضها الحتمية
 ،فهو الذي يرفع معنوياتها  ،ويعزز قيمتها  ،ويحقق أهدافها وأمانيها
 .ومل تعرف البرشية يف تاريخها املديد  ،أكمل وأفضل من املبادئ
اإلسالمية الحائزة عىل جميع الخصائص والفضائل التي أهلتها
للخلود ،وبوأتها قمة الرشائع واملبادئ هي املبادئ الوحيدة التي
تالءم ال ِفطَرة السليمة وتؤلف بني القيم املادية
والروحية  ،وتكفل ملعتنقيها سعادة الدين والدنيا .لذلك م ّجد
القرآن الكريم املسلمني الثابتني عىل مبادئهم الرفيعة  ،املستمسكني
ين قَالُوا َربُّ َنا اللَّ ُه ث ُ َّم ْاستَقَا ُموا
بقيم اإلميان ومثله العليا (:إ َّن ال َِّذ َ
رشوا بِالْ َج َّن ِة الَّ ِتي
تَتَ َن َّز ُل َعلَيْ ِه ُم الْ َم َالئِ َك ُة أَ َّال ت َ َخافُوا َو َال ت َ ْح َزنُوا َوأَبْ ِ ُ
كُ ْنتُ ْم ت ُو َع ُدو َن نَ ْح ُن أَ ْولِ َيا ُؤكُ ْم ِيف الْ َح َيا ِة ال ُّدنْ َيا َو ِيف ْ َ
اآل ِخ َر ِة َولَ ُك ْم ِفي َها
َما ت َشْ تَهِي أَنْف ُُس ُك ْم َولَ ُك ْم ِفي َها َما ت َ َّد ُعو َن نُ ُز ًال ِم ْن َغفُو ٍر َر ِحيمٍ )()8
ومن هؤالء الثابتني عىل مبادئهم الرفيعة الحسني ابن عيل ( عليه
السالم ) فقد سام وأهل بيته الطاهرون وأصحابه األكرمون إىل أوج
رفيع  ،تنح ّط دونه الهمم واآلمال يف الثبات عىل املبدأ والتمسك
بالحق  ،رغم حراجة املوقف  ،ومعاناة أفدح الخطوب واألهوال .
وقف الحسني (عليه السالم) يوم عاشوراء  ،وقد أحاط به ثالثون
ألف مقاتل  ،يبغون إذالله وقتله  ،فرصخ يف وجوههم رصخته
املد ّوية  ،وأعلن عن إبائه وشموخه بكلامته الخالدة املجلجلة يف
مسمع الدهر  ،والتي ال تزال دستورا ً حيّاً يقدسه األباة واألحرار ( :
السلة والذّلة ،
الدعي ابن
أال وإ ّن
الدعي  ،قد ركز بني اثنتني  ،بني ِّ
ّ
ّ
وهيهات م ّنا الذلة  ،يأﻰﺑ اللّه ذلك لنا ورسوله واملؤمنون  ،وحجور
طابت وطهرت  ،وأنوف حم ّية  ،ونفوس أب ّية  ،من أن تؤثر طاعة
اللئام عىل مصارع الكرام )(. )٩
ويؤكد الحسني (عليه السالم) ثباته عىل املبدأ مؤثرا ً يف سبيله
القتل والفداء عىل الحياة الخانعة الذليلة ( واللّه ال أعطيكم بيدي
.1التنشئة االجتامعية يف املجتمع العريب يف ظروف اجتامعية متغرية  ،سهري عبد
العزيز محمد .5 ،
.2املصدر نفسه .5 ،
.3تنشئة األطفال وثقافة التنشئة  ،عبد الواحد علواين .15 ،
.4عالقة األرسة والتنشئة االجتامعية بالعنف األرسي  ،أبو ذراع أحمد. 7 ،
.5نظرة معارصة يف علم االجتامع املعارص ،سلوى عبد املجيد . 3،
.6أساليب التنشئة االجتامعية للوالدين وتأثرياتها ،سهري عبد العزيز 5 ،
.7بحار األنوار ،املجليس،ج1٩2/44
.8سورة فصلت،آية 32-31
. ٩بحار األنوار ،املجليس،ج٩/45

إعطاء الذليل  ،وال أقر لكم إقرار العبيد )( (. )10إين ال أرى املوت
إال سعادة  ،والحياة مع الظاملني إال برماً )()11
وما أحوج املسلمني اليوم أن يستلهموا جهاد أولئك العظامء األفذاذ
 ،ويقتفوا آثارهم  ،يف التمسك بالدين  ،والثبات عىل املبدأ  ،والتفاين
يف نرصة الحق  ،ليسرتدوا مجدهم الضائع  ،وعزهم السليب  ،وينقذوا
أنفسهم من هوان هزائهم الفاضحة والنكسات املتتالية،من خالل
تنشئة وتوجيه أبنائهم نحو هذا الخلق الكريم والسلوك األمثل يف
ثباتهم عىل مبادئهم والدفاع عنه .
الحلم وكظم الغيظ :
قد يحسب السفهاء أن الحلم وكظم الغيظ من دالئل الضعف ،
ودواعي الهوان  ،ولك ّن العقالء يرونها من سامت النبل  ،وسمو الخلق
 ،ودواعي العزة والكرامة  .فكلام عظم اإلنسان قدرا ً  ،كرمت أخالقه
 ،وسمت نفسه  ،عن مجاراة السفهاء يف جهالتهم وطيشهم  ،معتصامً
بالحلم وكرم اإلغضاء  ،وحسن العفو  ،ما يجعله مثار اإلكبار والثناء
.وقد مدح الله الحلامء والكاظمني الغيظ ،وأثنى عليهم يف محكم
كتابه .فقال تعاىل ( َوالْك َِاظ ِم َني الْ َغيْ َظ َوالْ َعا ِف َني َعنِ ال َّن ِ
اس َواللَّ ُه يُ ِح ُّب
الْ ُم ْح ِس ِن َني )()12
كام قيل :
وذي ســفــه يــخــاطــبــنــي بجهل
يــزيــد ســفــاهــ ًة وأزيـــــد حلمـاً

فـــﺂنـــف أن أكــــــون لــــه مجيبا
كعو ٍد زاده اإلح ـراق طيبا ()١3

وإن أستقرأت سرية اإلمام الحسني ( عليه السالم ) تجد ﻤﻧط فريدا ً
 ،ومثالً عالياً ،يف دنيا السري واألخالق فنجد الحلم من أسمى صفات
أيب الشهداء ( عليه السالم ) ومن أبرز خصائصه فقد كان  -فيام أجمع
عليه الرواة  -ال يقابل مسيئا بإساءته  ،وال مذنبا بذنبه  ،وإﻤﻧا كان
يغدق عليهم بربه ومعروفه  ،من ذلك ما قصه الراوي  (:جنى غالم
له جناية توجب العقاب عليه فأمر به أن يرضب  ،فقال  :يا موالي
والكاظمني الغيظ قال  :خلوا عنه  ،فقال  :يا موالي والعافني عن
الناس « قال  :قد عفوت عنك  ،قال  :يا موالي « والله يحب املحسنني
قال  :أنت حر لوجه الله  ،ولك ضعف ما كنت أعطيك)14().
.10بحار األنوار ،املجليس ،ج7/45
 .11بحار األنوار ،املجليس1٩2/44،
.12سورة آل عمران،آية 134
.13الكشكول  ،بهاء الدين العاميل 4 ،
 .14بحار األنوار ،املجليس،ج1٩5/44

قصيدة

ﺍﻋﺮﺝ ﺑِﺮﻭﺣﻲ
• الشاعر جابر بن حجي الجميعة

 32العدد  - 126شهر ذي الحجة  1439هـ

مت َمكاين
ِقلبي َقد س ِﺌ ُ
إ ْج َنح ب ِ
ِلت أعز ُِف كُلام طَ َر َق اله َوى
َماز ُ
قدس َها أنا
ل ِكنهُ ال ُحزنُ امل ُ ُ
ابتدأت طفولتي
ُ
ل ِكنني ُمن ُذ
ارتبكت عىل
ُ
فإذا
الكالم وجدتهُ
ِ
ُ
َعرص َدمع َها
وهي ت ِ ُ
ورأيت أُمي َ
أستويت ومل َيزل
ُ
وأ ِيب الذي م ُنذ
ال تَع ِذلوا ُحزين علي ِه فإمنا
حتى إذا نَضُ بت مدا ِمع أع ُينـــي
ضت ِمن أث ِر ال ُحس ِني كرام ًة
وق َب ُ
كالشفق
نساب
الرقيق كأنهُ
ِ
ِ
َي ُ
اشق
ساب يف قلبي كنسم ِة َع ٍ
ي َن ُ
أرهف ِمن ضلو ِعك إمنا
ُنت
ما ك ُ
ُ
اءك يف َدمي
يا سيدي فاسكُب ِد َم َ
شَ َجري َي ِح ّن إىل َم ِعينك َّروين
أنت تَعلو فوق شا ِهقة الق َنا
َها َ
أنت تبت ِك ُر الخلود رواي ًة
ها َ
أنت تخترص الجامل بلوح ٍة
ها َ
واملاء ُم ْذ
حريتهُ ونبذتَهُ
َّ
فارسحب ُجرحكها ُهناالتبسالسؤا
ِلت أبيك والدموع مﺂمتي
الز ُ

واع ُرج بِروحي يف مدى أح َزا ِين
ِ
ألكرس ِّرقة األل َحانِ
ُحزين،
ِرس ٌب ِمن اآلهات واألش َجانِ
وصدَ ا ُه َيشغ َُل ح َّيزي وكَيا ِين
لسا ِين
نَ َغامًُ ،يرت ُِّب متَ َتامت َ
مصا ِين
وترشّ هُ ِعطراً عىل ُق َ
َيبيك ال ُحسني ب ُحرق ِة الوجدَ انِ
ُحزين علي ِه ..نبوئتي وب َيا ِين
آنست تُربتهُ عىل أحضَ ا ِين
ُ
اإلنسانِ
ُعظمى تَ ُبث الضو َء يف َ
الشموس ب َِسل ِة األل َوانِ
َج َمع
َ
َرمق ال َعشيق بطرف ِه الف َّتانِ
عليك طبائع ال ِتحنانِ
تقسو
َ
َ
مسار ُه ِرش َيا ِين
يك َيستعيد َ
ِ
أغصا ِين
رست َ
عط َش الفؤاد تكَ ّ
ل َتشُ ع نوراً يف َمدى األز َمانِ
كُربى تخُﻂ فصولها بتفَانِ
زيتي ٍة ُرسمت بال ألوانِ
مل ميتثل يوماً إىل الطو َفانِ
وقوسها وال َجا ِين
ُل عىل النبال
ُ
أعام ِين
ُر ّدوا
َ
القميص فصرب ُه َ
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مساﺋل ﺷرعية

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

الﺨطوبة
السؤال:
هل يجوز الخروج مع الخطيبة يف ايام الخطبة؟

الجواب:
هي قبل العقد كاالجنيبة فال يجوز.

السؤال:
ما حكم رؤية الرجل األجنبي للمراة االجنبية لقصد خطبتها مع انها تقوم بالجلوس معه بدون حجاب مع وجود محرم و قد
اليخطبها اذا مل تعجبه ؟
الجواب:
يجوز ملن يريد ان يتزوج امراة ان ينظر اىل محاسنها كوجهها و شعرها و رقبتها و كفيها و معاصمها و ساقيها و نحو ذلك و ال
يشرتط ان يكون ذلك باذنها و رضاها نعم يشرتط  :ان اليكون بقصد التلذذ الشهوي و ان علم انه يحصل بالنظر اليها قهرا و ان ال
يخاف الوقوع يف الحرام بسببه كام يشرتط ان ال يكون هناك مانع من التزويج بها فعال مثل ذات العدة و اخت الزوجة .
و يشرتط ايضا ان ال يكون مسبوقا بحالها و ان يحتمل اختيارها و إالّ فال يجوز و االحوط وجوبا االقتصار عىل ما اذا كان قاصدا
التزويج بها بالخصوص فال ي ّعم الحكم ما اذا قاصدا ملطلق التزويج و كان بصدد تعيني الزوجة بهذا االختبار و يجوز تكرر النظر
اذا مل يحصل االطالع عليها بالنظرة االوىل .
السؤال:
ما حكم اذا كنت متقدما لخطبة فتاة ورأيت صورتها بدون حجاب؟
الجواب:
إذا أحرزت بأن النظرة إىل الصورة تجدي لالطالع عىل كل املعلومات التي تريد معرفتها من الخطيبة فال مانع من مشاهدة الصورة.

موقﻊ السيد السيستاني دام ﻇلﻪ الوارﻑ
االستفتاﺀات الشرعية
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منﻬاﺝ الصالحين  -ﺝ2

كتاﺏ الرهن
الرهن هو  ( :جعل وثيقة للتأمني عىل دين أو عني مضمونة ) .
مسألة  : ١٠٥١لو رشط املرتهن يف عقد الرهن استيفاء منافع العني يف مدة الرهن مجاناً فإن مل يرجع ذلك إىل االشرتاط
يف القرض أو يف تأجيل أداء الدين صح  ،و كذلك ما لو رشط استيفاءها باألجرة مدة  ،و إذا صح الرشط لزم العمل به إىل
نهاية املدة و إن برئت ذمة الراهن من الدين .
مسألة  : ١٠٥2لو رهن األصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح  ،فلو كان الدين مؤجالً و أدركت الثمرة قبل حلول األجل
 ،فإن مل تكن يف معرض الفساد إىل حينه فال إشكال و إال كان حكمها حكم ما يترسع إليه الفساد قبل األجل و قد تقدم
يف املسألة ( . ) ١٠36
مسألة  : ١٠٥3إذا حان زمان قضاء الدين و طالبه الدائن فلم يؤده جاز له بيع العني املرهونة و استيفاء دينه إذا كان
وكيالً عن مالكها يف البيع و استيفاء دينه منه  ،و إال لزم استجازته فيهام  ،فإن مل يتمكن من الوصول إليه استجاز الحاكم
الرشعي عىل األحوط  ،و إذا امتنع من اإلجازة رفع أمره إىل الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع  ،فإن تعذر عىل الحاكم إلزامه
باعها عليه بنفسه أو بتوكيل الغري و لو كان هو املرتهن نفسه  ،و مع فقد الحاكم أو عدم اقتداره عىل اإللزام بالبيع و عىل
البيع عليه لعدم بسﻂ اليد باعها املرتهن بنفسه مع االستﺌذان من الحاكم الرشعي عىل األحوط إن أمكن  ،و عىل كل حال
لو باعها و زاد الثمن عىل الدين كان الزائد عنده أمانة رشعية يوصله إىل صاحبه .
مسألة  : ١٠٥4لو وﰱ بيع بعض الرهن بالدين اقترص عليه و بقي الباقي أمانة عنده  ،إال إذا مل ميكن التبعيض و لو من
جهة عدم الراغب أو كان فيه ﴐر عىل املالك فيباع الكل .
مسألة  : ١٠٥٥إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه و دابة ركوبه جاز للمرتهن بيعه و استيفاء طلبه منه
كسائر الرهون .
مسألة  : ١٠٥6لو رشط يف عقد الرهن وكالة املرتهن أو غريه يف البيع مل ينعزل ما دام حياً .
مسألة  : ١٠٥٧لو رهن ماله و أوﴅ إىل املرتهن أن يبيع العني املرهونة و يستويف حقه منها لزمت الوصية و ليس للوارث
إلزامه برد العني و استيفاء دينه من مال آخر .
مسألة  : ١٠٥8إذا مل يكن عند املرتهن بينة مقبولة إلثبات دينه و خاف أن يجحده الراهن لو اعرتف بالرهن عند الحاكم
فيؤخذ منه مبوجب اعرتافه و يطالب بالبينة عىل حقه جاز له بيع الرهن مع االستﺌذان من الحاكم الرشعي عىل األحوط
 ،و كذا لو مات الراهن و خاف املرتهن جحود الوارث .
مسألة  : ١٠٥٩املرتهن أحق بالعني املرهونة من باقي الغرماء إذا صار الراهن مفلساً أو مات و عليه ديون الناس  ،و لو
فضل من الدين ﳾء شاركهم يف الفاضل  ،و لو فضل من الرهن و له دين بغري رهن تساوى الغرماء فيه .
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بانوراما

يوم عرفة في كربالء المقدسة

• تصوير :قاسم العميدي

تحقيقات

عمالة القطاع الخاص

حقوق ضبابية ومصير مجهول
ب َني ضعف تطبيق القوانني املتعلقة بالضامن االجتامعي للعاملني يف القطاع الخاص وقصورها عن اإلحاطة بكافة الحاالت املتعلقة
باملوضوع ،وبني جهل العاملني أنفسهم بالوعي الحقوقي وكيفية املطالبة بحقوقهم ،أخذت تطفو اىل السطح مشاكل ومعاناة كبرية
عصب الحركة االقتصادية يف السوق ويف مرافق الدولة األخرى.
ومتنوعة لهذه الرشيحة التي تُعد َ
•تحقيق :فضل الرشيفي
• تحرير :صباح الطالقاين

