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والحكم

مل يكن اهتامم أهل البيت عليهم السالم بصفة العدل
نوعا من السياسة التي يراد بها اجتذاب الرعية وتحصيل
املقبولية لديهم ،بل كانت بذاتها هدفا من األهداف التي
يصبون اىل تحقيقها عرب الحكم.
ولهذا يكاد يجمع اغلب أهل العلم واملعرفة بان دولة
أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم حملت صفة
الكامل سياسة وحكام ملا متيزت به من سياد ٍة للعدل
واملساواة واإلنصاف يف مفاصلها املختلفة بدءا من قيادة
الدولة وحتى نهاية هرمها االجتامعي.
ولو أن الدول اإلسالمية التالية – بشكل خاص -لتلك
الدولة أخذت منها الدروس والعرب وانتهجت ما انتهجته
من سياسة العدل بني الرعية وعدم استئثار جهات معينة
باملنافع والحقوق وحرمان البقية منها ،ملا آلت حال الدول
اإلسالمية اىل ما آلت إليه اليوم من تخلف وضياع وتبعية،
ولكانت تقود العامل اىل ما فيه ازدهار األرض واإلنسان يف
جميع ربوع املعمورة وليس يف العامل اإلسالمي فقط.
وإن ما وصلت إليه الدول غري اإلسالمية من تقدم وازدهار
وقوة يف مختلف املجاالت ما هو إال مثرة من مثار تطبيق
تلك املبادئ يف الحكم حتى راح كثري من املثقفني يبدي
إعجابه بها وثناءه عليها بل وراح البعض ال يتحرج من
وصف نظمها بأنها أفضل من النظام اإلسالمي.
وقد ال يالم كثري منهم عىل ذلك بسبب ما يشاهدونه
من سيادة الجور والظلم يف بلدانهم وغياب عنارص الورع
عند الحكام بشكل خاص ،وانتهاجهم املظاهر املنافية
لإلسالم واإلنسانية من أجل االستمرار يف الحكم ،وهم
بهذا يبتعدون عن النظام االسالمي الذي أمر الله تعاىل
اقامته بالعدل فوضعه يف مقدمة األوامر املوجهة للناس
مبختلف عناوينهم الحاكمية كاألبوية والزوجية والقيادية
والوظيفية بكل مسمياتها فقال ﴿ إِنَّ الل َه يَأ ُم ُر بِال َع ِ
دل
ُرب َويَن َهى َعنِ الفَحشَ ا ِء َوامل ُن َك ِر
حسانِ َوإِ يتَا ِء ِذي الق ىَ
َوا ِإل َ
غي يَ ِعظُكُم لَ َعلَّكُم ت َ َذكَّ ُرونَ ﴾ ،ويف ذلك قال أمري
َوالبَ ِ
املؤمنني (عليه السالم) :ليكن أحب األمور إليك أعمها يف
العدل وأقسطها بالحق.

وتبقى الصورة األكرث نصوعا لتجيل قيم العدل واإلنصاف
أو الجور والظلم متمثلة يف املراكز القيادية لألمة ،وذلك
لشمولية مهامها من جهة إذ أن ما متارسه من نشاطات
ومسؤوليات تعم كل ما تتضمنه الدولة من مرافق صناعية
وزراعية وصحية وتربوية واجتامعية وغري ذلك ،ومن جهة
أخرى لكونها محط أنظار املجتمع الذي ينتظر منها تقديم
األفضل يف كل جوانب الحياة.
وبإحراز صفة العدل والعمل بها عىل وجهها فان تلك
الدولة ال محالة باقية ومحافظة عىل مكانتها وهيبتها،
وستضمن وقوف الجميع يف نرصتها عند تعرضها اىل
ضغوطات أو عقبات أو مخاطر ،وبعكسه فإنها ستكون يف
مهب أية ريح تعصف بها ،ولذلك قيل أن الحكم مع الكفر
يدوم ومع الظلم ال يدوم.
ويف هذا املعنى قال أمري املؤمنني (عليه السالم)(جعل
الله سبحانه العدل قواما لألنام وتنزيها من املظامل واآلثام
تحصن الدول
وتسنية لإلسالم) وقال عليه السالم أيضا(لن ّ
مبثل استعامل العدل فيها) وقوله(عليه السالم) (ثبات
الدول بإقامة سنن العدل) وبخالف ذلك فان الدول ال
تفتأ أن تزول وتحل محلها أخرى.
وينسحب هذا األمر أيضا عىل بقية الجهات واملؤسسات
الحكومية وغري الحكومية ،ومبختلف املستويات الوظيفية
فيها ،فإن كل من توىل مسؤولية كبرية كانت أم صغرية
ينبغي له أن يتوخى العمل بالعدل ليضمن بذلك النجاة
من العقاب فضال عن استدامة بقائه يف منصبه ،وهذا ما
أوىص به أمري املؤمنني (عليه السالم) بقوله( ليكن مركبك
العدل فمن ركبه ملك).
كل من توىل سلطة أو حكام ما
نرباس ِّ
ومتى ما صار
ُ
ورد عن أمري املؤمنني عليه السالم بقوله (والله لو أعطيت
األقاليم السبعة مبا تحت أفالكها عىل أن أعيص الله يف منلة
أسلبها جلب شعرية ما فعلت) لعمرت البالد وازدهرت
وبلغت من عظيم الشأن ما يرجى لها ويؤ ّمل.
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أخبار وتقارير

افتتاح اول مركز للرصد الفليك يف النجف
افتتح ديوان الوقف الشيعي املرصد
الفليك يف مزار صايف صفا اليامين وسط
مدينة النجف االرشف والذي يعد املركز
االول من نوعه يف العراق ملراقبة الهالل
والظواهر الفلكية.
ونقلت شبكة االمام عيل عن رئيس ديوان
الوقف الشيعي السيد عالء املوسوي قوله،
ان افتتاح املرصد الفليك التابع للمزارات

الشيعية الرشيفة هي "خطوة جيدة
وبداية لعمل مركز مهني يخدم العراق
بشكل عام ويرفد املنطقة بالتقارير
الفلكية عن أوضاع الهالل وبدايات
الشهور وأوضاع فلكية ترتبط باألحكام
الرشعية".
وأضاف  ،أن" هناك خطوة مستقبلية
مهمة إلنشاء قبة فلكية بهذا الخصوص".

يف السياق ذاته ،قال االمني الخاص ملزار
صايف صفا اليامين،عبد الحسن شنون  ،ان
هذا املوقع يتميز جغرافيا باعتبار ان األفق
يكون مفتوحاً أمامه كونه عىل مرتفع من
الجهة الغربية من النجف األرشف".
واوضح شنون أن هذا املرشوع يعد
باكورة عمل وبداية ملرشوع فليك لتدريس
وتأهيل طلبة الجامعات".