الرشوط املجحفة
(ش .ع) مد ّرسة ،تقول” اضطررت للعمل يف معهد أهيل
يئست من التعيني الحكومي رغم
ملعالجة التو ّحد بعد أن
ُ
ان مرتبي يبلغ  300ألف دينار فقط وبدوام يومي عىل
مدار السنة باستثناء يومي الخميس والجمعة”.
وتضيف” ان الخريجني وغريهم يتدافعون عىل العمل
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يف أية مؤسسة أهلية رغم الرشوط املجحفة التي ميليها
رب العمل او صاحب املرشوع”.
وتدعو” الجهات الرسمية اىل ايجاد حل ينتشل
الخريجني والعاطلني من براثن العوز واستغالل ارباب
العمل يف القطاع الخاص”.
ِ
الكاسب ليث املياحي يعمل هو اآلخر يف محل بيع

املالبس منذ  12سنة بأجر شهري يرتاوح ما بني ( 350ــ
 600ألف دينار) وساعات العمل تصل اىل  14ساعة أو
أكرث يف مواسم الزيارات املليونية مبدينة كربالء.
ويذكر املياحي وهو يعيل أرسة مكونة من ستة أفراد
ويسكن يف بيت ايجار” مل أجد فرصة عمل مناسبة
فاضطررت للعمل يف محل بيع املالبس رغم طول ساعات
العمل”.
ويكمل” راجعت دائرة العمل والشؤون االجتامعية
ومل احظى بيشء وتم رفيض وحرمت من االستفادة من
خدمات الدائرة بذريعة مقدريت عىل العمل”.
ويختم املياحي” يف حال تغيبي عن العمل ولو ليوم
واحد يتم خصم اجور ذلك اليوم من مرتبي”.
العامل مقداد نصيف يقول” كنت اعمل يف رشكة تعبئة
املياه وأتقاىض اجر قدره  15ألف دينار عراقي مقابل
 8ساعات وعىل أثر ذلك تركت العمل بسبب املشاق
واملسؤولية امللقاة عىل عاتقي ولعدم تناسب االجر مع ما
ابذله من جهد”.
وأشار اىل ان “رب العمل يجربهم عىل دفع مثن
املعدات التي تتلف اثناء العمل حتى وان مل يكن العامل
مسؤول عن هذا التلف او العطل”.
وأردف نصيف وهو متخرج من كلية االدارة واالقتصاد
قائال” لست أنا الوحيد الذي يعمل بعيدا عن تخصصه
فالعديد من الخريجني يشاركوين العمل يف رشكة تعبئة
املياه”.
الشاب كرار الجبوري ،عامل فندق ،يقول انه يعمل عىل
مدار اليوم باستثناء ساعات قليلة من الليل حيث يخلد
فيها اىل النوم ويتقاىض أجر قدره  450ألف دينار.
ويضيف الجبوري” مىض عىل عميل  7سنوات وأنا مجرب
عىل العمل يف القطاع الخاص فليس لدي بديل رغم ان
أجوري ال تكفي للمتطلبات املهمة”.
انصاف العاملون
الشيخ حمزة الفتالوي يفيد انه” ليس هنالك إشكال
رشعي يرتتب عىل قلة األجور وعدم تناسبها مع ما يبذله
العامل او املوظف طاملا ان هنالك اتفاق بني رب العمل
او صاحب املرشوع والعامل ،فالعامل يف هذه الحالة غري
ُمكره عىل العمل ،ولكن يُفرتض أن يتعامل رب العمل
تعامالً أخالقياً مع العامل فإذا كان رب العمل ميسور
الحال فال بأس بان يكون عونا وسندا للعامل ال سيام إذا
كانت هذه املساعدة تحفظ كرامته وتوفر له ما يقوت
به أرسته”.
ويشري الفتالوي اىل” رضورة مراعاة الجانب الرشعي
واإلنساين يف التعامل مع العامل وانصافه انطالقا من

التعاليم اإلسالمية واألخالق النبوية فالرسول األكرم صىل
عليه وآله يقول يف الحديث الرشيف (أعطي األجري أجره
قبل أن يجف عرقه) ،وتشري الروايات اىل ان اإلمام عيل
عليه السالم يف زمن توليه حكم املسلمني رأى نرصانيًا
يسأل الناس ،فقال :ما هذا؟ قالوا :هذا نرصاين ك َرب وعجز
وصار يتسول ،قال :استخدمتموه حتى إذا كرب وعجز
تركتموه يتكفف الناس؟! أعطوه من بيت مال املسلمني”.
وهنا اإلمام أوىل العامل اهتامما كبريا وضمن حقوقه
وهي مبثابة الحقوق التقاعدية للموظفني يف زمننا اليوم،
لذا حري بأرباب العمل ان ينصفوا العامل وان يحسنوا
إليهم انطالقا من ثوابتهم األخالقية واإلنسانية”.
قانون معطل
األستاذ يف كلية السياحة بجامعة كربالء د .كريم ضمد
أدىل انه” يف بلدان العامل املتقدم يضمن العامل يف القطاع
الخاص حقوقه التقاعدية ويحصل عىل الضامنات األخرى
رشع وبالتايل ليس هنالك اي خشية عىل
وفق قانون م ّ
مصريه ،أما قانون العمل يف القطاع الخاص بالعراق فغري
معمول به وألسباب كثرية يطول ذكرها” .منوهاً” لو تم
تفعيل القانون لتوفرت فرص عمل كبرية وقُيض عىل
البطالة وملا كان هناك ضغط عىل مؤسسات الدولة
ودوائرها ،وبالتايل تتحرك عجلة االقتصاد الوطني وتتحقق
التنمية االقتصادية”.
ويتابع” عىل الربملان العراقي أن يلزم الحكومة للعمل
بنظام القطاع الخاص أسوة ببقية دول العامل التي تضمن
حقوق الرشيحة العاملة برصف النظر عن موقع العمل،
ويجب تقديم القروض والسلف لكل شخص يرغب
بالعمل ضمن القطاع الخاص”.
التسلح بالوعي
مدير قسم تقاعد وضامن كربالء عبد الكريم جاسم
سهيل أشار اىل” ان قانون الضامن االجتامعي رقم 39
لسنة  1971ينص عىل استقطاع نسبة معينة من رب
العمل والعامل ونسبة االستقطاع تبلغ 12% - 17%
تقتطع من رب العمل و  5%تقتطع من العامل ،وهذا
القانون معمول به حاليا”.
ويوضح”عىل ضوء التقارير التفتيشية نحصل عىل
املعلومات التي تخص العامل كاسمه وتاريخ مبارشته
بالعمل ،وهذا القانون يضمن حقوقه أثناء العمل وعند
التقاعد”.
ويبينّ سهيل أن “هنالك أكرث من خمسة آالف عامل
مس ّجل يف دائرة الضامن االجتامعي يف كربالء ،وهنالك ما
يقارب  574عامل يتقاىض راتبا تقاعديا”.
ويتابع أن” عىل العامل التسلح بالوعي ليطالب بحقوقه
العدد  - 126شهر ذي الحجة  1439هـ 39

‚

الخبري القانوين اياد

د .كريم ضمد

االستاذ عبد الكريم

وذلك من خالل إبراز ما يثبت عمله يف القطاع الخاص
كوجود عقد بينه وبني رب العمل او وجود باج تعريفي
يثبت انه يعمل ضمن جهة معينة او قطاع من القطاعات،
ومن الرضوري ان يراجع دائرة الضامن االجتامعي
للحصول عىل حقوقه”.
على البرلمان
ويُذكر يف هذا الصدد ان قانون التأمينات االجتامعية
اق ّر يف مجلس الوزراء وأُرسل اىل مجلس النواب وسيتم
العراقي أن
التصويت عليه يف الربملان القادم ،وهذا القانون سيشمل
يلزﻡ الحكومة كل من يعمل يف القطاع الخاص مبا فيهم سائق سيارة
األجرة والباعة املتجولني وحتى رب العمل وسيضمن
للعمل بنﻈاﻡ
العاملني يف القطاع الخاص كل حقوقهم استنادا ً اىل هذا
القانون.
القطاع الﺨاﺹ
العامل املضمون
أسوة ببقية
رشع العراقي
الخبري القانوين اياد جعفر يفيد بأن” امل ّ
دول العالﻢ التي عالج موضوع حقوق العامل وفق مجموعة من القوانني
ومنها قانون رقم  71لسنة  1987وقد ضمن هذا القانون
تﻀمن حقوق
حقوق العامل ولكنه ألغي فيام بعد لعدم مواكبته
رشعون أن
للتطورات التي حصلت يف العراق وارتأى امل ّ
الشريحة
يصدر قانون  37سنة  2015النافذ وقد ع ّر َف هذا القانون
العاملة بصرﻑ العامل انه كل شخص طبيعي ذكر او أنثى يعمل بتوجيه
النﻈر عن موقع وإرشاف صاحب عمل وتحت إدارته ،سواء كان يعمل
بعقد مكتوب او شفوي رصيح او ضمني او عىل سبيل
العمل
التدريب او االختبار او يقوم بعمل فكري او بدين لقاء أجر.
والعامل املضمون هو كل شخص يعمل يف مرشوع
جامعي او فردي او يف قطاع العمل غري املنظم ويدفع
االشرتاك الواجب دفعه اىل صندوق وتقاعد ضامن العمل،
أما صاحب العمل فقد ع ّرفه القانون بأنه كل شخص
طبيعي او معنوي يستخدم عامل او أكرث لقاء اجر أياً
كان نوعه ،أما عقد العمل فع ّرفه القانون عىل انه أي
اتفاق سواء كان رصيح أم ضمني شفوي او تحريري يقوم
مبوجبه العامل بالعمل او تقديم خدمة تحت إرشاف
وإدارة صاحب العمل”.
ويؤكد الخبري القانوين” ان القانون تض ّمن بنود كثرية
تناولت األحكام املوضوعية والشكلية لحق العامل وترسي
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الشيخ حمزة الفتالوي

املواطن ليث الفتالوي

أحكام هذا القانون عىل جميع العامل يف جمهورية
العراق او َمن يف حكمهم ،أي ان القانون ال يشمل العامل
يف القطاع الخاص فقط بل يشمل األُجراء يف املؤسسات
الحكومية أيضا ،وقد نص هذا القانون عىل إن يتمتع
العامل مبجموعة من الحقوق وهي تقايض األجر عن
العمل و التمتع بفرتات راحة يوميا وأسبوعية وفقا
لنصوص عقد العمل واالتفاقات الجامعية واملساواة يف

الفرص واملعاملة يف التشغيل واالستخدام بعيدا ً عن أي
شكل من أشكال التمييز ،وان يعمل العامل يف بيئة خالية
من التح ّرش ،واالحرتام يف عالقات العمل واالستفادة من
برامج التدريب املهني والعمل يف بيئة آمنة وظروف
صحية سليمة واملفاوضة لتحسني رشوط العمل وحرية
اإلرضاب وحرية تأسيس النقابات واالنتامء إليها.
وقد فرض القانون التزامات عىل العامل ومنها االلتزام
مبواعيد العمل واالنرصاف وأما ما يخص التقايض يف
املحاكم فان املحكمة املختصة بالشكاوى التي يقدمها
العامل هي محكمة العمل وهي موجودة يف كل محافظة،
وإن مل تشكَّل هذه املحكمة فستتوىل األمر محكمة
البداءة وهذه املحكمة تنظر يف الدعوى املقدمة سواء
كانت تتعلق بأجر العامل او أي حق آخر من حقوقه.
ويختم الخبري القانوين” ما نشهده هو أن اغلب العامل

بحاجة اىل الوعي القانوين ليك يعرف كل عامل حقوقه ،إذ
انهم ال يعرفون حقوقهم والتزاماتهم ومن واجب وسائل
اإلعالم وخرباء القانون وكل الجهات املعنية أن تقوم بورش
وندوات تعنى بحقوق العامل”.
ختاما يف ظل هذا الكم من القوانني والتعليامت ويف
ظل غياب أو عدم إمكانية إيجاد حلول حكومية كفيلة
بالقضاء عىل البطالة يف العراق واضطرار العاملة العراقية
اىل القبول مبا يعرض عليها من أعامل لغرض تحصيل لقمة
العيش وإن بأدىن مستوياتها ،بل حتى وان كان األمر يتم
عرب القفز عىل بعض القوانني والتعليامت ،يبقى قامئا
التساؤل ( هل سرتى العاملة بالقطاع الخاص يف العراق
نجاحا أو مقبولية أسوة مبا موجود يف دول العامل األخرى،
مام من شأنه أن يؤرش اىل نجاحه يف إعانة القطاع العام
بحل مشكالت البلد وال سيام منها البطالة)؟.
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حوارات

الباحث في تقارﺏ األديان كريستوفر توماس

من الﻀروري جدﴽ اﻻقتداء باﻹمام الحسين)(g
والتعرﻑ أكﺜر علﻰ منﻬﺠﻪ وبﺜﻪ الﻰ العالم

حوار :سالم الطايئ

تحرير :صباح الطالقاين

تُعد الفعاليات الثقافية ذات الصبغة الدولية أداة حيوية يف تنشيﻂ أطر املعرفة والتالقح الثقايف بني املجتمعات واألمم املختلفة،
ما يؤدي اىل فَهم اآلخر فهامً ميكن من خالله استيعاب اختالفه ع ّنا واعتبار ذلك من املُخرجات الطبيعية لتعدد الثقافات والعادات
والتقاليد اإلنسانية.
ويربز مهرجان ربيع الشهادة الثقايف العاملي الذي تقيمه العتبات املقدسة يف كربالء سنوياً كأمنوذج ملا تقدَّ َم من طرح ،تُستقطَب
من خالله العديد من الشخصيات والكفاءات العلمية واألكادميية العاملية الشَ غوفة بالتواصل وبناء جسور الحوار واملعرفة والتعارف.
ويف حوارنا لهذا العدد من (الروضة الحسينية) استثمرنا أجواء مهرجان ربيع الشهادة لتبادل الحوار والنقاش مع الباحث يف تقارب
عمل يف مجال التدريس الديني للمسيحية و اإلسالم عىل مدى  4٠عاماً.
األديان كريستوفر توماس ،الذي َ
ما هي أهم انجازاتكم يف مجال تخصصكم؟
•
مارست تعليم وتدريس املسيحية ملدة عرش سنوات
ُ
عملت يف تدريس وتعليم اإلسالم ملدة  3٠عاماً،
ُ
وبعدها
قمت بتأليف العديد من
وخالل هذه املدة الطويلة ُ
الكتب التي تهتم بتعاليم الديانات وسبل التعايش،
ولكن مهمتي األوسع هي ايجاد سبل التالقح بني
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األفكار والرتكيز عىل حوار األديان يف كافة املجتمعات،
وجدت عناﴏ عديدة مشرتكة لتحقيق التعايش
ُ
ألنني
بني املجتمعات ،وأن بداية هذا التعايش هي ﴐورة
إدراكنا بأننا جميعاً برش ونحمل صفة اإلنسانية وهي
التي تجمعنا ،وال يجب أن نرتك مجاالً للتمييز العنرصي
والطبقي بني أصناف البرش ألننا كلنا سواسية.

ما هي ال ِعرب املستخلصة من تضحيات اإلمام
الحسني عليه السالم ،وفق رؤيتك الشخصية؟
• حينام أتحدث اىل السياسيني دامئاً ما أضع قضية
اإلمام الحسني وما نتج عنها من تضحيات من اجل الحق
ونرصة الدين واإلنسانية كمبدأ من اجل السري عىل النهج
الصحيح ،فهناك الكثري من ال ِعرب والدروس التي تحملها
نهضة الحسني االصالحية ..ونأخذ مثالً عندما أراد يزيد
أخ ِذ البيعة من اإلمام الحسني فرفض اإلمام املبايعة
ألن يزيد ببساطة حاكم ﻇامل وفاسق ،ومن هنا نسأل
الناس والسياسيني عىل حد سواء ،هل تصافح الظاملني
وتبايعهم أم تسري عىل نهج اإلمام الحسني وترفض الظلم
واالستبداد؟ ومن خالل نوع الجواب نعرف حقيقة هذا
الشخص مواطناً كان أم مسؤوالً.
من الﴬوري جداً االقتداء باإلمام الحسني()g
والتع ّرف أكﺮﺜ عىل منهجه وبثه اىل العامل كله ،ألن اإلمام
الحسني ليس للشيعة فقﻂ وإمنا هو مثال وامنوذج
لجميع البرشية ،وقد ك ّرمه الله من بني الناس بصفات
الشهادة والسيادة.
كيف تنظرون اىل أهمية التعايش ،مع وجود
االختالف يف الرتكيبة االجتامعية؟
• هناك شعوب تفتقر اىل ثقافة التعايش والتحاور
وخاصة يف مسألة فض النزاعات لذلك من الﴬوري جداً
تغيري هذا األسلوب وعدم اللجوء للعنف ...يف انجلرتا
وعموم أوربا نحن نحاول أن نبني مجتمعاً متجانساً مع
وجود االختالف العرقي والديني ونرى أن هناك نجاح
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اثبت الفكر التكفريي ،انه ال يستهدف ديانة
معينة بل هو عدو للجميع ،فكيف السبيل ملواجهته؟
• نحن نعلم أن املجاميع اإلرهابية قتلت من املسلمني
أكﺮﺜ مام قتلت من املسيحيني والديانات األخرى ،ومع
ذلك فإن هؤالء التكفرييني يعتقدون أنهم املؤمنون دون
غريهم ،وأي شخص آخر من أية طائفة تختلف معهم
يكون كافراً ! نحن نرى أن الحل ملواجهة املد التكفريي
يكمن يف توحد املجتمع والتفافه حول نفسه من خالل
التعايش السلمي واملؤاخاة ،وهذه الطريقة هي املُثىل
رسب أفكار التط ّرف واإلرهاب والتكفري.
ملنع ت ّ
علينا أيضاً أن نتعلم أدوات التعايش السلمي،
ومعرفة كيف يعيش اآلخرون يف املجتمعات املستقرة
بحب وسالم ،وما هي القواعد املشرتكة بيننا وبينهم،
وأن نصل اىل نقاط تعاون مشرتكة تع ِّزز فهم التعايش
وترسخ أسسهُ  ،وعىل كل إنسان أن يتعايش مع أخيه
ّ
بعيداً عن كل االنتامءات.
هل لديكم قراءة ما لفتوى املرجعية الدينية العليا
للدفاع عن العراق وحفظ التعايش السلمي؟
• ــ املُتفق عليه هو أن الصورة التي ينقلها اإلعالم
الغريب سيﺌة جداً عن اإلسالم ،ولذلك أرى انه من
الﴬوري جداً التصدي لهذه اإلساءات ،وهنا يأﻲﺗ دور
أصحاب االختصاص و َح َملة الرسالة من رجال دين
وأكادمييني وإعالميني يف أن يتسلّحوا باملعرفة ويعملوا
بكافة الوسائل املرشوعة للتعريف باملفاهيم األصيلة
للدين اإلسالمي ...يوجد يف انجلرتا ما يقارب خمسة
ماليني مسلم ولكن الكثري من االنجليز ال يعرفون إال
القليل عن اإلسالم واملسلمني ،وباملقابل الكثري من
املسلمني ال ميتلكون الثقافة واملعلومات عن املسيحية،
وال توجد عالقات جدّية بينهم حتى عىل املستوى
الشخﴢ ،وهكذا جهل باآلخر من الطبيعي انه سيولّد
اختالفات وكراهية ألن الناس أعداء ما جهلوا ،فضالً عن
أن هذا الجهل باآلخَر سيولّد فجوة يدخل منها املتطرفون
ليبثّوا سمومهم ويستغلّوا الوضع إلشعال الفﻦﺘ.

مهمتي
إيجاد سبل
التﻼقح
بين األفكار
والتركيز
على حوار
األديان
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ما هو انطباعكم عن مهرجان ربيع الشهادة الثقايف
العاملي؟
• اقامة مثل هكذا مهرجانات ثقافية تحمل صفات
العلوم واملعرفة وتتم مبشاركة دولية واسعة تشمل
كافة األديان واملذاهب من مختلف بقاع العامل تعد
أمراً مهامً جداً ،وهي ﴐورية للتواصل وبناء جسور
الحوار واملعرفة والتعارف ،من خالل البحوث املقدَّمة
واملحاﴐات والندوات ومعارض الكتب التي تعمل عىل
نرش رسالة اإلسالم الحقيقية من خالل ثقافة اهل البيت
عليهم السالم وعلومهم ومبادئهم .ولكننا بحاجة اىل
وقت أطول وفرص أكرب للتعارف وتأسيس ورش عمل
مستقبلية ملناقشة وتحقيق األهداف املنشودة من وراء
إقامة هذه الفعاليات الثقافية الكبرية.

جيد يف هذا املضامر.
أما بالنسبة للعراق وبعض دول الرشق األوسﻂ
فلديكم فرصة اكرب للتعايش والتعارف ،عىل العكس من
دول أوربا التي دخل اليها اإلسالم ومفاهيم التعايش
متأخرة.

تقارير

المطاعم الشعبية
أسعار مناسبة ومعايير مثيرة للجدل
تتم ّيز املطاعم الشعبية بوفرتها يف أنحاء وزوايا كل مدينة وقرية مهام كانت صغرية او كبرية وهذا األمر يشمل أغلبية أنحاء العامل ،ويتم ّيز أيضا هذا
النوع من املطاعم برخص السعر بحيث غالباً ما يكون مبتناول متوسطي الحال والفقراء ،ولكن املعضلة الكبرية التي دامئاً ما تتصدر واجهات النقد
هي تدنيّ املعايري الصحية والنظافة وكفاءة العاملني وتخصصهم يف هذه املطاعم ،فضالً عن تع ّذر مراقبة آليات توفري املواد األولية وطرق حفظها
وتصنيعها ،ألن فرق املراقبة الصح ّية عادة ما تجهل أو تتجاهل املطاعم الشعبية الواقعة يف األطراف واألماكن النائية.

مدير شعبة الرقابة الصحية يف كربالء د .أكرم عبد الخالق
تقرير :عامد بعو
تصوير :محمد الخفاجي كاظم ،تحدثَ عن ضوابط ورشوط منح اإلجازة الصحية
تحرير :صباح الطالقاين ملحالت بيع األطعمة قائالً» ان منح اإلجازة يستلزم توفر
الرشوط املطلوبة يف املحالت التي تطهو وتص ّنع املواد
الغذائية ،ولكل صنف رشوط خاصة تختلف عن اآلخر.
أضاف د .أكرم» بالنسبة للمطاعم الشعبية هناك رشوط
صارمة منها توفّر املساحة الكافية للعمل للتقليل من
فرص التل ّوث ،فكلام كان املكان صغريا ً سيكون فيه التلوث
بنسبة أكرب ،وعموماً فإن املساحة املطلوبة  15مرت مربع
وهذا رشط أسايس يجب توفريه ،فضالً عن رشوط النظافة
والتهوية املناسبة وتوفري مياه صحية مع مواد التنظيف،
وصيدلية صغرية للحاالت الطارئة ومطفأة حريق وقانصة
الحرشات والقوارض ،ورضورة أن تكون األرضية والجدران
ملساء وسهلة التنظيف وغري قابلة لالحرتاق ...ان توفر
هذه الرشوط جميعها يوجب منح اإلجازة الصحية».
مب ّيناً» أما بالنسبة للمراقبة املستمرة فتوجد لجان مراقبة
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صحية تزور محال تحضري األطعمة شهرياً او بصورة
متكررة خالل الشهر ،وتقوم بسحب ع ّينات من املواد
الغذائية ليتم فحصها يف مخترب الصحة العامة ،فإن
ُوجدت فيها ملوثات او بكترييا ضارة سيتم غلق املحل
ملدة سبعة ايام ويتم تعفري (تعقيم) املحل ،وبعد انتهاء
مدة الغلق يتم السامح مبعاودة العمل ولكن مبراقبة
مؤكدة هذه املرة.
وتابع مدير شعبة الرقابة الصحية» هناك أيضاً البطاقة
الصحية التي يجب حيازتها من قبل صاحب املحل
شخصياً وهي تؤكد عىل سالمته من األمراض السارية او
املعدية ،ويتم الحصول عليها من قبل فرقنا الرقابية بعد
مراجعة صحب الشأن ،ومن ثم تحويله اىل املخترب لعمل
مجموعة من التحاليل للتأكد من سالمته ،فضالً عن
التأكيد عىل ارتداء العاملني للكفوف والقبعة والصدرية
املناسبة للعمل.
مشريا ً إىل» وجود تعاون رقايب مع جهات أخرى مثل

د.اكرم عبد الخالق كاﻇم

ماجد ناجي

محمد الفتالوي

‚
ان منح
اﻹجاﺯة
يستلزﻡ توفر
الشروﻁ
المطلوبة في

تطهو وتصنع
المواد
الغذائية

العدد  - 126شهر ذي الحجة  1439هـ 45

‚

جهاز األمن الوطني وجهاز الجرمية االقتصادية التابع
لالستخبارات وجهاز املخابرات فضالً عن لجنة مشرتكة
برئاسة املحافظ»..
وفيام يخص دور مديرية بلدية كربالء وعالقتها مبحالت
بيع األطعمة قال مدير إعالم البلدية ماجد ناجي» لدينا
إجراءات ملتابعة املطاعم الشعبية من ناحية املخلّفات
والنفايات والتلوث البيئي ،وكذلك متابعة التجاوز عىل
األرصفة ومتابعة النظافة أيضاً.
أضاف ماجد» بالنسبة آلليات املتابعة فهي تشمل
املخالفات التي تحصل من قبل بعض املحال فضالً عن
متابعة الديون املرتتبة كأجور التنظيف او فرض غرامات
لعدم االلتزام بالضوابط ،ويف حال عدم االمتثال للتعليامت
يتم إعالم قامئقامية مركز املدينة والدوائر املشرتكة للقيام
بإجراءات غلق املطاعم املخالِفة.
وتابع» لدينا حمالت مستمرة من قبل األقسام الخاصة
مبديرية البلدية لرفع التجاوزات عن األماكن العامة
واألرصفة ،وتصل العقوبات بهذا الشأن اىل حد مصادرة ما
يتم عرضه يف األماكن العامة ،وقد قمنا بإزالة التجاوزات
املوجودة داخل املدينة ،ونحن مستمرون بالحمالت للحد
من هذه الظاهرة مع فرض الغرامات بحق املخالفني».
صاحب مطعم شعبي يف كربالء ،فضّ َل عدم ذكر اسمه،

أفصح عن» ان الكثري من الزبائن يفضّ لون املطاعم
َ
الشعبية لكون تجهيز األكل يتم أمام الزبون مبارشة وهو
الذي يحكم باألمر سلبياً او ايجابياً ،فضالً عن ان األسعار
أرخص بكثري مام هو موجود يف املطاعم الكبرية بحيث
يكون األكل يف متناول يد الفقري ومتوسط الحال والغني
عىل السواء».
وأضاف» املجتمع عموماً يرغب باألكل النظيف والسعر
املناسب ،وال ننىس رسعة تقديم األكالت ،حيث يتطلب
والعامل التعامل مع املطاعم الشعبية
الكسبة
ّ
عمل َ
ومحالت األكالت الرسيعة».
محمد الفتالوي ،صاحب مطعم ،قال» من خالل خربتنا يف
هذا املجال نرى ان معظم الناس تفضّ ل األكل يف املطاعم
الشعبية ،وبالنسبة لنا نحن نهتم بالزبائن من خالل
الطبخ الذي يكون نظيفاً ومع ّدا ً مبواد ممتازة» .مضيفاً»
هناك نوع من املنافسة مع املطاعم الكبرية من حيث
نوعية األكل ،أما الرزق فهو منوط بالله سبحانه وتعاىل».
وبني» هناك تباين وآراء مختلفة ولكننا نتقبل املقرتحات
ّ
التي نسمعها من الزبائن ونعمل بها أحياناً إن كانت
واقعية ،فضالً عن اهتاممنا بكل ما يجذب الزبون من
نظافة وحسن تعامل ورسعة يف العمل».

المحﻼت التي

مقاﻻت

اﻹماﻡ الكاﻇﻢ...g

عميد الﺠامعة الﺠعﻔرية

محمد طاهر  /العراق

مل يشهد التاريخ اإلسالمي والدة حضارة إسالمية علمية عظيمة أثرت الفكر اإلسالمي واإلنساين
بأرقى العلوم أعظم من مدرسة اإلمام الصادق ( ،)gفلم تقترص هذه املدرسة يف علومها عىل
العلوم اإلسالمية كعلوم القرآن والفقه والحديث وغريها وإن كانت هذه العلوم من أساسياتها،
بل تناول التدريس فيها مختلف العلوم واألبحاث ،فكانت مدرسة علمية موسوعية شاملة بحق
ض ّمت علوم التفسري ،والفقه ،والحديث ،وعلم الكالم ،والجدل ،واألنساب ،واللغة ،والشعر ،واألدب،
والكتابة ،والتاريخ ،والفلسفة ،والكيمياء ،والفلك ،وأصول اآلداب ،والقيم اإلجتامعية ،ومكارم
األخالق ،واإلصالح الشامل يف كل ميادين الحياة.

وقد تزعم الصادق()gهذه املدرسة وأرىس دعامئها
عىل أسس علمية متينة غنية بالعمق الفكري وسعة
املنهج العلمي وتخرج منها آالف العلامء الذين كان منهم
بُناة للحضارة اإلسالمية واإلنسانية وحاملوا ألويتها ،يقول
ابن شهرآشوب يف املناقب( :نقل عنه ـ أي عن الصادق
( )gـ ما مل ينقل عن أحد) ،وقال املفيد يف اإلرشاد( :مل
ينقل العلامء عن أحد من أهل بيته ما نقل عنه ،وال لقي
أحد منهم من أهل اآلثار ونقلة األخبار ،وال نقلوا عنه ما
نقلوا عن أيب عبد الله الصادق ،فإن أصحاب الحديث قد
جمعوا أسامء الرواة عنه من الثقاة عىل اختالفهم يف اآلراء
واملقاالت فكانوا أربعة آالف رجل) ،وقال املحقق الحيل
يف املعترب يف رشح املخترص( :انترش عن جعفر بن محمد
من العلوم الج ّمة ما بهر به العقول) .وقال الطربيس يف
إعالم الورى( :تضافر النقل بأن الذين رووا عن أيب عبد
الله جعفر بن محمد الصادق ( )gمن مشهوري أهل
العلم أربعة آالف رجل).
مصدر فخر العلامء
تتجىل لنا عظمة الصادق ( )gيف أن أرباب العلوم
كافة يفتخرون بأنهم تعلموا منه ،يقول محمد أبو زهرة
املرصي وهو من علامء األزهر( :ما أجمع علامء اإلسالم عىل
اختالف طوائفهم يف أمر كام أجمعوا عىل فضل الصادق
( )gوعلمه ،فأمئة أهل السنة الذين عارصوه تلقوا عنه
وأخذوا ،أخذ عنه مالك ،وأخذ عنه أبو حنيفة واعتربه أعلم
الناس) ( ،)1وأليب حنيفة قولته املشهورة (لوال السنتان
لهلك النعامن) ( )2فهو يعرتف ويفتخر بهذه املقولة أن
سبب شهرته العلمية هي من فضل السنتني التي درس
 46العدد  - 126شهر ذي الحجة  1439هـ

فيهام عند الصادق (.)g
الكاﻇم ( )gواملسؤولية الكربى
قام موىس بن جعفر الكاظم ( )gبدور عظيم بعد
استشهاد أبيه الصادق( )gيف حمل راية العلم بتزعمه
ملدرسته العظيمة ومواصلة مسريته العلمية الكربى
والحفاظ عىل أهدافها ورفد أصحابها بالعلوم وجعلها
متواصلة وفاعلة مع املجتمع وتصدى لحفظ هذا اإلرث
العظيم رغم أساليب القمع واإلضطهاد التي واجهها من
قبل السلطة العباسية.
فالدور الذي مارسه الكاظم ( )gبعد أبيه ()g
جعل من هذه املدرسة حية وفاعلة وزاخرة يف حياة
األمة ،ودلت الروايات عىل الدور املشرتك يف إقامة أسس
ودعائم عالقة متينة بينها وبني األمة اإلسالمية والسري عىل
نهج أبيه يف زعامتها العلمية والروحية.
توىل فيها ة تختلف متاماً عن الفرتة
ورغم أن الفرتة التي ّ
توىل فيها الصادق ( )gمن ناحية الجو السيايس ،إال
التي ّ
أنه ( )gكان كفؤا ً للمهمة الكبرية امل ُناطة به واملنصوصة
عليه يف الحفاظ عىل أهداف هذه املدرسة ومبادئها
ودورها الرسايل يف املجتمع .فبعد أن قىض العباسيون
عىل األمويني متاماً التفتوا إىل العلويني الذين لوالهم ملا
وصلوا إىل الحكم بعد أن رفعوا شعار (يالثارات الحسني)،
فارتكبوا بحقهم أضعاف ما ارتكبه األمويون من الجرائم
وضيّقت السلطة العباسية عىل الشيعة يف زمن الكاظم
( )gوطاردتهم وقتلتهم.
وتدلنا رواية الشيخ املفيد يف اإلرشاد عىل مدى الرقابة
الصارمة والشديدة التي مارسها بنو العباس عىل حيث