العتبة الحسينية املقدسة تشارك مبهرجان نيابوليس الدويل ملرسح الطفل

• سالم الطايئ

شاركت العتبة الحسينية املقدسة يف
مهرجان نيابوليس الدويل ملرسح الطفل
بدورته  33واملقام يف تونس للفرتة من
 23-16كانون األول  ، 2018مبشاركة دول
عربية وأجنبية.
وقال رئيس قسم رعاية الطفولة يف العتبة
الحسينية املقدسة محمد الحسناوي أن"
هذه املشاركة متثل العراق يف العاصمة
تونس عن طريق عرض ملرسحية (ملك
الغابة) وهي من انتاج القسم ،وسيكون
لنا عرض آخر يف مدينة نابل خالل أيام
املهرجان".
وأضاف أن" هذه الفعالية ستفتح لنا
الكثري من املجاالت لخدمة وتطوير مرسح
6

الطفل يف العراق من خالل التنسيق مع  16دولة للمشاركة بـ  120عرضاً من
بقية العروض الدولية واملختصني مبرسح مختلف بلدان العامل منها فلسطني ومرص
والعراق وتايوان وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا
الطفل".
وبي الحسناوي" ان املهرجان استقبل وكازاخستان وألبانيا".
نّ
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العتبة الحسينية املقدسة :مراحل متقدمة يف مستشفى األمراض الرسطانية

• مصطفى احمد باهض

اعلنت العتبة الحسينية املقدسة عن وصول نسبة االنجاز يف
مستشفى االمام الحسني(عليه السالم) لعالج االمراض الرسطانية
اىل مراحل متقدمة ،فيام اشارت اىل ان املستشفى سيسهم بتوفري
الخدمات الطبية ملرىض الرسطان دون الحاجة اىل السفر خارج
العراق.
معاون االمني العام للعتبة الحسينية املقدسة السيد افضل
الشامي ذكر أن الهدف من الرشوع " تقديم خدمة يفتقدها
املواطن العراقي الذي يحتاج ان يسافر للعالج خارج العراق مام
يؤدي به اىل رصفه مبالغ كبرية ،وباكتامل هذا املرشوع  -ان شاء
الله تعاىل -سوف تنتفي الحاجة اىل السفر خارج العراق للعالج
من هذا املرض.
وأشار د .كرار املوسوي مدير مركز االمام الحسني لعالج األورام
يف مستشفى الحسيني ان" املرشوع متكامل وفيه كل وسائل
التشخيص والعالج لالمراض الرسطانية " مبينا ان " املرشوع

• إبراهيم العويني

سيعطي قفزة نوعية يف عالج هذا املرض يف البلد  ،ونحن بحاجة
اىل هذ املركز املتكامل لنتمكن من إجراء بحوث خاصة بهذا
املرض والخروج بنتائج جيدة ومقنعة يف تشخيص وعالج املرض".
فيام أوضح صفاء الصالح (مهندس معامري يف الرشكة املنفذة)
أن أرض املرشوع تبلغ مساحتها  12دونم ويتألف املرشوع من
ثالث بنايات (مبنى املشفى الرئييس ومبنى سكن الكادر الطبي
ومبنى سكن املرىض) "مبينا أن" مبنى املشفى الرئييس يتألف
من أربعة طوابق أولها الطابق االريض وهو طابق الفحص
واالستقبال والطابق االول قسم العمليات واملختربات اما الطابق
الثاين والثالث فهي لغرف املرىض.
وقد عرب عدد من املواطنني عن امتنانهم لهذه املبادرة بوصفهم
إياها أنها بادرة خري من قبل العتبة الحسينية املقدسة تضاف
اىل مبادراتها االنسانية والخدمية ومنها مستشفى السفري املجاين
وغريها من املنجزات املهمة.

العتبة الحسينية املقدسة
تستصلح االرايض الصحراوية غرب مدينة كربالء

بارشت املالكات الهندسية والفنية
يف العتبة الحسينية املقدسة مببادرة
"استصالح االرايض الصحراوية" باستثامر
االرايض الواقعة غرب مدينة كربالء من
خالل استخدام احدث الطرق والوسائل
العلمية املتبعة يف مجال التنمية الزراعية".
وقال معاون رئيس قسم التنمية

الزراعية يف العتبة الحسينية املقدسة
قحطان الشمري "ضمن الجهود الرامية
الستصالح االرايض و زيادة املساحات
الخرضاء بادرت العتبة الحسينية املقدسة
باطالق مرشوعها الزراعي الذي يهدف اىل
(استصالح االرايض الصحراوية)".
وأضاف" ،ان القسم رسم خطة متكاملة

يف كيفية استغالل االرايض الصحراوية
وتحويلها من أرايض جرداء اىل مساحات
خرضاء".
واوضح "ان القسم متكن من استصالح
االرايض (البور) يف قضاء عني التمر كمرحلة
أوىل من املرشوع عن طريق زراعة اكرث
من  1000دونم من محصول الحنطة ومن
األصناف عالية الرتب واملقاومة للملوحة
والرتبة امللحية".
واشار اىل ان "هنالك توجيهات من ادارة
العتبة املقدسة الستغالل املزيد من
االرايض الصحراوية لتحويلها اىل مساحات
خرضاء ،بهدف زيادة كمية املحاصيل
املسوقة اىل مخازن وزارة التجارة ملا له من
اثر كبري بدعم االقتصاد الوطني وكذلك
سد حاجة السوق املحلية من املحاصيل
الرضورية".
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وفد متعدد الجنسيات يزور كربالء للتعرف عىل واقعها اإلسالمي والحضاري
• سالم الطايئ

زار وفد من شخصيات إسالمية
وعلمية يف دول أجنبية مختلفة كربالء
املقدسة ،لالطالع عىل واقعها اإلسالمي
والحضاري ،والتعرف عىل مذهب أهل
البيت عليهم السالم.
واستقبلت العتبة الحسينية املقدسة
الوفد الذي ضم  72شخصية مسلمة
من أمريكا وكندا وتنزانيا وباكستان،
لزيارة مرقد اإلمام الحسني عليه السالم
واملشاركة يف برنامج (التعايش السلمي)

حيث يتلقون خالله محارضات دينية،
ومحارضات عن الرتابط األرسي ،وأخرى
يف التنمية البرشية ،باإلضافة اىل زيارة
معامل مدينة كربالء األثرية والسياحية
وزيارة عدد من مشاريع العتبات
املقدسة.
وقال رئيس الوفد سيد نبيل عابدي
أن" هذه الزيارة جاءت لنرش السالم
والتعايش بني املذاهب وإيصال
رسالة اإلسالم إىل كافة دول العامل

"مبيناً ان" هناك رغبة كبرية لدى
األمريكيني العتناق الدين اإلسالمي،
ففي منطقة شامل والية كاليفورنيا،
اعتنق ما يقارب  2800شخص اإلسالم،
عن طريق مذهب أهل البيت عليهم
السالم خالل  10سنوات ،من بينهم
عائلة متكونة من  40شخصا.
من جانبه أضاف مدير شعبة املدارس
الدينية يف العتبة الحسينية املقدسة
الشيخ عيل القرعاوي" ان الهدف
من مرشوع (التعايش السلمي) هو
إيصال رسالة اإلسالم الحقيقي إىل
بلدان العامل ،والتأكيد عىل أن الدين ال
يتقاطع مع العلم بل أن من أساسيات
األديان هي العلوم" مبيناً" ان الوفد
سيتلقى خالل فرتة استضافته ملدة
أسبوعني محارضات يف التنمية البرشية
ومحارضات دينية وأرسية ،إضافة اىل
زيارة معامل مدينة كربالء األثرية
والسياحية.

العتبة الحسينية املقدسة
تحتفي باختتام مرشوع لتوثيق قصص شهداء الدفاع الكفايئ

احتفى مركز الحوراء زينب التابع للعتبة
الحسينية املقدسة باختتام مسابقة
(صفحات مرشقة) الخاصة بكتابة وجمع
وتوثيق القصص الواقعية عن شهداء
الدفاع الكفايئ ومبشاركة محلية ودولية .
وقالت مديرة املركز املهندسة سارة محمد
عيل ان "هذه املسابقة لكتابة القصة
القصرية التي وثقت بطوالت املجاهدين
شملت مشاركات عدة أهمها من دولة
لبنان وسوريا والبحرين والسعودية
وإيران فضال عن املشاركات العراقية".
وأضافت أن " املسابقة استقبلت 68
مشاركة من داخل العراق وخارجه
وخضعت املشاركات اىل لجان تحكيم
مختصة يف املجال األديب واألكادميي فضال
8

عن كون القصص واقعية لشهداء الحشد
الشعبي ".
وبينت ان" القصص التي تم اختيارها
هي  10قصص متميزة واختري منها ثالث
قصص كفائزات يف املراكز الثالثة األوىل" .
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وأشارت اىل أن "الهدف من إقامة هذا
النشاط هو توثيق بطوالت املجاهدين
األبطال وجعلها حارضة يف جميع األوقات
فضال عن استلهام العربة والتضحية من
هذه القصص لألجيال القادمة".