يقول( :قال هشام بن سامل ـ وهو أحد أصحاب ـ :كنا
باملدينة بعد وفاة جعفر الصادق ( )gفقعدنا يف بعض
أزقة املدينة ،فنحن كذلك إذ رأيت شيخاً يومئ إ ّيل بيده،
فخفت أن يكون عيناً من عيون أيب جعفر املنصور ،وذلك
أنه كان له باملدينة جواسيس عىل من يجتمع إليه الناس
بعد الصادق ،فيؤخذ فترضب عنقه))3(.
كانت تلك األساليب القمعية والوحشية وغريها من
األساليب هي محاوالت للحد من انتشار الفكر الشيعي،
وإنهاء دور أمئة أهل البيت يف حياة األمة ،وقد عاىن كل أمئة
أهل البيت من هذه املحاوالت الدنيئة التي كان هدفها
إحداث قطيعة بني الشيعة والتواصل مع أمئتهم ،وكان
الكاظم ( )gيحرص أشد الحرص عىل حياة أصحابه يف
ذلك الجو القمعي ،ويأمرهم بكتامن اإلتصال به عن الناس،
حيث يروي املفيد أيضاً يف نفس الكتاب والصفحة أنه:
(ذات مرة جاء أحدهم يسأل الكاظم ( )gكام كان يسأل
أباه ،قال له  :سل تخرب وال تذع فإن أذعت فهو الذبح).
وهذه الرواية ال تحتاج إىل توضيح عىل مدى سياسة
اإلرهاب العبايس التي ُمورست ضد الشيعة ،فكان يختار
لهم أوقاتاً مع ّينة لإلتصال به بعيدا ً عن أنظار السلطة
وجواسيسها كام يروي الكليني يف الكايف حيث يقول:
(سأل أحدهم موىس بن جعفر الكاظم ( )gعن مسألة
فقال :إذا هدأت الرِجل وانقطع الطريق فأقبل )....
املخاطر والصعوبات  ,..والتحدي
ورغم كل هذه األساليب القذرة التي مارسها العباسيون
فإن الكاظم ( )gقام بدوره العظيم يف قيادة األمة
وتحمل أعباء ة وواصل السري عىل نهج أبيه يف مسريته
العلمية ،حيث رجع إليه أصحاب أبيه يف أخذ معامل دينهم
منه فكانوا يجتمعون عنده ويستمعون إىل علومه ودروسه
ويدونونها يف رسية تامة ،ويروي املجليس طريقة اجتامع
الشيعة بإمامهم الكاظم ( )gوالتز ّود منه يف ذلك الجو
الرهيب فيقول( :كان جامعة من خاصة أيب الحسن موىس
الكاظم ( )gمن أهل البيت وشيعته يحرضون ومعهم يف
أكاممهم ألواح أبنوس لطاف ،وأميال فإذا نطق أبو الحسن
بكلمة وأفتى يف نازلة أثبت القوم ما سمعوا يف ذلك))4(.
ونالحظ إضافة إىل املخاطر التي ع ّرضوا أنفسهم لها

بذلك اإلجتامع املصاعب التي
واجهوها يف تدوين حديث ،
فاأللواح التي يضعونها يف أكاممهم
من األبنوس األسود ال تكفي لكل ما
يقوله  ،كام أن كمية األميال ـ وهي
شبيهة بالطباشري ـ والتي يجلبونها معهم
ال تسد حاجتهم يف كتابة كل ما يقوله (عليه
السالم) ،ولعلهم يتناوبون يف الكتابة ثم تعرض
هذه األلواح عىل الجميع ليقرأ الجميع كل ما قاله .
إرشاقات الكاﻇم ( )gتﴤء البالد
ورغم كل هذه الصعوبات واملخاطر فقد انترش علم
بني الناس كثريا ً حيث قام أصحابه بهذه املهمة ،فألف
الحسن بن عيل بن يقطني كتاب (مسائل موىس بن
جعفر) ،وكذلك بكر بن األشعث ،وقد روى عنه () g
كثري من أهل بيته وشيعته ،منهم أخوه عيل بن جعفر
الذي كان شديد التمسك به واإلنقطاع إليه ،وقد روى
عنه كثريا ً من املسائل كام روى عنه ولده عبد الله بن
موىس بن جعفر ،ومن الذين رووا عنه محمد بن عمري,
والحسن بن بشار املدائني وغريهم وقد أورد النجايش يف
كتابه (الرجال) طائفة كبرية من أصحاب الذين رووا عنه،
كام أورد الطويس يف (الرجال) أيضا أسامء ( )46رجالً ممن
رووا عن الكاظم ( )gوأورد عن بعضهم معلومات لها
أهميتها ملن يدرس جهود الكاظم ( )gميدان العلم.
ومل يتقترص نرشه للعلم عىل أصحابه يف تلك الظروف
الصعبة والشديدة الخطورة بل إن أنوار علومه اخرتقت
جدران سجنه ،فقد روى النجايش ما نصه( :كان إبراهيم
املروزي ،مؤدب أوالد السندي بن شاهك الذي أوكلت له
رقابة موىس بن جعفر الكاظم ( )gيف السجن ببغداد،
يروي الحديث عن موىس الكاظم ( )gوألف كتاباً ضمنه
ما سمعه من أحاديث وهو يف السجن))5( .
.................................................................
1ــ الصادق ص 66
2ــ اليافعي ــ مرآة الجنان وعربة اليقظان ج  1ص 238
3ــ اإلرشاد ص 272
4ــ البحار ج  12ص  278فقد روى النجايش يف كتابه
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اسرة ومﺠتمﻊ

اﻻحترام والتعاوﻥ بين اﻷﺯواﺝ
قاعدة لبناﺀ المجتمع
• اعداد :محمود املسعودي
ان اساس الزواج هو الحب واالحرتام املتبادل واملودة والرحمة ؛ وهذا من شأنه إنشاء أرسة تكون حقا نواة لبناء مجتمع متامسك
متصف بخصال التقدم والصالح ,وتكون األرسة وعىل رأسها الزوجان مصداقا لقول الله سبحانه وتعاىل يف محكم كتابه العزيزَ :و ِم ْن آ َياتِ ِه
أَنْ َخل ََق لَكُم ِّم ْن أَنف ُِسك ُْم أَ ْز َوا ًجا لِّ َت ْسكُ ُنوا إِلَ ْي َها َو َج َع َل بَ ْي َنكُم َّم َو َّد ًة َو َر ْح َم ًة إِنَّ ِيف َٰذلِكَ َآليَ ٍ
ات لِّ َق ْو ٍم يَ َت َفكَّ ُرونَ )سورة الروم  -اآلية .2١
ان وجود التعاون واالحرتام بني الزوجني له نتائج ايجابية ال
تحﴡ وال ترجع فائدة هذا التعاون واالحرتام عىل االرسة فقط بل
ينعكس عىل املجتمع بأكمله حسب دراسات عديدة أكدت ذلك.
ألهمية املوضوع أعدت مجلة الروضة الحسينية التقرير التايل:
التعاون
ام سامر :ان مساعدة زوجي يف أعامل البيت تشعرين باهتاممه
يب عىل رغم مساعدته القليلة لكونه موظف ولكن هذا االمر مل
مينعه أن يتعاون معي يف بعض اعامل البيت وهو سعيد بهذا
اليشء.
وتضيف" ان مسؤولية البيت كبرية فال تستطيع الزوجة ان تقوم
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بكل اعامل البيت اضافة اىل تربية االطفال التي تحتاج اىل مساعدة
الزوج بشكل أكرب ,وهناك الكثري من الروايات واألحاديث تؤكد
عىل اهمية تعاون املشرتك بني الزوجني يف إدارة شؤون املنزل".
فيام يقول عادل( 42عاما) ان  :عميل يقترص عىل تلبية طلبات
البيت وليس مشاركة زوجتي يف اعامل املنزل ألين أرى عىل املرأة
أن تتكفل بأعامل البيت فهي سيدة املنزل وأما الزوج فهو يوفر
احتياجاتها من تأثيث البيت والتسوق شبه اليومي لكونه يعمل
لساعات خارج البيت فرييد أن يخلد للراحة يف البيت وال يفكر يف
أعامل املنزل ,ولكن مشاركة زوجتي تكمن فقط يف تعليم أطفايل
أثناء الدراسة.

الحياة يف مسؤولية مع ّينة ضمن عدد من املسؤوليات امللقاة
عىل عاتق الزوجة ،مثل :تربية األبناء وتنظيف املنزل وتحضري
الطعام ،باإلضافة إىل عمل املرأة ومساعدة زوجها يف تدبري
نفقات املنزل.

توثيق روابﻂ املو ّدة واملحبة
كثري من الدراسات التي أجريت يف عدة دول مختلفة بينت
أهمية معاونة الزوج لزوجته يف اعامل املنزل مام يزيد من االلفة
واملحبة بينهم وكذلك يعترب وسيلة مهمة البتعادهم عن املشاكل
واملشاجرات التي تحصل بني االزواج.
ويف ذلك أكدت دراسة بريطانية حديثة نرشت يف عدة مواقع
الكرتونية  ،أن العمل املنزيل قد يضفي املزيد من الدفء عىل
العالقة بني الزوجني ،وأكدت أن معظم النساء يحبﻦﺒ اضطالع
الزوج بنصيبه من األعباء املنزلية.
ويوضح خرباء :أن التعاون بني الزوجني يع ّمق التعاون واملحبة
واأللفة بينهام ويزيد من روابط األرسة ،ويق ّوي مشاعر الحب،
ويسهم يف تف ّهم كل طرف لآلخر ،وش ّددوا عىل دور األرسة يف
تنمية وعي التعاون عند الذكور ،ولذلك فإن النشأة والرتبية
الصحيحة تساهامن بقدر كبري يف تغيري هذا املوروث االجتامعي.
فيام يقدم علامء النفس نصائح للرجال بعدم النظر لألمر بأنه
انتقاص للرجولة وإهانة للكرامة ،بل مجرد مساعدة لرشيك

غياب االحرتام ﴐيبته االبناء
يف املقابل يجب ان ال يغفل الزوجان ان عدم احرتام بعضهام
لآلخر سيؤثر عىل اطفالهام حيث يكسب الطفل سلوكيات البيت
ويعكسها يف املجتمع مام ينشئ هذا الطفل عىل عدم احرتام
االخرين واالمتناع عن مساعدتهم.
يف هذا الجانب ترى أستاذة علم االجتامع الدكتورة منال
عمران بحوارها يف جريدة الخليج ،أن غياب االحرتام يف العالقة
الزوجية سيدفع مثنه األوالد ،ألنهم سينشأون يف بيئة غري
صحية نفسياً وسلوكياً ،وقد يأخذ بعضهم جانب األم ،واآلخرون
جانب األب ،أو يتحيزون جميعاً ألحد الطرفني ،فضا عن كونهم
سيتعلمون إهانة اآلخرين وقت الخالف معهم .
وأضافت أن  :عىل الزوجني أن يكونا قدوة ألبنائهام حتى
تستقيم حياة األرسة ككل ،وينشأ األطفال يف بيئة صالحة صحياً
ونفسياً واجتامعياً ،فالبيت الذي يفتقد االحرتام املتبادل بني
طريف العالقة الزوجية ال ميكن أن يكون أفراده أسوياء .
ويف ختام حديثها دعت كل زوج إىل أن يحاسب نفسه عىل ما
يقرتفه يف حق زوجته من أخطاء ويعتذر لها عام بدر منه دون
تردد ،ألن هذا لن ينتقص من كرامته مطلقاً ،كام تدعو كل زوجة
إىل أن تتقي الله يف زوجها وتبتعد عن كل الترصفات التي يضيق
بها صدره وال تستفزه حتى وإن رأت منه ما تكره .
ويف الشأن ذاته يؤكد الباحثون يف مجال العالقات األرسية يف
أبحاث لهم نرشت عىل وسائل إعالمية متنوعة ،عىل رضورة أن
يقوم االحرتام والتقدير عىل أساس متبادل ،ألن االحرتام مطلوب
من الزوجني تجاه بعضهام البعض ،ألنه يحفظ كرامة الزوجني
ويرفع من شأنهام ،وهذا يستلزم أيضا تعويد األبناء عىل احرتام
والديهام ،إضافة إىل احرتام أفراد األرسة داخل وخارج املنزل.
الكلمة الطيبة وأهميتها يف االرسة
يقول الشيخ حسني العايش يف بحث له بعنوان (دور األرسة يف
بناء املجتمع ) نرش يف شبكة أهل البيت(عليهم السالم) لألخالق
اإلسالمية أن :الكلمة الطيبة من األهمية مبكان بالنسبة للزوج
والزوجة وأفراد األرسة من بنني وبنات ،والله تبارك وتعاىل أكد
رض َب اللّ ُه
عىل أهمية الكلمة الطيبة بقوله تعاىل} :أَلَ ْم ت َ َر كَيْ َف َ َ
الس َامء{،
َمثَالً كَلِ َم ًة طَ ِّي َب ًة كَشَ َجر ٍة طَ ِّي َب ٍة أَ ْصلُ َها ث َاب ٌِت َوفَ ْر ُع َها ِيف َّ
وكذلك نجد أ ّن النبي صىل الله عليه وآله جعل الكلمة الطيبة
صدقة.
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احاديث وروايات عن النبي وأهل بيته (عليهم السالم)
وقد وردت عن اهل بيت النبوة(صلوات وسالمه الله عليهم)
يف خصوص الحياة الزوجية أحاديث جمة ميكن من خالل معرفتها
والتدبر فيها وتطبيقها عىل الوجه االكمل ضامن حياة زوجية
مستقرة وناجحة ،ومنه ما ورد عن النبي  قوله ( خري الرجال
من أُمتي الذين ال يتطاولون عىل أهليهم  ،ويح ّنون عليهم  ،وال
يظلمونهم ) ،وعنه  ايضا (ال يخدم العيال اال ِص ّديق او شهيد
او رجل يريد الله به خري الدنيا واالخرة (البحار ج)7٩
ويف املرأة قال النبي  :أميا إمرأة مل ترفق بزوجها وحملته
عىل ما ال يقدر عليه وما ال يطيق  ،مل تقبل منها حسنة وتلقى الله
وهو عليها غضبان (عقاب األعامل) ،وقال  أيضا :من كان له
زوجة تؤذيه مل يقبل الله صالتها وال حسنة من عملها حتى تعينه
وترضيه وان صامت الدهر  .وعىل الرجل مثل ذلك الوزر اذا كان
لها مؤذيا ظاملا (الوسائل ج.) 14
وعن االمام جعفر الصادق gقال :سألت أم سلمة رسول الله
عن فضل النساء يف خدمة أزواجهن ؟ فقال  :أميا إمرأة رفعت من
بيت زوجها شيئا من موضع إىل موضع تريد به صالحا إال نظر الله
إليها  ،ومن نظر الله إليه مل يعذب(البحار ج)103

التعاون بين الزوجين يعمّﻖ التعاون والمحبة
واأللفة بينهما ويزيد من روابﻂ االسرة،
ويقوّي مشاعر الحب
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ويضيف أن :الكلمة الطيبة لها أهمية فائقة يف أجواء األرسة.
ومن املؤسف أ ّن بعض األزواج ال يعي دور الكلمة الطيبة،
وبالخصوص تجاه زوجته ،كام أ ّن بعض الزوجات ال تعي أهمية
الكلمة الطيبة تجاه زوجها أو تجاه األبناء .ولذا ،نجد يف الروايات
عن أهل البيت عليهم السالم تأكيدات عىل أهمية الكلمة الطيبة،
فقد ورد يف الحديث(( :أميا امرأة قالت لزوجها ما رأيت قط من
وجهك خريا ً فقد حبط عملها)) ،أي أ ّن تلك األعامل التي جاءت
اب ِب ِقي َع ٍة يَ ْح َسبُ ُه
َرس ٍ
بها تكون كام جاء يف القرآن الكريم ( :ك َ َ
الظ َّْﺂﻤ ُن َماء َحتَّى إِذَا َجاء ُه لَ ْم يَ ِج ْد ُه شَ ْيئًا )  ،فقد ت ُقدم الزوجة
الكثري لزوجها وألبنائها ولكنها ت ُفسد ما قدمته بكلمة واحدة،
وأيضاً الزوج ،فقد يُقدم الكثري ويبذل قصارى جهده يف سبيل
إسعاد زوجته وأوالده ولكن تصدر منه كلامت نابية وغري منضبطة
لزوجته فيحبط الله أعامله ،أل ّن األعامل هذه بالضبط كالورد إذا
َذبُل لن ت ُحس بجامله ولن ت ُدرك تلك األناقة وذلك الجامل الذي
يتصف به الورد ،أل ّن جامله يرتبط بغضاضته ،وكل أعامل الخري ال
تكون غضة وطرية مع الكلامت النابية وغري املسؤولة إذا صدرت
من أحد الزوجني تجاه اآلخر أو تجاه أوالدهام.
امئتنا قدوتنا
ان اإلسالم حثنا عىل الزواج والتعاون بني الزوجني وتحمل عبء
الحياة معا فال يجب أن تقع مسؤولية البيت عىل احد دون
االخر فاالثنان مشرتكان يف املسؤولية  ,ومساعدة الزوج لزوجته
يف اعامل البيت له فضل كبري عند الله سبحانه وتعاىل كام جاء
يف روايات عن رسول الله محمد(صىل الله عليه وآله وسلم)
وأهل بيته عليهم السالم فقد روي عن االمام عيل بن ايب طالب
(عليه السالم) قوله":دخل علينا رسول اللَّه صىل الله عليه وآله
وفاطمة عليها السالم جالسة عند القدر وأنا أنقّي العدس ،قال:
يا أبا الحسن ،قلت :ل ّبيك يا رسول اللَّه ،قال :اسمع ،وما أقول
إال ما أمر ريب ،ما من رجل يعني امرأته يف بيتها إال كان له بكل
شعرة عىل بدنه ،عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها ،وأعطاه
اللَّه من الثواب ما أعطاه اللَّه الصابرين ،وداود النبي ويعقوب
وعيىس عليهم السالم ،يا عيل من كان يف خدمة عياله يف البيت
ومل يأنف ،كتب اللَّه اسمه يف ديوان الشهداء ،وكتب اللَّه له
بكل يوم وليلة ثواب ألف شهيد ،وكتب له بكل قدم ثواب حجة

وعمرة ،وأعطاه اللَّه تعاىل بكل عرق يف جسده مدينة يف الجنة.
يا عيل ،ساعة يف خدمة البيت ،خري من عبادة ألف سنة ،وألف
حج ،وألف عمرة ،وخري من عتق ألف رقبة ،وألف غزوة ،وألف
مريض عاده ،وألف جمعة ،وألف جنازة ،وألف جائع يشبعهم،
وألف عار يكسوهم ،وألف فرس يوجهه يف سبيل اللَّه ،وخري له
من ألف دينار يتصدق عىل املساكني ،وخري له من أن يقرأ التوراة
واإلنجيل والزبور والفرقان ،ومن ألف أسري اشرتاها فأعتقها ،وخري
له من ألف بدنة يعطي للمساكني ،وال يخرج من الدنيا حتى يرى
مكانه من الجنة .يا عيل ،من مل يأنف من خدمة العيال دخل
الجنة بغري حساب ،يا عيل خدمة العيال كفارة للكبائر ،ويطفىء
غضب الرب ،ومهور حور العني ،ويزيد يف الحسنات والدرجات،
يا عيل ،ال يخدم العيال إال صديق أو شهيد أو رجل يريد اللَّه به
خري الدنيا واآلخرة".

باقالمﻬم

احترم ﻃﻔلﻚ يحترمﻚ
الشك أن الطفل يف مراحله األوىل من العمر يبدأ بتقليد من حوله بالحركات أو ببعض الكلامت وتخزن ذاكرته كل ما يتلقاه
سواء كان حسنا أو قبيحا وذلك ألن عقل الطفل ال مييز الصواب من الخطأ فكل األشياء عنده سواء ولهذا عىل املحيطني
بالطفل سواء كان األب أو األم أو غريهام مالحظة الكالم الذي يتفوهون به أمامه بأن يكون خاليا من الكلامت البذيﺌة
والقبيحة وأيضا ترك املزاح الذي يقلل من احرتام الشخص.

ومثال ذلك جعل الطفل يرضب أمه أو أخته
يف أثناء اللعب معه إلضحاكه ،وهذا الفعل قد
يقوم الطفل مبامرسته أمام الغرباء وقد يرضب
الضيف أو يرضب األب نفسه مام قد يؤدي إىل
معاقبة الطفل أمام الحضور وكرس شخصيته
من قبل األب أو األم متناسني أنهم علموه ذلك،
ويدخل الطفل بعدها بحالة ذهول بني من
يشجعه عىل هذا الفعل وبني من ينهره ويرضبه
لفعله  ،فيصعب عليه استيعاب هذا اليشء مع
انه يف نظره مل يفعل ما يستحق العقوبة وال
حتى التوبيخ بالكالم وذلك ألنه مل ينشأ عىل
احرتام املقابل مهام كان ذلك املقابل ويف أي
مكان0
وقد يترصف الطفل بأدب يف السوق أو يف
مدينة األلعاب ،ولكنه عند الذهاب إىل بيت
الجد أو العم يتغري ترصفه آلن هؤالء ليسوا غرباء
بل معتاد عىل رؤيتهم والترصف أمامهم بحرية،
كأن ميزح مع والده بكلامت غري الئقة أو يجربه
عىل فعل يشء كحمله والقيام به وغري ذلك مام
يؤدي إىل قطع حديث األب أو التشويش عىل
من يتكلم معه.
كام أن ابتعاد الطفل عن العادات الجيدة
وترك التعامل الحسن مع والديه والالمباالة
بتوجيههم إىل أمر ما يشء يلفت نظر املقابل
مام يجعله ينتقد تربية األبوين عىل سلوك
طفلهم هذا ،كام أن استخدام األلقاب الغري
الالئقة مع الطفل او متثيله بيشء يقلل من شأنه
كتسميته بأسامء بعض الحيوانات أنت كذا وكذا
مام يجعله يردد نفس الكلمة عىل املقابل ويكرر
ذلك أمام أي شخص ألنه يحسب أنها كلامت
جيدة وأنه أحسن صنعا بتقليده أباه.

باإلضافة اىل ذلك فان تفوه الطفل بكلامت
سيئة سمعها من الشارع أمام األبوين وعدم
ردعه عنها أو السكوت عىل ذلك يجعل الطفل
يكررها مرات ومرات بال شعور مبعناها اليسء.
األمر اآلخر عندما تحصل مشكلة يف البيت
وبالخصوص بني الزوج والزوجة أو عند تضايق
احد الزوجني من األخر يف لحظة غضب ليشء ما
يقوم بتسقيط املقابل بكلامت جارحة وقبيحة
أمام الطفل هذا إذا ما وصلت أألمور اىل رضب
األم او طردها من البيت وتجاهل نظرات الطفل
الحزينة  ،وهو يشفق عىل أمه ويف بعض
الخالفات يتحول الطفل إىل أداة بني األب واألم
يصبون عليها غضبهم كرضبه ألنه انحاز اىل
احدهم أو إسامعه كلامت قاسية ألنه فضل أالم
عىل األب او بالعكس.
وهنالك بعض اآلباء يحرم الطفل من يشء
ليك يضغط عىل أمه ويستشيط غضبها ،وهذا
ما يحصل يف الغالب عند انفصال األبوين عن
بعضهام بطالق ،فيقوم األب بتشويه صورة
األم أمامه ،أو بالعكس تقوم بذلك األم ليك
تزرع الكراهية بقلب الطفل ألبيه ،دون التفكري
بالرجوع يف يوم من األيام ،أو إذا أراد أخذه
والعيش معه ،وقد يؤدي به ذلك اىل العقوق.
ومن املخاطر الكبرية يف هذا الشأن إذا
اكتشف الطفل أن األبوين أو أحدهام قد كذب
عليه لغرض مصلحه شخصية فيحمل الكره عىل
من كذب عليه ويقابله بالعداء ،وقد يفقد الثقة
مبن حوله ويف بعض األحيان يحمل هذا الشعور
إىل الكرب وقد يسبب له آثارا نفسية وصحية ،كل
ذلك نتيجة عدم االحرتام من قبل األبوين0

اميان صاحب  /العراق
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استشراﻕ

ﺍﻻﺳﺘﺸﺮﺍﻕ ﺍﻷﻣﺮﻳﻜﻲ..
ﻻ ﺷﻲﺀ ﻏﲑ ﺍﻟﺬﻫﺐ ﺍﻷﺳﻮﺩ!!

• د .هاشم املوسوي

هل من قبيل املصادقة ان تلتفت السياسة الخارجية االمريكية إىل أهمية الرشق املسلم ودوره الكبري والحيوي يف مستقبل األمرباطورية
األمريكية منذ تاريخ تأسيس الواليات املتحدة وبروزها كدولة قطبية مهيمنة بعد الحربني العامليتني (األوىل والثانية)؟
وهل ميكن أن ﻤﻧر مرور الكرام عىل الدعم الكبري الذي قدمته الحكومة األمريكية ومؤسساتها املالية الكربى إىل (مركز دراسات الرشق األوسط)
املرتبط بالسياسة األمريكية مبارشة واملستقدم واملوظّف لباحثني أفنوا عمرهم يف خدمة املصالح األمريكية ابتداء من املؤرخ اللبناين (فيليب
حتي) مرورا بـ(هاملتون جب) املتخصص بالدراسات االسالمية ،و(جرنباوم) وانتهاء باملسترشق (برنارد لويس) املعروف بع ّراب الربيع العريب،
هذا الربيع املثري لإلشكاالت واملخاوف واملسؤول عن إثارة الفﻦﺘ والنعرات العرقية والطائفية املقيتة؟
وبالعودة إىل الوراء قليال ويف سنوات ما
يسمى بالحرب الباردة فإن العدو األبرز
لألمرباطورية األمريكية هو االتحاد السوفيتي
واملنظومة االشرتاكية املرتبطة به سياسيا
واقتصاديا ،وقد اعتمدت الواليات املتحدة
سياسة االحتواء (العسكري واالقتصادي
والسيايس) لدرأ الخطر الشيوعي ،من خالل
تحديث األسلحة والوصول اىل التفوق يف

الردع العسكري لحلف (الناتو) الذي تقوده
أمريكا  ،ومن خالل التشويش عىل األفكار
الشيوعية وفضح سلبيات النظام االشرتاﻲﻛ
يف السياسة واالقتصاد ودعم الدول الساعية
لتغيري سياستها االشرتاكية  ،وهو ما نجحت
فيه أمريكا من خالل تفكيك االتحاد السوفيتي
عام 1٩٩1م وطرح نفسها كقدوة سياسية بال
منازع لقيادة النظام العاملي الجديد.
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وبعد سقوط العدو األبرز ألمريكا كان ال بد من
إيجاد عدو جديد أكدته األحداث املشبوهة
ليوم  11سبتمرب من خالل تهيأة الرأي العام
األمرييك ملطارحة هذا العدو الجديد املتمثل
بـ(االرهاب العاملي) املستدعي ملبدأ صياغة
رشق أوسط جديد تتغري فيه الخرائط القدمية
وفق املصالح األمريكية التي من أولوياتها
(حفظ أمن ارسائيل) و(ضامن تدفق النفط)

بأسعار تقررها أمريكا ،خصوصا وإن منطقة
الرشق األوسط املمتدة من باكستان رشقا
وحتى موريتانيا غربا ومن أذربيجان شامال
وحتى الصومال جنوبا تحوي عىل ما يزيد عن
ثلثي املخزون العاملي من الذهب األسود.
خطر اإلرهاب العاملي الذي صبغته مراكز
االسترشاق األمرييك بنعوت عديدة منها
(الخطر األخرض=لون االسالم) و (الراديكالية
االسالمية) و(اإلسالم الشوفيني) وغريها
من املسميات التي حرصت العدو القادم
باالسالم واملسلمني دون غريهم استدعى
وسائل أمريكية عديدة للدفاع عن املصالح
منها (الحرب االستباقية) القامئة عىل مبدأ
الرضب عند أول بادرة شك بحجة عدم
السامح لتكرار سيناريو  11سبتمرب-أيلول،
وكانت مغامرة احتالل العراق بعد افغانستان
ثاين هدف (استباقي -وقايئ) تعلنه الحكومة
األمريكية عام 2003م بدعم وموافقة مراكز
القرار االسترشاقية الطابع...
مل تستطع القوة األمريكية الهائلة من فرض
اﻤﻧوذج دميقراطي برش به االسترشاق األمرييك
الذي حث الساسة األمريكان عىل دخول
العراق لـتأسيس ﻤﻧوذح تحتذيه باإلكراه

وبتأثري الدميقراطية (امللعونة) كل من
إيران وسوريا الحقا؛ وهام الدولتان اللتان
أدخلتهام السياسة األمريكية ضمن محور
رش واحد ودعت عالنية إىل تغيري أنظمتهام
املعادية للسياسة األمريكية يف املنطقة
واملناهضة إلرسائيل وهضمها لحقوق الشعب
الفلسطيني املظلوم.
وخالفا لتوقعات االسترشاق وللقوة
العسكرية املوجهة بإشاراته وإرشاداته ظلت
الساحة العراقية تغيل لسنوات وتهدر ومتوج
بنزاعات مختلفة داخلية يستهدف بعض
قواها البعض اآلخر بتشجيع امرييك لتشتيت
جهود أية مقاومة شعبية مشرتكة ،وأخرى
تستهدف قوات االحتالل التي اقتنعت أن
جحيم العراق أسوأ من جحيم فيتنام.
يجمع رموز االسترشاق األمرييك كـ(جليدن)
و(باتاي) و(الفني) عىل رضورة تكرار صور
ﻤﻧطية عن العرب واملسلمني يف كل وسائل
االعالم املتاحة للشعب األمرييك ،وهي صور
مدورة عن الذهنية االسترشاقية االوربية،
ومتثلت هذه الصور بكون العرب ظلوا
أرسى مجتمع قبيل قايس (أبوي) يؤمن
أفراده بأحقية أن يقوم بعض األشخاص
من بني جنسهم باستغاللهم مام يستدعي
أن الغلبة يف طبيعة نظامهم االجتامعي
والسيايس ستكون لألوتوقراطية (حكم
األقلية) وليس للدميقراطية (حكم األغلبية)
وأن الصفة السائدة عىل سلوكهم كأفراد
وجامعات ستكون للهدم عندهم بدال عن
البناء ،ولإلتالف بدال من اإلبداع وللخصومات
والفرقة والتناحر بدال من الوحدة!!!
ويبالغ (برنارد لويس) عراب الخريف العريب
واحد مؤسيس فرع دراسات الرشق االوسط
يف امريكا عندما يفرس موجة العداء ضد
أمريكا من قبل املسلمني عازيا ذلك إىل حقد
دفني وغري عقالين عىل الحضارة اليهودية-
املسيحية ،وهو حقد سيزداد مبرور األيام
ليتحول إىل صدام حضارات تكون الغلبة
فيه للعامل املتحرض (أمريكا وأوربا) بطبيعة
الحال!! متناسيا أن السياسة األمريكية
هي التي استحرضت مارد الثورة األصولية
اإلسالمية من قمقمه ملواجهة االتحاد
السوفيتي يف أفغانستان أوال ومللئ الفراغ

عند سقوط الروس وانتهاء ما يسمى بالحرب
الباردة بتفكك االتحاد السوفيتي إىل دويالت
ثانيا..
إن الصور النمطية التي نشاهدها كل يوم يف
الشاشات التلفازية األمريكية ابتداء من أفالم
الكارتون مرورا باألفالم السينامئية املسيئة
للعرب واملسلمني وانتهاء برتكيز شبكات
التلفزيون األمرييك عىل اإلرهاب والرصاع
الطائفي كل ذلك يغذي التصور املسبق عند
األمريكيني ويقدم الشعوب االسالمية عىل أنها
شعوب دموية ال يشغلها اال القتل والسلب
ومنظر الدماء ،وال تقل الصورة التي يتناولها
األدب األمرييك املكتوب عن تصوير العرب
واملسلمني عىل أنهم قساة سفاحني أو شيوخا
رشهني متعطشني للدماء وامللذات!!!
وكان لالسترشاق األمرييك الدور األكرب يف
صياغة هذه األفكار ويف قولبة هذه الصور،
فهذا (لويس برنارد) الحقود عىل كل ما هو
عريب ومسلم وعىل كل ما هو رشق أوسطي
يكتب يف مثانينيات القرن املايض :لدى العرب
حقد دفني  ،وهم شعب متفسخ متوحش
تحكمهم عقيدة نزعت عنهم كل طموح
إنساين ،وإننا كأمريكيني نتعامل مع مجتمع
مجنون خارج عن الطوق وعن األعراف
االنسانية وعلينا أن نتعلم كيفية حكمه
وقيادته ال من أجل مصالحنا فحسب وإﻤﻧا
من أجل مصالح البرشية جمعاء!!!
لقد قالها (برنارد) هذا الحقود األفاك املجبول
عىل بغض كل ما ال يوافق هواه املريض
(علينا أن نحكمه من أجل املصالح) إنها
املصالح والكنوز والذهب األسود الذي أودعه
الله يف باطن أرايض املسلمني ليكونوا به ومن
خالله أسياد الدنيا وقادة العامل ،لو احتكموا
للعقل ونبذوا الفرقة وعرفوا صديقهم من
عدوهم حق املعرفة ،وأقاموا لهذه املعرفة
الواجبة والالزمة املعاهد ومراكز البحث كام
فعل هو عندما انطلق من مبدأ (املعرفة قوة)
فهذه الخريات والكنوز التي حبانا بها الله من
دون األمم ،وهي رزق األجيال من أحفادنا،
ومصدر رفاهيتنا وعيشنا الرغيد جديرة بأن
تحفظ وتصان من كل عات متجرب ال يقيم
لحدود الله وزنا ،وال يجيد غري لغة القوة التي
ميتلكها ونفتقر اليها...
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أدبية