مركز االمام الحسني ( )لرتميم املخطوطات
يكشف حصيلة عام  2018والتعاون مع ديوان الوقف السني .ويعيد
مخطوطة لجامعة سامراء بعد ترميمها

كشف مركز االمام الحسني (عليه السالم )
لرتميم املخطوطات ورعاية الباحثني التابع
للعتبة الحسينية املقدسة ،يوم االثنني
31كانون االول 2018م،عن املخطوطات
التي تم ترميمها وصيانتها خالل عام .2018
وقال مدير املركز مناف التميمي ان" كادر
املركز متكن من اعادة ترميم اكرث من
 44مخطوطة تضمنت  11الف صفحة،
وإن هذه االحصائية شملت املخطوطات
التابعة للعتبة الحسينية املقدسة واخرى
عائدة للجامعات العراقية واملكتبات
الخاصة يف مدينة كربالء واملحافظات
االخرى" .
واشار التميمي اىل ان "عدد املخطوطات
التي تم صيانتها وقائيا اكرث من 950
مخطوطة" مبينا أن "عدد املخطوطات
التي تم ترميمها منذ تأسيس املركز يف
النصف الثاين لعام  2016ولنهاية عام
 2018بلغ  65مخطوطة تضمنت اكرث من
 21الف صفحة ،فضال عن الصيانة الوقائية
الكرث من 1750مخطوطة ".
ويف اطار التعاون مع الجهات ذات الشأن
استقبل املركز وفدا من مركز مخطوطات
ديوان الوقف السني لتبادل الخربات وعقد

اتفاق تعاون بني الطرفني.
وذكر التميمي ان "الهدف من الزيارة فتح
افاق التعاون وتوقيع اتفاقيات مشرتكة
تخدم املخطوطات العراقية" مضيفا أن "
التعاون سيكون من خالل تدريب املركز
لكوادر الوقف السني وإقامة الورش لهم
يف كيفية صيانة وترميم والحفاظ عىل
املخطوطات.
من جهته ،قال مدير مركز املخطوطات يف
الوقف السني الدكتور عمر حميد براد"
تفاجأنا بالتقنيات الحديثة واملتطورة التي
يضمها مركز االمام الحسني عليه السالم ،
ويفتقر اليها مركز الوقف السني" مشريا
أنه" بعد التجول داخل املركز وجدنا
كادرا محرتفا ومتخصصا يعمل عىل غرار
املواصفات العاملية".
واوضح براد ان" الزيارة جاءت إلبرام
الكثري من االتفاقيات وطلب التعاون مع
العتبة الحسينية وعقد اتفاقيات خاصة
تخدم املخطوطات العراقية ".
ولفت اىل ان "مخطوطات الوقف السني
كثرية وتحتاج اىل ترميم ولكن الكوادر
والتقنيات البدائية وقفت عائقا امام
اعادتها ،لذا بدأ التحرك نحو ابرام اتفاقية

عمل لتطوير الكوادر وتدريبهم بارشاف
مركز املخطوطات يف العتبة الحسينية".
وعىل الصعيد ذاته اعلن املركز عن تسليم
مخطوطة لكتاب الله (القرآن الكريم) اىل
جامعة سامراء تعود اىل القرن الثاين عرش
الهجري بعد صيانتها وترميمها .
وبني مدير املركز ان "كادر املركز متكن
من اعادة وصيانة وترميم مخطوطة
للقرآن الكريم اىل املكتبة العامة يف جامعة
سامراء خالل مراسيم خاصة وبحضور
رسمي لتسليم املخطوطة واعادتها اىل
املكتبة العامة " مبينا أن " العمل برتميم
املخطوطة استمر اكرث من اربعة اشهر من
تاريخ تسليمها اىل املركز" .
واضاف أن " املخطوطة مرت مبراحل
اولها الفحص البيولوجي  ،والثانية الفحص
الكيميايئ ،والثالثة التنظيف امليكانييك،
والرابعة تدعيم الورق مبواد خاصة لحفظ
املخطوطة  ،واملرحلة الخامسة هي تجليد
املخطوطة وتذهيبها" .
واشار التميمي اىل ان "باب التعاون مفتوح
امام الجامعات واملعاهد والباحثني لرعاية
أية مخطوطة او أي بحث يهتم بالجانب
التاريخي للمخطوطات".
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ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف
الجمعة /23صفر الخري1440/هـ املوافق 2018/ 11/ 2م

خمس مقامات عند الزيارة البد أن نلتفت إليها

زيارة األربعني ُمعطيات ايجابية

هناك خمس مقامات عند الزيارة البد أن نلتفت إليها ونتوقف عندها سأذكرها
عرب مقاطع يف زيارة األربعني :
أوال  :مقام املعرفة باإلمام (عليه السالم) :حيث ورد يف الحديث (إن من زاره
عارفاً بحقه وجبت له الجنة) ،فرنى يف املقطع الثاين من الزيارة (وجعلته سيدا ً من
السادة وقائدا ً من القادة وذائدا ً من الذادة وأعطيته مواريث األنبياء وجعلته حجة
عىل خلقك من األوصياء فأعذر يف الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ
عبادك من الجهالة وحرية الضاللة) ،وهذه املعرفة لوحدها ال تكفي ،بل البد أن
يتفاعل قلبي ووجداين و روحي معها ألصل اىل املحبة الخالصة لإلمام الحسني (عليه
السالم) وألوليائه وال أدع مساحة صغرية يف القلب ملحبة أعدائه ،فأعداؤه يف أي
زمان هم امتداد لعداوة رسول الله (صىل الله عليه وآله وسلم) وامتداد لعداوة
الله تعاىل ،لذلك البد أن نفرز بدقة من يسري عىل خط املواالة لإلمام الحسني (عليه
السالم) فنتبعه ونأخذ مبنهج اإلمام الحسني (عليه السالم) يف جميع مجاالت الحياة..
يأيت بعدها مقام املواالة (اللهم إين ا ُشهدك أين و ٌّيل ملن وااله وعد ٌو ملن عاداه)،
واملواالة الحقيقية هي االنتهاج يف جميع مجاالت الحياة مبنهج اإلمام الحسني (عليه
السالم) فالعلوم والسلوك واألخالق واملواقف والعادات واملشاعر والوجدان وكل
يشء يف حركة اإلنسان آخذه منهم وال آخذه من أعدائهم..
بعد ذلك ورد يف املقطع اآلخر (وأشهد أين بكم مؤمن وبإيابكم موقن برشايع
ديني وخواتيم عميل) أي مص ّدقٌ وخاض ٌع ملبادئكم ومنهجكم يف الحياة وأتباع
رشائع الدين وهي الطرق الذي وضعتها رسالة السامء يف جميع مجاالت الحياة
فآخذها باجمعها وال اترك شيئاً منها.
ثم مقام االتباع (وقلبي لقلبكم سلم وأمري ألمركم متبع) فقلبي طاهر من كل
يشء يُبغضه قلب اإلمام الحسني (عليه السالم) وسامل من الحقد والحسد والغل
والعجب وغري ذلك من هذه الصفات الذميمة ،..فمن يُسامل اإلمام (عليه السالم)
يكون قلبه ساملا من الحقد والحسد واملكر لإلمام وألوليائه وللمؤمنني..
بعد ذلك مقام النرصة(ونرصيت لكم مع ّدة حتى يأذن الله لكم فمعكم معكم)
وهو مقام التضحية الذي بلغ ُه أصحاب اإلمام الحسني (عليه السالم) ،فمتى ما
حققنا املقامات األربع حينئذ البد أن نوطّن أنفسنا لالستعداد بالتضحية بالنفس
واملال واألهل والولد والتضحية بالدنيا ومناصبها ومكاسبها يف سبيل نرصة القضية
الحسينية ونرصة املظلومني واملستضعفني وع َّيل ان احمل ه َّم ِديني وهم تبليغ
الرسالة والدعوة وه ّم األمة وهم الناس وهم الشعب والفقراء.