مسيحي في محراب الغدير

محمد طاهر الصفار
ُ
يا مليكَ الحيـــــــــــــا ِة ْ
تبعث الصــــــــخ َر ح ّيا
أنزل علَ ّيا
عزم ًة منكَ
ُ
َ
الجــــــدب ف ّيا
ويفرش
ــــش منا ًء
جــــو ُد كف ّيكَ إن تشأ ميـــأل العيــ
َ
ُ
طـــــلق املُحيا
ـــل ضحوكُ األلوانِ
ِّ
فالربيع عىل التـــــــــ
يوقظ الور َد
ُ
ُ
كف ريحٍ ُ
للطــــــــــيب ه ّيا
تقول
برعم داعبتـــــــــــــــــه
ِ
ُّ
كلماّ اف ّرت ٌ
أولني من جاملِ وجهِـــــــــكَ ش ّيا
واهب النو ِر والندى للــــــــــروايب
َ
َ
اح الشقا ُء يف ُمقلـــــــــــــتيا
العذاب مقـــــامي
ِ
واسرت َ
طال يف مستنقعِ
يستهل الشاعر املسيحي اللبناين بولس سالمة ملحمته الخالدة (عيد الغدير) وهو يستلهم العزم من صاحب الغدير (عليه
ُّ
بهذه األبيات
أقض مضجعه املرض وأضناه السقم وطال مقامه عىل الرسير املزمن حتى صار ذلك الرسير
السالم) ويسأل الله أن يؤتيه القوة بعد أن َّ
جزءاً منه!
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الليل رشعَكَ األبديا ؟
فنسيت النها َر من طول لييل أترى َ
ُ
فلم يعد خشبيا
إن حظي من الحيا ِة رسي ٌر صا َر م ّني ْ
وشل
ويطفح إحساس الشاعر املستسلم للمرض بعد أن أوهى بدنه ّ
حركته وانحل كيانه فألقى عليه ضالل األىس والحزن...
ولكن يف خض ّم هذا اللون القاتم والجو املتشائم الكثيف من الحزن
كانت هناك بارقة تنتشله من هذا الواقع البائس وتحلق به عالياً:
ست بالضالل ِة غ ّيا
خطاي فإن قد مت َّر ُ
يا إلهي س��دّ د
َ
ُ
الصلصال د ّراً مضيا
بالعذاب األم ِّر ط ّه ْر فؤادي فيعو ُد
ِ
�ين والهوى شفتيا
اآلثام ن ِّزه جِ ناين وعن امل ِ
عن مهاوي ِ
ِّ
البث فيصالً عربيا
ملهم
يف سبيلِ الكاملِ أج ِر يراعي
َ
كان هنالك إحساس يخالج نفسه ،..إحساس رائع يه ّزه من األعامق،
ويفيض عىل روحه بالطأمنينة ويلهمها حقاً ويقينا .ويشيع يف نفسه
الرجاء واألمل وهو يصارع األمل فتتحرك شفتاه:
ِ
السباسب ر ّيا
أشبع
اهتف
هاتياشعرمنعيونِكَ و ْ
ِ
باسم من َ
َ
َ
الرشق كوكباً هاشميا
نبي ن ّو َر
باسم ِ
ِ
زين العصو ِر بعدَ ٍّ
باسم ِ
رسالبوادي خريِ من ه َّز يف الوغى سمهريا
ليثالحجا ِزن ِ
ِ
ومات أبيا
َ
جلل امليادي َن غاراً وانطوى زاه��داً
خريِ من َّ
الكالم من بع ِد طه وأخ���ا ُه وص��ه�� َر ُه والوصيا
رب ِ
كان َّ
ِ
الرماح كميا
السيف وال ُّتقى والسجايا ما رأت مثله
بطل
ُ
ُ
أردت عليا
ُ
أرض ق ِّري واخشعي إنني
يا سام ُء اشهدي ,ويا ُ
عنو َن الشاعر هذه املقدمة وهو يناجي بها عيل بن أيب طالب بـ
(صالة) وهو يشعر أن الدخول عليه ليس بأقل من الصالة ،فهو
يستلهم املعاين العظيمة والقيم املثىل ألقدس إنسان عرفه الوجود
بعد النبي األعظم (صىل الله عليه وآله).
شُ غف بولس بشخصية أمري املؤمنني(عليه السالم) حتى امتأل كيانه
ووجدانه وروحه وضمريه بهذا الحب وهام بهذا الكامل اإلنساين
والذروة من الخلق البرشي ،فإذا بقلمه يسكب هذا الوله شعرا ً
يفصح فيه ما أفاضت عليه جوارحه حتى ليحسب القارئ أنه يقرأ
شعرا ً شيعياً لشاعر عاش يف أجواء املجالس الشيعية وخالط علامءها
وتغذى بفكرها.
نعم ،إنه مسيحي وهو نظري املسلم يف الخلق ،كام قال أمري املؤمنني:
(اإلنسان إما أ ٌخ لك يف الدين أو نظري لك يف الخلق) ،ونظرته وهدفه
يتو ّحد نحو القيم املثىل واألهداف العليا .إنها غايات اإلنسان مثلام
هي غايات الفئة والجامعة ،ويؤكد الشاعر ذلك يف مقدمة ملحمته
فيقول:
(ورب معرتض قال :ما بال هذا املسيحي يتص ّدى مللحمة إسالمية
ّ
بحتة ؟ أجل إنني مسيحي ..ولكن التاريخ مشاع للعاملني .أجل إنني
مسيحي ينظر من أفق رحب ال من كوة ض ّيقة ،مسيحي يرى «الخلق
كلهم عيال الله» ويرى أن« :ال فضل لعريب عىل أعجمي إال بالتقوى»،
مسيحي ينحني أمام عظمة رجل يهتف باسمه مئات املاليني من
الناس يف مشارق األرض ومغاربها خمساً كل يوم ،رجل ليس يف مواليد
أطل من غياهب
حواء أعظم منه شأناً وأبعد أثرا ً وأخلد ذكرا ً ،رجل ّ
الجاهلية فأطلت معه دنيا أظلها بلواء مجيد كتب عليه بأحرف من

نور« :ال إله إال الله ،الله أكرب»).
مزج الشاعر يف هذه امللحمة بني التاريخ واألدب فك ّون فيها صورة
كاملة ألهم األحداث واملواقف يف التاريخ اإلسالمي ،وقد أربت هذه
امللحمة عىل الثالثة آالف بيت عىل بحر واحد واستغرق الوقت
لكتابتها ستة أشهر ،تناول فيها الشاعر حياة العرب قبل اإلسالم
والتقاليد الجاهلية وعبادة األصنام ونسب قريش ،ثم ذكر سرية ج َّدي
النبي صىل الله عليه وآله (هاشم) و(عبد املطلب) وبيان مآثرهام
ورشفهام ،كام تطرق إىل حسد أمية وحرب لهام وحقدهام عليهام ،ثم
يختم هذا الفصل بإحدى كرامات عبد املطلب يفرد لها قطعة كاملة
بعنوان (صالة االستسقاء)...
ثم يدخل التاريخ االسالمي مبتدأً بوالدة الرسول األكرم محمد صىل
الله عليه وآله وبداية صفحة مرشقة يف التاريخ بـ (مولد محمد)
وكفالة (أيب طالب) له وحاميته وهو يدعو الناس إىل اإلسالم بعد
البعثة الرشيفة وبعدها يستعرض (مولد عيل) يف الكعبة املرشفة
وبداية (فجر اإلسالم) الذي ش ّع عىل الجزيرة العربية.
بعدها تناول (هجرة الرسول) ،و(هجرة عيل) فينتقل باألحداث إىل
(يرثب) ثم تتسلسل األحداث( :بدر)( ،زواج عيل)( ،ا ُحد)( ،الخندق)،
(خيرب) وغريها من املشاهد حتى ( ُحنني) آخر معركة خاضها عيل عليه
السالم مع النبي صىل الله عليه وآله ،وقد أفرد لكل هذه العناوين ــ
بني القوسني ــ قصائد تض ّمنت كثريا ً من األحداث واملواقف واستعرض
كذلك الدور البطويل لإلمام عيل عليه السالم يف نرصة الدين وجهاده
يف إرساء دعائم اإلسالم.
ثم يستعرض سالمة أحاديث الرسول األكرم صىل الله عليه وآله يف
حق اإلمام عيل وأهل البيت عليهم السالم بإطار شعري يف فصل كامل
ويخص (يوم الغدير) بفصل خاص تح ّدث
عنونه بـ (أهل البيت)
ّ
فيه عن كل األحداث التي رافقت ذلك اليوم املشهود ثم يسرتسل
يف ملحمته بعد يوم الغدير من (وفاة النبي) األعظم صىل الله عليه
وآله وحتى استشهاد اإلمام الحسني يف كربالء بأسلوب الرسد القصيص
الشعري امللحمي معتمدا ً يف ذكر أغلب األحداث التاريخية عىل
املصادر السنية ،كام يقول:
(وملا عزمت عىل النظم انرصفت إىل درس املراجع التاريخية ولكنني
 قطعاً للظ ِّن والشبهات -قلّام اعتمدت عىل مؤرخي الشيعة بلالثقات من أهل السنة الذين عصمهم الله من فتنة األمويني وتقيدت
بالتاريخ جهد االستطاعة).
وفضالً عن التاريخ فقد تص ّدى الشاعر يف ملحمته لبعض القضايا
الفكرية أيضاً ،ويف صدد حديثه عن امللحمة يقول( :قد يقول قائل ،ومل
آثرت علياً دون سواه بهذه امللحمة ؟ وال أجيب عىل هذا السؤال إالّ
بكلامت ...فامللحمة كلها جواب عليه وسرتى يف سياقها بعض عظمة
الرجل الذي يذكره املسلمون فيقولون( :ريض الله عنه ،وكرم وجهه،
وعليه السالم) ويذكره النصارى يف مجالسهم فيتمثلون بحكمته
ويخشعون لتقواه ،ويتمثل به الزهاد يف الصوامع فيزدادون زهدا ً،
وقنوتاً وينظر إليه املفكر فيستيضء بهذا القطب الوضّ اء ويتطلع إليه
الكاتب األملعي فيأت ّم ببيانه ،ويعتمده الفقيه والعامل املدره فيسرتشد
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بأحكامه).
ليسف وإن شعري لحصاة يف
أما يف ختام مقدمته فيقول( :حقاً إن البيان ّ
ساحلك يا أمري الكالم ولكنها حصاة مخضوبة بدم الحسني الغايل فتقبل
رشف قلمه بذكرك).
هذه امللحمة وانظر من رفارف الخلد إىل عاجز ّ
التزم الشاعر يف ملحمته بحرا ً واحدا ً وهو الخفيف ولكنه ت ّنوع يف
الروي فاعتمد عىل عدة ٍ
قواف وو ّحد قافيتيه يف قصيديت املقدمة
والختام وهذا ما أعطاها أسلوباً فنياً ووحدة متامسكة شكالً ومضموناً
كام جعل للقصائد هامشاً يف الرجوع إىل الحوادث التاريخية من
مصادرها.
إن ما يبهر القارئ بهذه امللحمة هو القدرة عىل التسلسل يف الحوادث
بالرسد القصيص الشعري والتضمني البديع لآليات الكرمية واألحاديث
الرشيفة داخل اإلطار الشعري وقد أجاد الشاعر يف تسمية امللحمة بـ
(عيد الغدير) فهو املحور الذي دارت عليه أحداث امللحمة وقد م ّهد
لهذا الفصل الذي سبقه فذكر فضائل اإلمام عيل ثم استعرض كثريا ً
من أحاديث الرسول يف حقه عليه السالم حتى ت ّوجها بحديثه يوم
الغدير (من كنت مواله فعيل مواله) فيبدأ هذا الفصل برجوع النبي
صىل الله عليه وآله مع أصحابه من حجة الوداع وبعد أن يصف ذلك
اليوم يقول:
رب مجريِ
ُ
ج��ا َء
ـي الل ِه بلّ ْغ كال َم ٍّ
جربيل قائالً :يا نبـــ َّ
ـاس ب ِّي ِ
أن��ت يف عصم ِة من النـــــ
َ
نات السام ِء للجمهو ِر
ِ
وأذا َع��ه��ا رسال َة الل ِه وحياً رسم��دي��اً وح��ج�� ًة للعصو ِر
ثم يستعرض أهم األمور التي جاءت يف خطبة النبي يف ذلك اليوم
حتى يصل إىل قوله:
ثم إين ول ّيكم منذ كان الـــ ـده ُر طفالً حتى زوالِ الدهو ِر
ّ
�ي�ر نكريِ
يا إلهي من ُ
�لي م����وال ُه غ ُ
كنت موال ُه حقاً ف��ع ٌّ

بولس سالمة:

شاعر وأديب لبناني ولد سنة ( )1902في جزين
درس الحقوق في الجامعة اليسوعية ،وعمل
قاضيًا سنة ( )1928أصدر عدة كتب منها:
مذكرات جريح ،حكاية عمر ،الصراع في الوجود،
في ذلك الزمان ،حديث العشية ،خبز وملح،
تحت السنديانة ،من شرفتي ،مع المسيح،
ليالي الفندق .أما في الشعر فقد أصدر إضافة
إلى ملحمته :الغدير :علي والحسين ،فلسطين
وأخواتها ،األمير بشير ،عيد الستين ،ملحة عيد
الرياض.
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حليف نصريِي
رص
َ
يا إلهي والِ الذي َن يوالونَ ابــ ـ َن ع ّمي وان ُ
كُ ْن عد َّواً ملن يعادي ِه و ْ
اخذل
نكس وخ���اذلٍ رشي ِر
ك��ل ٍ
َّ
الهامم الهصو ِر
يل رافعاً ساعدَ
ِ
قالها آخ����ذاً بضبعِ ع ٍّ
ويسرتسل يف هذا الفصل بذكر مبايعة الصحابة لإلمام عيل بأمرة
املؤمنني مركزا ً عىل أسامء كان لها شأن آخر بعد هذا اليوم.
أما يف الخامتة فيستد ُّر الشاعر الشفقة والعطف من الله باسم اإلمام
عيل عليه السالم:
العذاب شقيا
غب
يا إل��هَ األك��وانِ
ْ
ِ
أشفق َعلَ ّيا ال متُتني َّ
أولني أج َر عاملٍ يف صعي ِد الــ ـــخريِ يبغي ثوابَكَ األبديا
أن��ت أجريته عىل شفتيا
َ
حق
الحق ملْ ْ
أقل غريَ ٍّ
مصد َر ِّ
ُ
غيدق البيانِ َعليا
يل فهمى
أن��ت ألهمتني
َ
َ
مديح ع ٍّ
هكذا كانَ صه ُر أحمدَ َيضفي نبلَه مل َء رسح ِة الده ِر َف َّيا
شعب ي��دَّ ع��ي�� ِه ويصطفي ِه ول ّيا
هو فخ ُر التاريخِ ال فخ َر ٍ
ٍ
منصف شيعيا
كل
يل إنَّ يف ِّ
ال ْ
تقل شيعة ه��واة ع ٍّ
وتستب ّد اآلال ُم بالشاعر ويتل ّوى عىل فراش ِه فيتأسىّ بالحسني:
�ين ِخصاالً مل يسيغوا يف العمر رشباً مريّاً
أت���أس ب��األك��رم َ
ىّ
بالذي باك َر الشهاد َة بدريــ ــاً وأعىل إكليلها الكوفيا
بجراحِ الحس ِني يف ِّ
كل جرحٍ يجد الص َرب كهفَه األزليا
ويجد سالمة يف اسم عيل البلسم الشايف آلالمه وأوجاعه فيعود إىل
مناجاته ليقول:
السالم
يا أمري
مالئ أصغريا
حسبي فخراً إنني منكَ
ِ
ٌ
َ
املسيحي حتى عُ��دّ من ِ
الحق يف
َ
ف��رط ح ِّب ِه علويّا
جلجل ُّ
ِّ
�ل�ي نبياً فلقدْ ك��ان خُلقه نبويِّا
ف���إذا مل ي��ك�� ْن ع ٌّ
يا سام ُء اشهدي ..ويا ُ
أرض ق ِّري واخشعي أنني أردت عليا

إﺿاءة

استراتيﺠية اﻻمام علي بالقﻀاء
علﻰ الﻔقر والﻔساد
سبق ان تطرقنا يف مقاالت سابقة لدور اإلمام عيل عليه السالم يف إدارة الدولة ومعالجة كافة املشاكل التي متس حياة الفرد
وسعيه لتوفري بيﺌة آمنة ومستقرة يحصل كل فرد فيها عىل حياة كرمية تليق به ،فاهتم عليه السالم مبعالجة عدة قضايا أهمها
مشكلة الفقر والبطالة والقضاء عىل الفساد باإلضافة اىل سياسته الحكيمة يف إدارة موارد الدولة.
ويف هذا املقال سنتناول أخطر االفات التي تهدد
كيان الدولة واستقرارها وهام الفقر والفساد ،وبطبيعة
الحال فان ظهور الفقر يؤدي اىل ظهور الفساد والعكس
صحيح أيضا ،اي انه اذا كانت الدولة تعاين من ارتفاع يف
معدالت الفقر والبطالة فذلك يعني ارتفاعا يف مستوى
الفساد ،كام ان ظهور الفساد يؤدي اىل تفيش الفقر.
وملا يشكله الفقر والفساد من مخاطر كبرية فقد
اوىل االسالم اهتامما كبريا للقضاء عليهام واجهاضهام،
من خالل اتباع سياسة عادلة يف توزيع بيت املال عىل
املسلمني وغري املسلمني بشكل متساو للقضاء عىل
التمييز الطبقي وانحصار املال بيد طبقة معينة ومتكنها
من التالعب مبقدرات الدولة ،اذ كان هذا االمر سائدا
قبل االسالم.
وقد ترسخ مبدأ العدالة بشكل واضح يف ظل حكومة
االمام عيل عليه السالم الذي قىض عىل االفات الخطرية
و يف مقدمتها الفقر والفساد ،اذ متكن عليه السالم من
تطبيق املنهج االسالمي الصحيح الذي ارىس قواعده
النبي محمد صىل الله عليه واله واكدت عليه االيات
القرانية.
وقد جاء عىل لسان السيدة الزهراء عليها السالم
وصف دقيق لكيفية تطبيق النظام الصحيح وذلك يف
قولها (وطاعتنا نظاماً للملة).
وتؤكد املصادر التاريخية أن دولة اإلمام عيل عليه
السالم مل يبق فيها فقري واحد ،حتى قال (عليه السالم)
يف كلمة له( :لعل بالحجاز أو الياممة من ال طمع له يف
القرص وال عهد له بالشبع).
وعىل الرغم من قرص مدة حكمه عليه السالم اال
انها كانت حافلة بالعديد من اإلنجازات أهمها وضع
اسس صحيحة إلدارة موارد الدولة ،وتوزيع أموال بيت
مال املسلمني بشكل عادل بني افراد املجتمع ،ومتكنه
من تنفيذ مرشوعه اإلصالحي بالغاء التاميز الطبقي
بجميع انواعه ،ومساواته بالعطاء بني الناس ،فالناس
عنده سواسية كأسنان املشط ،وهنا قطع عليه السالم

آمال الطبقة الغنية التي مل تنظر للدنيا اال من خالل
منظار ما ِّدي ،فقال عليه أفضل الصالة والسالم ((أال
ال يقول َّن رجال منكم غدا ً قد غمرتهم الدنيا ،فاتَّخذوا
العقار وف َّجروا األنهار وركبوا الخيول الفارهة ،واتَّخذوا
الوصائف الروقة ،فصار ذلك عليهم عارا ً وشنارا ً ،إذا ما
منعتهم ما كانوا يخوضون فيه ،وأرصتهم إىل حقوقهم
التي يعلمون ،فينتقمون ذلك ويستنكرون ،ويقولون :
حرمنا ابن أيب طالب حقوقنا!)).
كام انه عليه السالم كان يراقب عمل الوالة بشكل
دقيق وصارم ،فقد كتب لواليه عىل البرصة (يا بن
حنيف ،لقد بلغني أن رجالً من فتية أهل البرصة
دعاك إىل مأدبة فأرسعت إليها ،تستطاب لك األلوان،
ظننت أنك تجيب إىل طعام
وتنقل إليك الجفان ،وما
ُ
قوم عائلهم مجفو ،وغنيهم مدعو  -أي أن الفقري ُم ْب َعد
والغني مق ّدم  -فانظر إىل ما تقضم من هذا املقضم،
تيقنت بطيب
فام اشتبه عليك علمه فالفظه ،وما
َ
وجهه فنل منه) ،وكتب إىل أحد والته (لقد بلغني أنك
تجرد األرض  -أي أنك مل تكتف بالرثوة التي فوق األرض
وطمعت فيام تحت األرض  -فتأخذ ما تحت قدميك،
وتأكل ما تحت يديك ،فإذا وصلك كتايب هذا فارفع إ َّيل
حسابك  -أعطني تقري ًرا عن الصادر والوارد  -واعلم
أن حساب الله يوم القيامة أعظم من محاسبة الناس
وبذلك متكن من القضاء عىل الفساد).
ان سياسة اإلمام عيل عليه السالم ،متثل سياسة الدين
يف النظر إىل عباد الله نظرة املساواة والعدالة ،ومن
الطبيعي ان تؤدي هذه السياسة العادلة والشفافة إىل
نتيجة واحدة وهي االستقرار اإلقتصادي وانخفاض أو
حتى انعدام مستوى الفقر يف املجتمع باإلضافة اىل
انعدام الفساد يف ظل هذه اإلجراءات.
ختاما فان النظام االقتصادي الي بلد ويف أي زمان
قائم عىل التوازن بني الحاجات املتعددة واملتجددة
وبني املوارد االقتصادية املتاحة وان اي خلل يف ذلك
التوازن يكون سببا لتفيش الفقر وانتشار الفساد.

د .منارق العكييل /العراق
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مقاﻻت

المسلمون في أوروبا

صياﻏة الﻬوية وإﺷكاﻻت التﺄقلم

نارص الخزاعي

تعد بريطانيا من أكﺮﺜ دول العامل األورويب استقطابا للمهاجرين ،ألن قوانينها كانت تسمح بدخول
مواطني البلدان التي كانت مستعمرات بريطانية يف السابق ،وقد ﻇل هذا القانون األنجليزي
معموال به حتى العام ١٩66م مام أتاح آلالف املهاجرين من العامل اإلسالمي الدخول اىل بريطانيا
واالقامة بها بشكل دامئي ،وكان سكان الدول االسالمية وال سيام الهند وبنغالدش وباكستان ،والبلدان
األفريقية مثل كينيا وأوغندا ،ويف فرتة الثامنينيات من القرن املاﴈ تتابعت الهجرات من ايران
ولبنان وقربص والعراق واليمن وارترييا وغريها من البلدان االسالمية التي شهدت حروباً وقالقل
اجتامعية واقتصادية.
وقد شكلت هذه املجاميع املتنوعة عرقيا ولغويا
وثقافيا خليطا متنوعا من املسلمني الذين يجمعهم
جامع واحد هو اتباع الديانة املحمدية ،وقد اثبتت
االحصائيات الربيطانية اعتامدا عىل مسقط رأس الفرد
أن عدد املسلمني يف العام 1٩٩1م مبليون ونصف
املليون مسلم ،ومن املحتمل أن هذا العدد قد تضاعف
اليوم مع الوالدات الكثرية لألرس املسلمة ،ومع قوانني
مل الشمل التي تبيح استقدام رب األرسة لبقية أفرادها
املعني لهم وحسب ما تسمح به القوانني الربيطانية.
وتثبت التقارير واإلحصائيات االجتامعية عن مسلمي
بريطانيا أيضا ،أن حوايل  %75منهم قد شكل الدين
لهم أهمية كربى وأنهم يعتادون ارتياد املساجد وتزداد
هذه النسبة عند املهاجرين املسلمني الذين ولدوا
خارج بريطانيا بينام تقل عن مهاجري الجيل الثاين ،أي
األوالد الذين ولدوا يف املدن الربيطانية وخضعوا للنظام
التعليمي والثقايف ذو الطبيعة العلامنية يف بريطانيا
العظمى.
وبسبب قوة إميان املسلمني بدينهم وثبات عقيدتهم،
فقد حرصوا عىل مامرسة األنشطة العبادية ذات الطبيعة
االجتامعية كالصالة الجامعية واالفطار الجامعي يف شهر
رمضان واقامة شعائر املناسبات االسالمية كالوالدات
النبوية وذكرى عاشوراء وليلة االرساء ،وغري ذلك ،وقد
كانت هذه املامرسات تشكل مدخال لفضول اآلالف من
الربيطانيني األصليني املعروفني باالنزواء وعدم االنفتاح
عىل بعضهم البعض ،مام تسبب هذا االحتكاك برغبة
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الربيطانيني األصليني مبعرفة االسالم عن كثب ،وقد
ساهم املهاجرون املسلمون بدور التعريف هذا ،وهو
ما نجم عنه دخول ما يقارب العرشة آالف بريطاين
أو يزيد إىل االسالم بتأثري هؤالء املهاجرين املسلمني،
ونتيجة لالطالع عىل العادات والتقاليد االسالمية التي
وجدت لها صدى قويا عند من رشح الله قلبه لإلميان
مبحمد()نبيا وبالقرآن كتابا سامويا.
لكن ما يؤخذ عىل هذه املجاميع أيضا هو قلة التعليم
أو انعدامه عند البعض وال سيام من املهاجرين البنجابيني
الذين قدموا لغرض العمل وتحسني مستواهم املعايش
املتدين عن طريق عملهم باالعامل اليدوية الشاقة،
وقد دلت التقارير عىل أن نصف الهنود والباكستانيني
والبنغال من املسلمني مل يتلقوا تعليمهم باملرة ،وتزداد
هذه النسبة بني اإلناث من هؤالء املهاجرين ،بينام
تزداد نسبة الحاصلني عىل مؤهل جامعي عند مهاجري
البلدان التالية :ايران ،قربص ،تركيا ،العراق ،لبنان،
السودان ،وبعض دول جنوب رشق آسيا.
ويتوزع املسلمون يف عموم بريطانيا تقريبا لكن
يعيش نصف هؤالء املسلمني يف لندن وما حولها من
أحياء فقرية ،وتأيت يف املرتبة الثانية من توزيع املسلمني
مدينة (برمنجهام) حيث يشكل املسلمون ما مجموعه
 %8من عدد سكانها ،وتأيت مدينة برادفورد التابعة
ملقاطعة يوركشاير يف املرتبة الثالثة حيث تتوزع مجاميع
مختلفة األعراق من مسلمي بريطانيا يف هذه املدينة
الصغرية نسبيا ،وتتشكل الغالبية من هؤالء املسلمني .

وضمن هذه النسبة الكبرية من مواطني بريطانيا
املسلمني هناك مجموعات قيادية مختلفة التوجهات
لكنها تحاول أن تعكس صورة ايجابية عن االسالم
الحقيقي من خالل دعم األعامل الخريية واملساهمة
يف بناء بريطانيا والحفاظ عىل أمنها القومي ،كام توجد
قيادات متطرفة مؤمنة بظاهرة االسالم السيايس الذي
ينادي بأسلمة أوربا بالقوة ،وهو ما يعرف بحركة أنصار
الرشيعة التي يتزعمها السلفي األخواين (أبو حمزة
املرصي).
ويتجاوز عدد املساجد يف بريطانيا األلف مسجد يف
برمنجهام وحدها أكرث من خمسني مسجدا ،ومتارس
هذه املساجد أكرث من دور فاىل جانب كونها دور
للعبادة فهي تأخذ دور معاهد التعليم  ،كتدريس
القرآن والسرية والتفسري وحتى تعليم العربية قراءة
وكتابة للنشء املولود يف بريطانيا واملقطوع الصلة عن
جذوره االسالمية ،وقد تأخذ هذه املساجد أحيانا دور
مؤسسات او منظامت للتبليغ االسالمي بهدف التأثري
عىل الجالية االسالمية وايصال صوت القامئني عىل هذه
املؤسسات من خالل هذه املساجد عن طريق تكريس
عزلة املسلمني عن الربيطانيني مرة ،أو عن طريق
السعي لدمج املسلمني ضمن النسيج الربيطاين الوطني
مع املحافظة عىل الخصوصية االسالمية مرة أخرى.
إن ملسلمي بريطانيا تأثريا ً واضحاً يف السياسة الداخلية
لربيطانيا العظمى فمثل هذه األعداد الهائلة واملنظمة
قادرة عىل تغيري لون الطيف السيايس الربيطاين من
خالل حشودهم عىل صناديق االقرتاع التي ال يقبل
عليها الربيطانيون بنفس املستوى والحامس ،وهو ما
جعل األحزاب السياسية الربيطانية تعدل من أنظمتها
الداخلية املتعلقة بقوانني الهجرة وبقوانني منح
الجنسية وتوزيع األعامل استدرارا لرضا هذه املاليني
من املسلمني الذين أثبتت الظروف واملناسبات والوقائع
والءهم العميل لربيطانيا كبلد بديل عن الوطن االم مع
احتفاظهم بثقافتهم االسالمية ،وهو ما جعل املسؤولني

الربيطانيني يتعاملون معهم عىل
أنهم مواطنون تربطهم مصالحهم
بربيطانيا أكرث مام تربطهم مصالحهم
ببلدانهم التي قدموا منها.
كام اثبتت هذه الوقائع ايضا؛ ان هؤالء
املسلمني لن يتوانوا يف معارضة السياسة
الربيطانية اذا ما تقصدت جرح مشاعرهم
كمسلمني وهو ما أثبتته االحداث املرافقة لكتاب
مشهور ومثري للشبهات أصدره مسلم باكستاين عنوانه
(آيات شيطانية) ييسء من خالله لشخص الرسول
االكرم متهام إياه بالشهوانية وحب امللذات ،وقد أقام
املسلمون الباكستانيون املقيمون يف بريطانيا أنفسهم
الدنيا ومل يقعدوها عىل هذا الكتاب مطالبني بريطانيا
برفع الحصانة عن هذا الكاتب وتقدميه للمحاكمة
بسبب جرحه مشاعر مليار مسلم مؤمن بنبوة محمد
وعصمته ،وهو ما يدلل عىل اعتزاز املسلمني بثقافتهم
وبدينهم ورموزهم واستعدادهم للتضحية بالغايل
والنفيس اذا ما استدعت األمور مثل ذلك....
وهكذا يتضح ان االسالم يف بريطانيا العظمى ظاهرة
اجتامعية وثقافية متتاز بالتنوع والتعدد الذي تؤكده
كرثة االعراق والثقافات القادمة من البالد االسالمية
صوب اململكة املتحدة ،وان هناك محاوالت حثيثة
تبذلها الحكومة الربيطانية من اجل اندماج هؤالء
املسلمني يف بوتقة املجتمع وثقافته االنجلوسكسونية
املختلفة وان نتائج هذه املحاوالت ظلت متفاوتة وإن
هيمن عليها سمتان رئيسيتان هام ،مقاومة التذويب
الحضاري وال سيام عند مهاجري الجيل االول واالنخراط
التدريجي مع املحافظة عىل الثوابت االسالمية وال سيام
عند أوالد وأحفاد املهاجرين األوائل الذين تضطرب
ميولهم وقناعاتهم بني مبدأ صياغة الهوية واملحافظة
عليها وبني الرياح العاتية الداعية اىل اعادة تشكيل
هوية تتصالح ورضورة التأقلم يف املجتمع الجديد.
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قصص

رحلة عبر الزمن

• زيد عيل كريم الكفيل

هدأ الجميع وأنصتوا لوداع رجل خطابه أبلغ من أي وعظ
 ،متعنوا يف حدقات عينيه  ،يف شفاهه وهو يرسم البسامت،
فبكوا جميعا لِام يقول وهم يتحدثون بأدبه الجم وأخالقه
الرفيعة وبكرمه وشهامته ،وبصربه العايل يف مجاهدته األعداء ،
وبسخائه يف مساعدة األصدقاء ،...تلك الشخصية املثالية التي
اتصفت بصفاء النفس ونقائها وطهرها  ،فنذرها فداء للوطن
منذ صباه وأقسم عىل أن يضع شعبه املختطف يف حدقات
عينيه وشغاف قلبه من أجل أن يحيا الوطن وميوت األعداء...
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كانت والدة خالد صعبة وحزينة عىل والديه ألنها تزامنت
مع االنتفاضة الشعبانية والرصاص والقذائف تدوي من فوق
رأسه وأمه وأبيه القلقني عليه فكانت األم تحتضنه وتختبئ
به يف غرفتها املتواضعة،ومرة أخرى تذهب به من مكان آلخر
بخوف وهلع  ،واألب يراقب األوضاع عن كثب من وراء ذلك
القفص الذهبي رافعا يديه بالدعاء إىل الباري أن يحفظ ابنه
من كل مكروه ،وبينام هو واقف وإذا برصاصة الغدر أصابته
يف رأسه فأوقعته رصيعا وفارقت روحه الحياة خائفا عىل ابنه

وزوجته...
انتهى عويل الرصاص وانتهى كل يشء معها فأحرقت ما
أحرقت ومل يسلم منها حتى الحيوان آنذاك وعاشت األم
وطفلها فرعته رعاية طيبة حتى أصبح شاباً مرتعرعاً عىل حب
وطنه مصقوال بصفات الرجولة والنقاء ،لكن دم أبيه ما زال
يرسي مع دمه فأقسم عىل أن يقتص من قاتليه ...
وبعد فرتة وجيزة اجتاح الظالم القمر ومل يستطع أحد
إنقاذه ،بل وحتى من النجوم حواليه أصبحت خائفة ومرعوبة
أن يطغى عليها الظالم ، ...وما زال االجتياح يواصل السري ومل
يبق إال القليل وتعلن العتمة انتصارها عىل القمر ،وليك يرتك
ذلك الحوت القمر صدر النداء من الشمس إلنقاذه بأرسع
وقت ممكن ،فهبت النجوم الشجاعة األبية املؤمنة بكل عزم
وقوة ملبية الدعوة الساموية رافعة هتافات النرص والحفاظ
عىل الوطن واملواطن من كيد الخائنني  ،ولسان حالها يقول:
هيهات هيهات يطفئ ذلك النو َر الظالم ...
فرح خالد إنه سيقاتل العدو وينتقم من قاتيل أبيه وبالرسعة
القصوى ذهب إىل أمه وطلب منها الرىض والغفران وأوصاها
بأن ال تحزن عليه إذا فارقت روحه الحياة ،وبعد ذلك جهز
نفسه وأعد عدته وأمه تدعو له بالسالمة وتسكب املاء من
وراء ظهره ملتحقا بالحشد املقدس ليقاتل أعداء الوطن.
نجح خالد يف ذلك مع رفقائه لكنه أرص عىل رفع راية الحق
(الله أكرب) عاليا فوق آخر نقطة من الحدود العراقية فرفعها
فعالً وهو مرسور بانتصار وطنه وبأخذ الثأر لدم أبيه ،وما هي
إال لحظات حتى ذوى ذلك النجم وخرس الكون أنواره ،وسال
فيها دم الرباءة عىل أرض البسيطة برصاصة الغدر الخبيثة
لتصيب خالدا طارحة إياه شهيدا فوق أرضه معلنا النرص عىل
أكرب عدوان واجهته البرشية عىل أرض البسيطة منذ تاريخها
...
تلك الرصاصة التي أطلقت عىل خالد هي من ذات العدو
التي أطلقها عىل أبيه فقتلته وعانقت روحه السامء بكل فخر
وعزة وشموخ ...
كانت قصة خالد وكأنها من وحي الخيال ،ولكن يوجد الكثري
من القصص املشابهة لها ألبطال عراقيني نذروا أنفسهم لتحرير
الوطن من براثن داعش وليد االستكبار العاملي وعمالئه،
ولكن الرشفاء أقسموا عىل أن يضعوا شعبهم املختطف يف
حدقات أعينهم وشغاف قلوبهم من أجل أن يحيا الوطن
وميوت األعداء.