زيارة األربعني حملت بعض امل ُعطيات أحب ذكرها وكلها تصب يف الجوانب
الجيدة :
الحالة األوىل :حالة الكرم والجود عند املواكب وعند الشعب العراقي خصوصاً
ونحن نعرف أن كثريا من الناس حالتهم املادية اقل من املتوسط لكن هذا االندفاع
والجود والكرم الذي يبذله األخوة والبيوت وأصحاب املواكب الشك أنها حالة
صح ّية ،واإلنسان عندما يعلم ان املال تكمن لذته وسعادته يف إنفاقه يخرج من
تؤصل لهذا املفهوم النبيل
القيود املادية التي تؤثر عليه ،و حالة الكرم والجود هذه ّ
الذي يندب له الشارع املقدس يف إطعام الطعام وتسبيل املاء وهذه خصيصة متتع
ومت ّيز بها الشعب العراقي واملواكب وجميع من ميارس هذه الطقوس عىل تنوعها..
الحالة الثانية  :حالة التنظيم يف األمور وهي حالة تُلفت النظر فمع هذا الزخم
املليوين استطاع الناس تنظيم أمورهم وهذه األعداد الكثرية مل تُربك حركة الناس
وتنظيم أمورها ومل تُس ّجل هناك حوادث ُمخلّة ،وهذا يدل عىل وعي يتمتع به
األخوة املشاة واألخوة الذين تص ّدوا ملواكب الخدمة أو مواكب العزاء  ،وتنظيم
األمور من األشياء املحببة والجيدة التي نتمنى ان تستمر دامئاً فتُنظّم الناس أمورها
خارج الزيارة يف جميع أشهر السنة..
النقطة األخرى هي وجود مواكب للنظافة وهذه حالة جيدة جدا ً ،فأهل
املواكب كانوا يتمتعون بهذه الحالة ويحافظون عىل األمالك العامة والخاصة وإن
كانت هناك حالة او حالتني فالسمة الطاغية وجود مواكب تص ّدت للنظافة ونتمنى
لهذه الحالة أن تكرث وتتميز.
كام كانت هناك حالة تربوية راقية جدا ً متثلت باإليثار و ُحن ّو الكبري عىل الصغري
واحرتام الصغري للكبري واملساعدة وقضاء الحاجة وهذه الحالة البد أن تُد ّون ،فهناك
أدب يُسمى أدب الرحلة فتُد ّون فيه ونحتفظ بها ليس كأرشيف وإمنا كيشء نعتز به
من حضارتنا ومن وعينا ومن قدرتنا عىل فهم األمور عىل ما هي عليه ،وهذا يشمل
الجميع من األخوة الضيوف الكرام وغريهم ممن يأتون مشياً فيجب ان تُكتب
وتُد ّون ولتكون سبباً الطالع اآلخرين عليها لعلّهم أيضا يترشفون بامليش..
فكام تعلمون أن البعض مل يكن يف ن ّيته الترشف بامليش لكن اإلعالم بنقله هذه
املشاهدات تولّدت حالة من التحفيز عند البعض فش ّد الرحال اىل كربالء والتحق
بركب سيد الشهداء ..فعملية إيصال الفكرة اىل اآلخرين بالوسائل املتاحة ومن
القصة ميكن ان يطلع عليه اآلخرون فينهلون منها.
جملتها أدب ّ
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شــــــــذرات
الجمــــــــــــــــعة
• أعداد وتحرير :حيدر عدنان  -يحيى الفتالوي

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ
الجمعة /1ربيع األول1440/هـ املوافق 2018/ 11/ 9م

ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف
الجمعة /8ربيع االول1440/هـ املوافق 2018/ 11/ 16م

نظرة اإلسالم اىل العمل

ركوب الباطل يُنزل دار الندامة

يعترب األداء الوظيفي أو العمل من مقومات نجاح اإلنسان يف تحقيق أهدافه،
بينام العزوف عن العمل والركون اىل الكسل والرتاخي واإلهامل مق ّوم أسايس يف
تحقيق الفشل ،كام يعترب مبدأ إنسانيا مهام ضمن مبادئ أخرى يُقيّم من خاللها
اإلنسان ومن خاللها تُحفظ قيمته وكرامته واحرتامه فردا ً ومجتمعاً.
وأما نظرة اإلسالم اىل العمل فتتمثل يف:
التكسب والهمة العالية
أوال  :حثّ اإلسالم كثريا ً ورغّب بالعمل والنشاط و ّ
لإلنسان ليك يؤدي وظائفه يف الحياة ،ويف نفس الوقت نفّر وحذر من العزوف عن
العمل ومن الكسل والرتاخي والركون اىل الراحة وال ِدعة وبني النتائج السلبية لذلك،
فقال الله تبارك وتعاىل ُ ( :ه َو الَّ ِذي َج َع َل لَ ُك ْم األَ ْر َض َذلُوالً فَا ْمشُ وا فيِ َم َناكِ ِب َها َوكُلُوا
ِم ْن ِر ْز ِق ِه َوإِلَيْ ِه ال ُّنشُ و ُر ( )15ويف الحديث الرشيف (ما أكل احد طعاما قط خريا
من أن يأكل من عمل يده)  ،كام حذر اإلسالم من الرتاخي والكسل والتقصري فعن
النبي (صىل الله عليه وآله وسلم) (أخىش ما خشيت عىل أمتي كِ َرب البطن و ُمداومة
النوم والكسل) ،فاإلسالم نظر اىل العمل نظرة متجيد وتقديس واحرتام واعترب قيمة
اإلنسان مبا يقدمه من عمل وخدمة لنفسه وللمجتمع.
ثانياً :نجد يف سرية األنبياء واألمئة عليهم السالم أنهم كانوا يعملون يف البستان
أو يف حراثة األرض وغري ذلك يف سبيل تحصيل القوت وليكونوا قدوة لنا يف حب
العمل وتقديسه.
فمقومات األداء الوظيفي الناجح أولها الشعور بأهمية العمل وقدسيته ودوره
الخطري يف املجتمع وتطوره ،والشعور أن العمل مبدأ إنساين ال تقوم بدونه لإلنسان
قامئة كخليفة لله يف األرض ،ومن جملة مهام اإلنسان أن يع ّمر األرض ويقدم الخدمة
ملجتمعه وان يساهم يف تطويره والرقي به.
واملق ّوم املهم اآلخر لألداء الوظيفي الناجح هو (طبيعة القوانني والترشيعات
والنظام السيايس للمجتمع) ،فكلام كان النظام السيايس وأفراده يحرتمون األداء
الوظيفي ويحرصون عىل سن الترشيعات والقوانني والتعليامت التي تحفظ دوره
املهم كلام انعكس ذلك عىل تحسني النشاط الوظيفي نوعاً وكامً..
ومام يؤسف له ان مجتمعنا يف العراق فردا ً وكياناً قد غابت عنه كثري من املبادئ
والقيم األساسية للنجاح الوظيفي مام أدى اىل الرتاجع الكبري يف مستوى الخدمات
العامة بكل عناوينها ،ما جعل البلد ال يستطيع االستقالل واالكتفاء بقدراته ونشاطاته
مع ما لديه من إمكانات كبرية فأصبح يعتمد عىل اآلخرين حتى يف ابسط أموره
واحتياجاته الحياتية ،مام ترك أثرا ً سيئاً حتى عىل موقعه وسط املجتمعات األخرى..

من إرشادات صاحب الذكرى اإلمام الحسن العسكري (عليه السالم) قال ( :من
َركِ َب ظَه َر الباطل نَزلَ ب ِه دا َر الندامة)
يعب عن هذا األمر املحسوس بتعبري يف مقام املعرفة فكأن الباطل عبارة
فأراد أن رّ
ِ
عن َمطيّة ميتطيها اإلنسان فقال (عليه السالم) ( :من َرك َب ظَه َر الباطل).
والباطل تارة رشعي ،وتارة ُعريف والشارع مل ينه عن هذا األخري ،ألن العقالء
تبانوا عىل ترتيب أمورهم بال تقاطع مع القضية الرشعية فأصبح حقا فيام بينهم
حق االخرين أن يحتجوا
واتفقوا عليه ،والبد من االلتزام ،فاذا تجاوز احد فمن ّ
عليه  ،وسينزل دار الندامة ،ألن الباطل يستحيل ان يوصل ويورد مورد السالمة
واالمثلة كثرية ،والكالم ليس كالماً سياسياً وال يستثني االمام به أحدا السيايس وشيخ
العشرية واستاذ الجامعة واملدرس والطبيب والعامل والجاهل ،إذ تسمعون يوميا
مشاكل دموية فيها قتل ،والكالم مع بعض االع ّزاء من العشائر ومن العقالء ..عال َم
تُسفك الدماء بغري الحق؟ أين العقل واين الحكمة؟ ملاذا تركبون ظهر الباطل؟!
فقد تر ّوعت نساء ورجال وشيوخ وعشائر بكاملها ،والبعض يعترب هذا من الرجولة
والشجاعة ،فبئس الرجولة والشجاعة التي تظلم تر ّوع ،ملاذا؟! ألنها ركوب لظهر
الباطل!
فالراكب ظهر الباطل عليه ان يتأمل ،فبعض الناس يُغريه ويحاول ان ينفث
فيه روح االنتقام والدموية وهو يستسلم لألسف ثم تحل به الندامة ،ويريد بعد
ذلك ان يتخلص ال يستطيع ،وذلك قوله (عليه السالم) (نَزلَ ب ِه دا َر الندامة) ال
دار السالمة  ،فعىل االنسان ان يتصف مبستوى من الحكمة فيترصف ترصفاً ال
يندم علي ِه ،وفق ما يمُ ليه عليه العقل ،واالنسان يك يكون حكيامً عليه أن يتأمل
وال يستعجل فال يركب ظهر الباطل ،وان ال يكون ذلك بالكالم فقط بل بالفعل
والتطبيق بان تكون ترصفاته فيها حكمة.
ودار الندامة ليست دارا ً سهلة وليست كل ندامة تتدارك ،والعمر ليس فيه بقيّة
وال ميكن لإلنسان أن يعلم متى يكون مصريه ،وهناك ندامة تودي بصاحبها اىل
الهالك  ،فعىل اإلنسان أن يركب ظهر الحق فيكون عاقال ومتزناً وحكيامً يف ترصفاته
ودقيقاً ال تجره الشحناء والبغضاء اىل أشياء فيها سفك دماء..
وعندما يسمع اإلنسان شيئا عليه أن يتأمل ويصرب ،فاالستعجال يف املواقف عاقبته
الندامة ..وهذه قضية عامة ونصيحة من اإلمام (عليه السالم) يضعها ولعلها ليست
نصيحة دينية فقط ،وكام قلت آنفا أن الناس يف بعض الحاالت تتباىن عىل يشء حق
فلامذا ال نعمل به وهو ليس فيه مخالفة رشعية ،ولكن بعض الناس لألسف الشديد
تحب ان تركب ظهر الباطل فال يلوموا اال أنفسهم اذا نزلَوا بدار الندامة..
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ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف
الجمعة /22ربيع األول1440/هـ املوافق  2018/ 11/ 30م

مقومات األداء الوظيفي الناجح

العقل والجهل واملشاورة ..وظواهر اجتامعية

ما زلنا يف املوضوع السابق (مقومات األداء الوظيفي الناجح) والحديث عن
من كالم ألمري املؤمنني (عليه السالم) قال( :ال ِغنى كالعقل ،وال فق َر كالجهل ،وال
املبادئ العامة التي نحتاج أن ترافق املبادئ الخاصة لنصل اىل النجاح املنشود.
مرياث كاألدب وال ظَه َري كاملشاورة).
فمن األمور املهمة للنجاح الوظيفي وهذا يشملنا جميعاً وهي (الشعور بأهمية
ففي كل املجتمعات هناك مشاكل بعض أسبابها بسيطة وتافهة ال تستوجب
العمل وقدسيته لدى الفرد واملجتمع) ودوره املهم والخطري يف تحقيق الهدف من نتيجتها ،وقد أودع الله تعاىل فينا ميزانا به نضبط ترصفاتنا ،وهو العقل ،وكل
وجود اإلنسان عىل األرض ودوره يف التطوير وإعامر األرض..
إنسان برسيرته يعلم ما ينبغي أن يكون أو ال يكون ،واملشكلة أن الجو العام يجعل
وقد بينا سابقا ان الله تعاىل أوكل لإلنسان مهمة خالفته يف األرض وأداء األمانة اإلنسان يتامىش وهو بداخله غري ُمعتقد بهذا الترصف لكن ُه يجامل أو يخاف أو أن
اإللهية التي تحملها و عامرة األرض و تطوير اإلنسان وحياة اإلنسان ،وأرشنا ان الرتبية التي ترىب عليها فاسدة لكنه لو عزل وترك لوحده ويرى ترصفاته س َيعيبها.
العمل ومقوماته لها مدخلية كبرية يف تحقيق هذه األهداف العظيمة.
وأمري املؤمنني (عليه السالم) يقول أن من ميلك العقل هو الغني ،فأ ُّي غنى
ومن األمور املهمة أيضا (القصد والباعث للعمل) ،فاملؤمن البد أن يقوي ويرسخ ظاهري واإلنسان سفيه ال قيمة له ،فبالعقل يعرف اإلنسان أين يضع قدمه وكيف
يف داخله أن يكون قصده وباعثه ودافعه رضا الله تعاىل ،حينئذ سيكون العمل
رصف ،فمن فوائد التعقّل أن اإلنسان  -وهذه نعمة كربى -يرى األشياء بعقله،
يت ّ
مرتبطا بهدف عظيم ومقدس فيندفع اإلنسان للعمل أكرث.
لذلك قيل أن العدو العاقل خ ٌري من الصديق الجاهل ألن العدو العاقل تعرف كيف
وهناك مقاصد ومباعث متعددة كحب الوطن والتضحية من اجله وحب تتعامل مع ُه.
الشعب ،فهذا االنتامء قد يدفع اإلنسان أن يكون جادا ً ومخلصاً وصاحب ه ّمة يف
ويقول أمري املؤمنني (عليه السالم) (وال فق َر كالجهل) ،ففقر املال ليس عيباً
العمل ،وكذلك حب الحرفة واملهنة وحب خدمة الناس هذه العوامل قد تشكل فأنبياء وعلامء وصلحاء تاريخهم حافل بالفقر وكان البعض يقرأ عىل ضوء القمر،
عامال قوياً يدفع الناس للخدمة ،وحينام يضعف هذا الباعث والدافع عند اإلنسان فالفق ُر ليس عيباً وال يقع عائقاً ،لكن اإلنسان إذا كان جاهال فال أفقر من ُه وال ينتهي
يضعف اندفاعه وإخالصه وإتقانه للعمل.
فقره حتى يتعلم ،والجاهل الذي يعتقد نفسه عاملا فهذا ال ميكن أن يتعلم ألنه هو
ومن األمور املهمة (ثقافة املجتمع يف احرتام وتقديس ومحبوبية العمل) فبعض يعتقد نفسه عاملا فعنده أصعب أنواع الجهل وهو الجهل املركب.
املجتمعات قد ال تدين بدين ،لكنهم ناجحون يف عملهم وبلغوا مرتبة عالية من
قد يكون لإلنسان ثراء ظاهري لكنه من اجهل خلق الله تعاىل ،وكم من أمم
التطور والتقدم والرخاء واالزدهار ..ألنهم اعتربوا إتقان العمل وإمتامه مبدأً مقدساً وشخصيات انتهت ألنها جاهلة ،والجهل صعب القضاء علي ِه اال بالعلم والتعلم
ومحرتماً وعىل األقل مرتبطاً بوطنهم وشعبهم ،واحرتام العمل وقدسيته نايشء من وبإحساس الناس بأهمية التعقّل..
ثقافة تريب عليها أفراد املجتمع ،ولذلك نحن نأمل ابتدا ًء من األرسة وكل املؤسسات
ولكن املحنة التي نعيشها هي ..كم من جاهل له سلطنة وموقع ورأي ،فهل
املعنية أن تثقّف وتريب الفرد واملجتمع عىل مبدأ أن العمل مقدس ومحرتم حتى ميكن ان نحصل من جاهل عىل رأي حسن؟! والنتيجة إذا كان حديث الجاهل اىل
يكون العمل محبوباً لدى الفرد والكيان االجتامعي..
جهلة تنطيل الشبهة لكن الجاهل ال يتكلم مع املتعلم..
وهناك قضية مهمة وهي ال ُنظم اإلدارية وأنظمة العمل واإلجراءات ،فاملجتمع
وقال (عليه السالم) (وال مرياث كاألدب) و هذا باب واسع جدا ً وأنا ال استطيع
قد يُ ّرىب بالتثقيف الطوعي واالختياري وأحيانا باإلجراءات التي تؤدي اىل تطبع أن ادخل فيه ،ثم قال (عليه السالم) (وال ظهري كاملشاورة) والظهري معناه املساعد
الفرد واملجتمع عىل حب العمل واندفاعه.
أو املعني أو السند أو العضد ،فاإلنسان إذا مل ميلك أحدا من هؤالء ماذا يفعل؟ عليه
ومن املقومات املهمة كذلك حفظ األمانة املالية والوظيفية ،فإن العمل وأداء باملشاورة حتى مع وجود هؤالء ،فالبعض قد ينفعك عنده ما والبعض قد يصلحك
الوظيفة أمانة إلهية ووطنية وأخالقية يف عنق كل عامل مهام كان عمله ،فالبد والبعض قد يُبعدك عن املشاكل ،فمن شاور الناس شاركهم يف عقولهم ،وقد رأينا
الصلحاء والحكامء ال يبتون بأم ٍر حتى يشاوروا من هو
من رعاية وحفظ هذه األمانة وصيانتها من الفساد واالنحراف واإلهامل والتقصري .وسمعنا بكثري من األجالء و ُ
من املقومات املهمة أخالقيات املهنة ،فلكل عمل ومهنة أخالقيات البد من جدير باملشاورة يك يخرج برأي حسن..
معرفتها ومراعاة تطبيقها ليك تستكمل الخدمة اإلنسانية املرجوة منها ويتحقق
الهدف.
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ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف
الجمعة /6ربيع اآلخر1440/هـ املوافق 2018/12/14م