براءة

• اسامة الزقزوق

يل براءتان
براءة من الورد
حني يهادن شوك محنته
وحني تستوي سفن أحزانه فوق
ربوة جودنا
وحني يطأطئ للريح ناصيته
يك تورق يف قلوبنا
جذوع النخيل
ضوء املحاريث يف األرض
ُقبلة الضوء
و ترنيمة لجميزة عجوز
تقاوم االنحناء
ويل براءة من املوت
حني يكتب الطمي سريته
فوق الضفاف
وحني ترسم
مالمحه
فوق مرايا وجهي
كفا بلون أهازيج غروب الشمس
تبقر بطن السحاب
السامء
بأنينها
ليك تستقبل روح الله يف جسد خاوي
وذاكرة تخور
متأل فراغ املدي
ببسامت باهته
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ﻃﺐ وعلوم

إعداد :اسامعيل الربيعي

نصاﺋﺢ مﻬمة من اﻷﻃباء
لتجاوﺯ ﺁالﻡ الرقبة

أصبحت آالم الرقبة والظهر من أمراض العرص ،التي تهاجم
الكثري من األشخاص ،الذين يتوافدون يوميا إىل املراكز الصحية
واملستشفيات؛ بحثا عن عالج لهذه اآلالم ،التي تعود يف أغلبها
إىل أسلوب الحياة غري الصحي الذي يعيشه الناس حاليا.
ويف محاولة للتخفيف من هذه املعناة ،استخلصنا أهم نصائح
األطباء ،لتفادي هذه اآلالم ،وأوردناها لكم عىل النحو التايل:
 .١النوم الصحيح
يفعل النوم يف املواضع الصحيحة العجائب آلالم الظهر
والرقبة ،حيث يوﴆ خرباء تقويم العمود الفقري بعدم النوم
عىل املعدة ،ويؤكدون أن أفضل طريقة للنوم هي عىل الظهر،
باستخدام وسادة تحت الرأس والرقبة ،وأخرى تحت الركبة،
لذا فإذا كنت من النوع الذي ال يستطيع النوم إال عىل أحد
الجنبني فإنت مطالب بوضع وسادة بني الركبتني.
 .2تقنيات رفع آمنة
عند رفع األجسام الثقيلة ،يقرتح األطباء أن تنحني عند
مستقيام ،وترفع
الركبتني ،وأن تتجنب االلتواء ،وأن تبقي الظهر
ً
بعضالت الذراعني والساقني ،وليس بعضالت الظهر ،وعليك أن
تبقي قدميك منفصلني عن بعضهام ،وتثنيهام إىل الركبتني ،عند
املشاركة يف أنشطة الرفع املتكررة ،وتأكد من أخذ فرتات راحة
منتظمة حتى ال تفسد التقنية بسبب التعب.
 .3االستخدام السليم للهاتف
يف هذا اليوم وعرص التكنولوجيا ،أصبح الجميع منشغلني
بهواتفهم ويقعون يف األخطاء ذاتها أثناء كتابة النصوص أو
التصفح أو مشاهدة مقاطع الفيديو ،فهم يعلقون رقابهم يف
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شكل حرف  ،Cمع اقرتاب الذقن من الصدر ،وبدال من ذلك
يقرتح األطباء أن يتم مسك الهاتف باليدين عىل مستوى العني
تقريبا ،حيث إن ثني الرقبة ألسفل إللقاء نظرة عىل شاشة
منخفضة لفرتات طويلة من الوقت أمر مرعب يف شأن آالم
الرقبة.
 .4استخدام مسند الرأس يف السيارة
نقيض الكثري من الوقت يف السيارات ،ننتقل بها من مكان إىل
آخر ،ووفقا لألطباء فإن وضع رأسك عىل مسند السيارة ،يجعله
يف وضع مريح وطبيعي ،ويتجنب أي شد يف عضالت الرقبة.
 .٥الفراش الصحيح
يقول األطباء إن وجود فراش من الحزم املتوسطة أفضل
بكثري لصحة الظهر والرقبة ،ميكن أن تكون املراتب شديدة
الصالبة ،يف حني أن املرتبة التي تكون ناعمة للغاية أيضا لن
تقدم الدعم الكايف ،لذا فإن املرتبة ذات الحزم املتوسط هي
األفضل؛ ألنها ميكن أن تساعد يف تقليل انحناء العمود الفقري
أثناء النوم.
 .6الجلوس مع الوضع الصحيح
الوضع مهم جدا لصحة الظهر والرقبة ،سواء كنت واقفا أو
جالسا أو نامئا ،فحاول الجلوس مستقيام ،لكن تجنب أيضً ا
عبور ساقيك ،إذ يوﴆ األطباء بالجلوس والقدمني بشكل
مسطح عىل األرض  ،أو الجلوس عىل مسند قدم مرتفع ،مام
يقلل الضغط عىل أسفل الظهر ،وعالوة عىل ذلك ،إذا كنت
تجلس عىل جهاز الكمبيوتر ملعظم اليوم  ،فارفع الشاشة إىل
مستوى العني من أجل تعزيز الوضع الجيد.

تقنية جديدة

لتفتيش حقائب المسافرين
فـي مطار نيويورك

أعلنت رشكة الخطوط الجوية «أمريكان إيرالينز» أنها تعمل
مع إدارة سالمة النقل األمريكية لرتكيب جهاز بتقنية جديدة
ملسح حقائب املسافرين يف مطار جون كنيدي الدويل يف
نيويورك.
وتقول الرشكة ان  :الجهاز الجديد يوفر صورة ثالثية األبعاد
ملحتويات الحقيبة ويسمح بتدوير صورة الحقيبة  360درجة
لعرض محتوياتها ،ويعتمد نفس التكنولوجيا املستخدمة يف
أجهزة املسح الضويئ املقطعي التي تستخدم لألغراض الطبية.
واوضحت الرشكة إن هذه التقنية ستوفر وسيلة أكرث فاعلية
لتفتيش الحقائب والكشف عن املتفجرات وغريها من املواد
املحظورة.
ومن املتوقع أن يتم تشغيل هذه األجهزة يف أواخر شهر
متوز/يوليو لعام ، 2018فيام تعتزم إدارة سالمة النقل االمريكية
تشغيل  15جهازا جديدا بحلول نهاية العام ،عىل أن تشرتي
ما يصل إىل  240جهازا العام املقبل.
وتبلغ كلفة الجهاز الواحد  300ألف دوالر ،وبدأ فعليا
اختبار هذه التكنولوجيا يف مطاري فينيكس بوالية أريزونا
وبوسطن يف والية ماساتشوستس.

دراسة تربط بين ساعات العمل
وإصابة النســــاء بالسكري
خلصت دراسة كندية إىل أن النساء الاليت يعملن ملا ال يقل
عن  45ساعة أسبوعيا رمبا يكن أكرث عرضة لإلصابة بالسكري.
وبلغ عدد املشاركني يف الدراسة التي جرت عىل مدى 12
عاما 7065 ،شخصا ال تقل أعامرهم عن  35عاما يف مدينة
أونتاريو الكندية.
ومل يكن أي من املشاركني مصابا بالسكري عند بداية
الدراسة أو خالل أول عامني من املتابعة.
وأصيب نحو مثانية باملئة من النساء و 12باملئة من الرجال
بالسكري مع انتهاء فرتة البحث.
ومل تؤثر ساعات العمل عىل مخاطر إصابة الرجال بالسكري
فيام يبدو لكن النساء الاليت عملن ملا ال يقل عن  45ساعة يف
األسبوع كن أكرث عرضة بنسبة  % 63لإلصابة بالسكري مقارنة
مبن كن يعملن ملا يرتاوح بني  35و 40ساعة أسبوعيا.
وتشري منظمة الصحة العاملية إىل أن معدل اإلصابة
بالسكري عام  2014بلغ واحدا تقريبا من بني كل عرشة
بالغني وأن املرض سيصبح سابع أكرب سبب للوفاة بحلول
عام .2030
ومعظم املرىض مصابون بالنوع الثاين من السكري وهو
النوع املرتبط بالبدانة وكرب السن وتحدث اإلصابة به عندما
يعجز الجسم عن إفراز ما يكفي من هرمون اإلنسولني
لتحويل السكر يف الدم إىل طاقة أو ال يقدر عىل االستفادة
منه كام ينبغي.
وميكن للسكري أن يؤدي إىل تلف األعصاب والبرت والعمى
ومرض القلب والجلطات إذا مل يتم التحكم فيه.
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استراحة

إعداد :هيﺌة التحرير

كــــــــ ـــــــلــــــ ـــــــمـــــــ ـــــــا ت
عمودي

أفقي

 -1من أصحاب امري املؤمنني الذين ثبتوا عىل بيعته بعد وفاة رسول الله (صىل
 -1عيد الوالية ،من خصائص القرآن الكريم.
الله عليه وآله) ،أتلو(مبعرثة).
 -2مسنن ،صاحب نظرية التطور ،ما يدفع للمرأة عند الزواج.
 -2من أصحاب امري املؤمنني الذين ثبتوا عىل بيعته بعد وفاة رسول الله (صىل
 -3من الوالدين ،متوفر بكرثة ،ال اطيعك(م).
 -4عكس عبد (م) ،سورة نزلت يف حق خيل أعارت بقيادة امري املؤمنني عليه الله عليه وآله)(م) ،متشابهة.
 -3حيوان قطبي ،جمع مرشحة ،منتسب اىل الروم.
السالم(بدون ال التعريف) ،يلبسه املحارب يقي به الطعن.
 -4من أصحاب امري املؤمنني الذين ثبتوا عىل بيعته بعد وفاة رسول الله (صىل
 -5نصف مربد(معكوسة) ،يطلب االستخارة ،ناعمة.
الله عليه وآله) ،قطع.
 -6رجون(م) ،كبري بالعمر.
 -5يرمز اىل الفراغ يف الرياضيات ،أدعم باملال ،نقيض َحر.
 -7مرشوب مهدئ يرشب بعد االكل(م) ،االء(مبعرثة) ،تطىل به الجدران.
 -6املوضع الذي وقعت فيه بيعة الغدير ،ظهر ،متشابهة.
 -8أرى نفس رأي اآلخر وانسجم معه ،حرف نصب ،نصف قوية(م).
 -7عكس التصدير(م) ،جمع صندل.
 -٩كنية الشاعر الحمداين ،اوازر(مبعرثة).
 -8سقاية االرض(م) ،يف الفم ،يالمئه.
 -10من الوان العلم العراقي(م) ،ما قبل االسالم(م)
 -٩يصبح كرويا(م) ،بيت االسد.
 -11نبتكر ،من أشهر انهار فرنسا(م).
 -10متشابهة ،نحيفة(م) ،متشابهة.
 -12إتاحة األخبار بشكل غري رسمي ،عكس جنة ،عون(مبعرثة).
 -11أتباع مدافعون ،عملة العراق(م).
 -13عكس عبيد ،ينم عىل شخص ويسعى بهللعقوبة.
 -14من أصحاب أمري املؤمنني الذين ثبتوا عىل بيعته بعد وفاة رسول الله (صىل  -12من مراحل خلق االنسان ،عكس يشبع(م) ،ثلثي امل.
 -13من االشهر الهجرية ،قناة مائية بني البحر االحمر واالبيض املتوسط.
الله عليه وآله).
 -14للتأوه ،االرشاف عىل عمل ،نظرية داروين.
 -15الطفل لحظة انجابه ،معبود ،صىل بالجامعة.
ُ
 -15مهنة إحياء األرض ،مطر غزير يجلب الخري ،أرجع.

مالحظة ( /م) تعني (معكوسة)

حكم و ﻃراﺋﻒ
معادلة الخوارزمي عن األنسان

« سئل « الخوارزمي» عامل الرياضيات عن االنسان
فأجاب  :اذا كان االنسان ذو أخالق فهو = 1
اذا كان االنسان ذو جامل فأضف اىل الواحد صفرا ً= 10
اذا كان ذو مال ايضاً فأضف صفرا ً آخر=100
اذا كان ذو حسب ونسب فأضف صفرا ً آخر =1000
فإذا ذهب العدد واحد وهو االخالق
ذهبت قيمة االنسان وبقيت االصفار التي ال قيمة لها
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غاضب ألنهم مل يرسقوه

ذات ليلة عاد الرسام املشهور بيكاسو اىل بيته ومعه احد االصدقاء
فوجد االثاث مبعرثا واالدراج محطمة وجميع الدالئل تشري اىل ان
اللصوص اقتحموا البيت يف غياب صاحبه ورسقوه ،وعندما عرف
بيكاسو ماهي املرسوقات ظهر عليه الضيق والغضب الشديد .
سأله صديقه:هل رسقوا شيئا مهام..اجاب الفنان.
كال مل يرسقوا غري اغطية الفراش ،فقال الصديق يسأل يف دهشه:اذن
ملاذا انت غاضب ؟؟ اجاب بيكاسو وهو يحس بكربيائه وقد جرح:
يغضبني ان هـوالء االغبياء مل يرسقوا شيئا من لوحايت

مـــ ـــتـ ـقـــ ـــا ﻃـ ــعـــ ـــة
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الجنازة إىل بيتنا

كان أحد علامء الدين (الفقراء) مييش مع ولده
الصغري خلف جنازة ،فشاهد الولد امرأة
تبيك خلف الجنازة وتولول وهي
تقول( :أن عزيزي هذا يأخذونه اآلن إىل مكان ليس
فيه رساج وال فرش وال خبز)!
فالتفت الولد إىل أبيه فورا ً وقال :هل يأخذون
هذه الجنازة إىل بيتنا يا أيب؟
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مسرية يوم للشمس
سئل اإلمام عيل(عليه السالم) عن املسافة بني السامء واألرض ؟
قال :دعوة مستجابة.
واملسافة بني الرشق والغرب ؟
قال :مسرية يوم للشمس .
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ويوم الدوح دوح غدير خـــــــــــم
ولكن الرجال تبايعوهــــــــــــــــــا
ومل أر مثل ذاك اليوم يومــــــــــــاً

أبان له الوالية لو أطيعــــــــــــــــا
فلم أر مثلها خــــطراً منيعـــــــــــا
ومل أر مثـــله حقـــــــــــاً أضيعـــا

عيد الغدير األغر
م
غدير خُ ّ

هو وادٍ بين ّ
مكة والمدينة ،قريب من الجُحفة ،وهو مفترق طرق للمدنيين والمصريين والعراقيين

نزول آية البالغ
ّس ُ
ِّك وَ ِإ ْن َلم َت ْف َعل َف َما َب ّل ْغ َ
َعصمُ َ
يك ِم ْن َرب َ
ول َب ِّل ْغ َما أ ُ ْنزِ َل ِإ َل َ
(يَا َأي َ
اس)
ك ِم َن ال ّن ِ
سا َل َتهُ وَ هللاُ ي ِ
ت رِ َ
ُّها الر ُ
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خطبة النبي()
الثقل األكبر كتاب هللا؛ طرف بيد هللا عز وجل وطرف بأيديكم ،فتمسكوا به ال تضلوا ،واآلخر األصغر عترتي
وإن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض ،فسألت ذلك لهما ربي ،فال تقدّموهما
فتهلكوا ،وال تقصروا عنهما فتهلكوا

إعالن الوالية
ّ
ُ
كنت مواله فعليٌّ موالهُ
إن هللا موالي وأنا مولى المؤمنين ،وأنا أولى بهم من أنفسهم ،فمن

نزول آية اإلكمال
َض ُ ُ
ت َع َل ُ
كم دِ ي َن ُ
لت َل ُ
ك ْم وَ َأ ْت َم ْم ُ
كم ُ
سالم دِ ين ًا)
َ
اإل
ِعمـتِي وَ ر ِ
يك ْم ن َ
(اليَومُ َأ َ
يت َلكمُ ِ
المائدة()3