العنف ومذموميته يف الرشيعة اإلسالمية

التلبيس العمدي عاذراً للسقطات

اعرض اليوم مطلباً يتحدث عن محاورة مخترصة بني شخصيتني هام عامر بن
إن السلوك العدواين الذي فيه تع ّدي وظلم و تعامل بخشونة وقسوة مع
ً
اآلخرين نسميه بالعنف ،واملتتبع للنصوص الرشعية يجد أن العنف ميثل سلوكا يارس واملغرية بن شعبة وقد جرت تلك املحاورة مبحرض من أمري املؤمنني (عليه
مذموماً يف الرشيعة اإلسالمية وان األصل اإلنساين يف التعامل مع اآلخرين هو اتباع السالم) فقال أمري املؤمنني (عليه السالم) لعامر وقد سمعه يراجع املغرية بن شعبة
أسلوب الرفق  ،إال أن ذلك ال يعني مذمومية العنف عىل اإلطالق ففي موارد الدفاع كالماً ،فقال له( ..دع ُه يا عامر فإنه مل يأخذ من الدين إال ما قاربت ُه الدنيا َو َع ىَل َع ْم ٍد
عن الرشيعة اإلسالمية واألرض والعرض واملقدسات وحامية النفس أو دفع الرضر لَبَّ َس َع ىَل نَف ِْس ِه لِيَ ْج َع َل الشُّ بُ َه ِ
ات َعا ِذرا ً لِ َس َقطَاتِه)0.
والتلبيس معناه عدم التمييز إما لقصو ٌر َّيف ،كأن يكون عقيل ضعيفا او أن الشبهة
أو استجالب حق يصبح مرشوعاً وفق الضوابط واملحددات الرشعية واألخالقية
احل جميع أطرافها ..أو أن األطراف مل تُظهر واقع القضية
واالجتامعية وقد ورد عن النبي (صىل الله عليه وآله وسلم)( :من أُعطي حظه من قوية فال استطيع ان ّ
بحيث جعلتني يف حرية ،أو أن عندي نحو من السطحية فتأث ّرت بهذا الكالم.
الرفق أعطي حظه من خري الدنيا واآلخرة) ،ومن أنواع العنف:
وتارة أخرى يكون املوضوع اخطر من ذلك ،فأكون غري ُملبّس ع َّيل وأنا أميز
 -1العنف االجتامعي :وهو اللجوء اىل العنف يف حل املشاكل والنزاعات
واالختالفات مع اآلخرين ،واإلسالم يدعو اىل الحوار والتفاهم والهدوء يف املعالجة الحق من الباطل لك ّنني عن َعمد أجعل نفيس ُملبّسا ع َّيل ،فلامذا يفعل هكذا؟!
يقول أمري املؤمنني (عليه السالم) (لِيَ ْج َع َل الشُّ بُ َه ِ
ات َعا ِذرا ً لِ َس َقطَاتِه) ..فهو
بدل العنف وتعقّد املشكلة وتولّد املزيد من العداوات واألحقاد.
 العنف السيايس  :باستخدام وسائل غري مرشوعة لتحقيق أهداف سياسية يعلم علم اليقني انه َسيُعاتب وسيسقط ،ولكنه يلبّس لنفسه حتى يختلق عاذرا ًكقتل للخصوم وتهديدهم وتخويفهم وإرعابهم وإلصاق التهم بهم من دون دليل لسقطات ِه..
ومثل هذا الشخص ..ال يعرف غري املصلحة الشخصية فلم يأخذ من الدين اال ما
والطعن يف سريتهم وتسقيط االعتبار االجتامعي لهم داخل املجتمع فإنها وسائل
غري الئقة بل غري صحيحة مبن يبتغي اتخاذ العمل السيايس وسيلة يف إدارة أمور قاربت ُه الدنيا ،ومبقدار ما قاربته الدنيا يكون من أهل الدين وهكذا شخص يعرف
ماذا يفعل ،فعندما متر بحالة من الشُ بهات يُلبّس األمر عن عمد ال عن قصور فيه
البالد بطرق مرشوعة وحضارية مقبولة.
 العنف األرسي :وهو أسلوب التوبيخ والتأنيب والخشونة والقساوة والفضاضة وال عن غفلة من ُه وال عن سهو ،وإمنا عن عمد أدخل نفسه يف التلبيس يقول :انايف التعامل بني أفراد األرسة واإلسالم مل يقبل بهذا األسلوب و يدعو اىل استخدام ُملبّس عيل األمر وال أدري!
هذه املعاذير ميارسها بعض م ّنا ويعلم علم اليقني حقيقة األمر ،ليقول حني
األسلوب الحكيم واللني والرفق واألسلوب الرتبوي الذي يكون مؤثرا.
 العنف يف املخاطبة والحوار والكالم  :يف وسائل التواصل االجتامعي أو يف يُعاتب أن األمر ُمشتبه عندي ،فهذا قال يل كذا ،وهذا قال يل كذا ،فاشتبه ع َّيلاملخاطبة العادية بيننا ،فاألسلوب الذي يحل املشاكل والوسيلة التي تجعل املخاطبة األمر وكِال الطرفني ثقة وجيدون فلبّس ع َّيل ،فيسعى لتربئة نفسه وهو مل يكن
جاهال أصالً..
وسيلة لإلقناع والتقارب هو اللني والذي فيه احرتام.
واإلنسان يف بعض الحاالت قد يُلبَّس عليه وقد تشتبه عليه األمور فيحتاط ويتأمل
 العنف يف الدعوة وأساليبها :فكثريا ً ما نالحظ أسلوب الداعي اىل اتباع التعاليمالدينية واألخالق الحسنة والرأي الصحيح فيه خشونة وفضاضة وتجاوز وإهانة ويسأل ،وتارة ال يريد ان يخرج عن اشتباه األمور ألن َهدف ُه ومراده أن يُلبّس األمور
عىل نفسه ،ومثل هذا ال ميكن أن يخرج عن التلبيس ألنه ذهب بنفسه اىل التلبيس
ومس لكرامة اآلخرين ،واإلسالم ال يرىض بذلك أبدا ،ألنه يؤدي اىل نتائج سيئة..
ً
ً
 العنف العشائري  :الذي اخذ يهدد كثريا ً االستقرار االجتامعي بل النفيس واىل االشتباه ،وهو يفعل ذلك حتى يكون دامئا عىل التل وليجعل ذلك عاذرا منواملعييش واالقتصادي ،عرب االعتداء عىل اآلخرين وإصدار األحكام املنافية لألحكام سقطاته..
ً
ً
أن عىل اإلنسان أن يكون دقيقا وواعيا وعليه أن يتعامل مع األشياء بحكمة
الرشعية ومقتىض االنتامء لهذا الوطن وحقوق املواطنة ومقتىض األخالق الحميدة
التي اتصفت بها العشائر األصيلة ،لذلك نجدد دعوتنا لبعض العشائر العراقية مخافة أن يكون بحالة يلبّس فيها األمر عىل نفسه عن عمد ،وخطورة القضية
بالكف التام عن جميع املامرسات املخالفة للتعاليم الرشعية واألخالقية والوطنية أنه ال يريد ان يتخذ موقفاً فيلجأ اىل أن يجعل من نفسه متحيرّ ا رغم ان الفعل ال
ّ
ً
ً
والتي متثل ظلام فاحشا لألبرياء وتع ّديا عىل حدود الله تعاىل ونقول  :الله..الله ..يف يقتيض الحرية..
حفظ حرمات املواطنني وحقوقهم وعدم التعدي عليهم بغري حق..
العدد  - 129جمادي االولى  1440هـ
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تقارير

املوصل
بعد التحرير
• تقرير :سالم الطايئ

14
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شهدت مدينة املوصل مركز محافظة نينوى وثاين أكرب مدن العراق الواقعة عىل بعد  400كلم شامل غرب العاصمة بغداد ،منذ بداية عام
 2004بعض موجات العنف من قبل الجهات التكفريية كالقاعدة وامتدت إىل ما يسمى بداعش الذي احتلها يف حزيران  2014منتهكا
حرمة كل ما فيها من مقدسات وأرايض ومؤسسات علمية ودينية وثقافية  ،ومل تقف الجهات األمنية من الجيش والرشطة مكتوفة االيدي
بل حشدت قواتها لتحرير املوصل وتطهريها من عصابات داعش  ،وكان السابع عرش من ترشين الثاين  2016هو موعد انطالق معركة
تحرير املوصل من سيطرة داعش تحت مسمى (قادمون يا نينوى)  ،وامتدت معركة التحرير تسعة أشهر منتهية ببيان النرص الذي أعلن
عنه يف متوز  ، 2017وكان للنهضة التي انطلقت رشارتها بفتوى املرجعية الدينية العليا يف النجف االرشف الدور الكبري يف زرع الروح
العقائدية ومساندة الجيش والرشطة والوقوف جنبا مع أبناء الحشد الشعبي من العشائر لطرد هذه العصابات اإلجرامية

وعن أجواء إعادة الحياة يف املوصل بعد التحرير نقل لنا بعض
شيوخ وعلامء أهايل املدينة بأن سكانها أصبحوا ميارسون أعاملهم
اليومية بشكل طبيعي مع استمرار عودة النازحني.
وقال امام وخطيب جامع ،ورئيس رابطة القراء واملؤذنني الشيخ
فاروق عبد املالك يف ترصيح ملراسلنا خالل زيارته مرقد االمام
الحسني(عليه السالم) أن " الكل يعلم ان داعش انكرس وانهزم
عسكريا ولكن الفكر الذي جاء من الجهل باقي وال يواجه اال

بالفكر  ،ودورنا كرجال دين ومؤسسات دينية هو توحيد الجهود
لدحر الفكر املتطرف والعمل عىل نرش التعايش السلمي واملحبة
بني أطياف الشعب العراقي".
وقدم الشيخ الشكر " اىل املرجعية الدينية العليا التي أفتت
بالدفاع الكفايئ يف تحرير األرض والعرض وتحرير اإلنسان قبل
األوطان ،وبفضل تلك الفتوى عادت املوصل وبدأت حملة إعادة
اعامر املدينة من الطرق والجسور واألبنية ،وتم افتتاح عدة مراكز

العدد  - 129جمادي االولى  1440هـ
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• الشيخ فاروق عبد املالك

• الشيخ عبد الحميد مرعي

تسوق(موالت) إذ كان قبل عام  2014يف مدينة املوصل مركز
تسوق واحد أما أالن فهي تحتوي عىل أكرث من  50مركزا للتسوق
وهذا دليل عىل انتعاش الحياة االقتصادية فيها ،إضافة اىل
افتتاح عدد من املؤسسات العلمية واستعادة الحياة يف الجوامع
واملساجد بعد ان كانت تعم فيها الفوىض ويخطب فيها من هب
ودب مبا يشاء  ،وأما اآلن فهي تحت إرشاف ديوان الوقف السني
وإلقاء خطبة موحدة تركز عىل التعايش السلمي ومحبة أهل
البيت ونبذ الفرقة واالختالف ومحاسبة كل من يتخلف عن إلقاء
الخطبة املوحدة" مشريا اىل ان" ما يخص االثار التي تم تدمريها
وتهريبها فهناك منظامت دوليه تعمل استعادة هذه االثار اىل ما
كانت عليه يف السابق".
النرص الحاسم
الشيخ عبد الحميد مرعي امام وخطيب من مدينة املوصل
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• الشيخ خالد احمد الحسن

• الشيخ عىل أبو مانع

استذكر مخلفات داعش االرهايب يف املدنية قائالً" كان تاريخ
 2014/ 6/10مظلامً البناء مدينة املوصل حيث ابيحت املدينة
وحاول الجهات التكفريية متزيق البالد وتشتيتها فكريا وعقائدية
حيث عمد التنظيم االرهايب اىل هدم املعامل واملساجد والكنائس
والكليات والكثري من دوائر الدولة وبيوت املواطنني ،مام أدى
إىل تدمري البنية التحتية يف املوصل ،وهذا األمر يتطلب التحرك
الحكومي إلعادة ما تم تدمريه كذلك يحتاج اىل تدخل إقليمي"
وأكد أن" إرادة الله سبحانه وتعاىل ونداء املرجعية الدينية
العليا واستجابة ابناء الشعب ودور رجال الدين أوقفت ذلك
املد العشوايئ الذي مزق املوصل والرمادي ودياىل وغريها وأراد
أن يفتك بها فتكا ،ولكن الله َم َّن بالخريين من أبناء الجنوب وكل
املناطق فهبوا إليقاف هذا الزحف الغاشم وضحوا باألنفس فكان
النرص الحاسم للعراقيني".

حمالت شبابية تطوعية
بدورة قال الشيخ خالد احمد الحسن احد شيوخ عشائر املوصل
" إننا كوجهاء للمدينة نعمل عىل حث الناس يف مناطقنا من
مختلف املذاهب عىل إصالح ذات البني ومل الشمل ثم التوجه
اىل البناء واإلعامر وإعادة الحياة إىل مدننا التي خربتها هذه
العصابات التي تآمرت عىل بالدنا".
وأشار اىل أن  :عدة مجاميع من الشباب عملت عىل استكامل
ما قام به إخواننا من الجيش والحشد الشعبي بعد التحرير
بإطالق حمالت تطوعية إلعادة تأهيل املدينة من اجل إعادة
الحياة وعودة النازحني اليها  ،حيث بدأت هذه عن طريق مواقع
التواصل االجتامعي ثم تجمعات شبابية وجمع بعض املبالغ من
اجل توفري آليات رفع األنقاض  ،وشاهدنا خالل هذه الحمالت
وجود اندفاع كبري من األهايل والشباب للتطوع والتربع  ،بعد
يأسهم من قرارات الحكومة".
عهد املحبة والسالم
وجدد عدد من علامء الدين وشيوخ ووجهاء املوصل العهد
للمرجعية الدينية العليا يف الحرم الحسيني الرشيف مبناسبة يوم
النرص الكبري عىل عصابات داعش اإلجرامية ،حيث قال ممثل
املجمع العاملي للتقارب اإلسالمي يف العراق الشيخ رعد الحنطاوي
املشايخي" إن هذا اللقاء املبارك والرحاب الطاهرة ووجودنا يف
العتبة الحسينية هو نرص مضاف إىل النرص العظيم الذي حققته

القوات األمنية والحشد الشعبي وأبناء العشائر ،ومن خالل
وجودنا هذا نهنئ العراقيني كافة واملرجعية الدينية مبناسبة النرص
العظيم ونجدد معها العهد عىل امليض فكريا وعقائديا من اجل
حفظ دماء العراقيني ونرش املحبة والسالم بني أطيافه".
وأضاف الحنطاوي أن" الدماء من كل املذاهب والديانات
اختلطت بعد فتوى املرجعية الدينية العليا وسالت عىل ارض
نينوى يف سبيل طرد عصابات داعش وتطهري أرضها من املجموعات
التكفريية" مشيدا "بالدور البارز والكبري للقوات األمنية والحشد
الشعبي التي استنفرت كل طاقاتها وإمكانياتها يف خدمة املعركة
من اجل التحرير".
أزمة النازحني
املرشد الديني الشيخ عىل أبو مانع من أهايل سنجار تحدث
قائالً" ان ما حدث من هجامت فكرية مل تؤثر عىل وحدة
املذاهب وسنعمل يدا بيد لتحقيق اإلخوة اإلسالمية والدينية بكل
مذاهبها ،وبعد خروجنا من هذه املعركة كانت علينا ضغوطات
نفسية ومادية ومعنوية كبرية وهذه آثار كل حرب  ،وبتعاوننا
مع املرجعية الدينية ميكن تذليل العقوبات التي تواجه أبناءنا يف
املناطق املحررة وخاصة يف نينوى ،كام نأمل من الحكومة أن تهتم
مبوضوع النازحني الذين ترضروا وهدمت منازلهم جراء الحرب
وهم بحاجة اىل االلتفاتة من الجهات املسؤولة لتخفيف معاناتهم
وباألخص األطفال وكبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة".

‚‚

الشيخ فاروق عبد المالك:
دورنا كرجال دين ومؤسسات
دينية هو توحيد الجهود
لدحر الفكر المتطرف والعمل
على نشر التعايش السلمي
والمحبة بين أطياف الشعب
العراقي
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بحوث

الدين و الحرية الشخصية

الجزء األخري

الحدود الفطرية للحرية

• السيد محمد باقر السيستاين

قد يُظ ّن  :أن املنهج الترشيعي يف الدين يخالف القانون الفطري؛ وذلك ألن من املفرتض – بحسب هذا القانون – أن يُرتك
املرء حراً يف هذه الحياة من حيث اختياراته الشخصية ،و يُقترص فيام يُلزم به عىل عدم تجاوزه عىل اآلخرين فحسب.
ولكننا نجد أن الدين يقيد الحريات الشخصية لإلنسان كثرياً  ،فيام ال مساس له باإلخالل بحقوق اآلخرين؛ وذلك مبالحظة
أمرين ،وقد تحدثنا يف الجزء السابق عن االمر األول واملتمثل بالحدود الذاتية للحرية ،وسيكون الحديث يف هذا الجزء عن
األمر الثاين املتمثل بالحدود الفطرية للحرية ،وهي ثالثة:
الفطري من الح ّريّة
محدوديّة املستوى
ّ
الح ّد األ ّول :محدوديّة اقتضاء الفطرة يف ح ّد ذاتها ،وتوضيحه:
أن الدواعي الفطرية عامة هي فطرية يف مستوى منها وتكون
اكتسابية فيام يزيد عىل ذلك كام أو نوعا .مثال  :أصل داعي األكل
داع فطري إال أن هذا الداعي يتطور من حيث الكم والكيف لدى
كل إنسان وفق ظروفه وأحواله مام يؤدي إىل عادات واتجاهات
غذائية مختلفة؛ فهذه العادات واالتجاهات ليست فطرية
بخصوصياتها ،وإمنا هي دوا ٍع مكتسبة وفق العوامل املتجددة.
18
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والحال يف الحرية كذلك؛ فإنّها يف أصلها حاجة فطرية ،ولكن
امتداداتها حالة مكتسبة وفق العوامل املتجددة املختلفة باختالف
الظروف واألحوال .ومن ثم ال يكون تحديدها يف املساحة املكتسبة
وفق املقتضيات الحكيمة والفاضلة صدودا عن االستجابة للفطرة
ومجافيا معها .ومن ثم ينبغي التدقيق يف هوية املساحة التي
يتمسك املرء بها هل هي من املساحة الفطرية أو املكتسبة؟
تحديد الح ّريّة بحقوق اآلخرين
الح ّد الثاين :أن ال يصادم حقوق اآلخرين ..وهذا التحديد مام

يقيض به العقل عىل اإلجامل؛ فإن الحرية املستحقة للمرء تتح ّدد
بعدم كونها إرضارا بالحقوق الخاصة أو العامة لآلخرين ،وإال كان
تعسفا يف استعامل الحق .ومن املعلوم أنه اليجوز التوسع يف
استعامل الحق مبا يرض بحقوق اآلخرين.
فهناك حقوق خاصة وعامة ثابتة عىل اإلنسان أو يف املشهد
الذي يريد املرء أن يترصف بحريته فيه ،ينبغي له بحكم العقل
وداللة الفطرة مراعاتها .وبيانه:
الخاصة :فهي مثل حقوق الجريان والوالدين..
اوال :أ ّما الحقوق
ّ
فقد يرى املرء أن من مقتضيات حريته الشخصية أن يفعل يف بيته
ما يشاء من عمل ونشاط ومامرسات وال عالقة لجريانه بذلك.
ولكن ال شك يف أنه ال يصح لإلنسان أن يترصف يف ملكه مبا
يرض باآلخرين ،وهذا من املبادئ القانونية املسلَّمة والتي ال خالف
فيها ،وقد يندرج يف الترصفات الضارة أن يجعل الشخص بيته محلاّ
ألعامل غري الئقة؛ مبا يهدد أخالق الناشئني يف بيوت الجريان.
وقد يعتقد املرء أيضا بأن من حقه أن يترصف يف نفسه ما
شاء من غري مالحظة هواجس أبويه يف حفظه وحفظ أخالقه وال
االهتامم باإلحسان إليهام فيام يحتاجان إليه ،ويتعامل معهام
كسائر الناس ..وهذا أمر خاطئ؛ فإن لألبوين بإزاء دورهام يف نشأة

اإلنسان وتربيته حقا يف اإلشفاق عليه والرعاية منه ،فيجب عىل
اإلنسان مراعاة هذا الحق ما مل يبلغ حد التعسف منهام؛ ويف حال
تعسفهام ينبغي أن ال يتجاوز اآلداب الالئقة بهام ،كام قال سبحانه
رش َك بيِ َما
يف شأن دعوتهام الولد للرشك َ { :وإِن َجا َه َد َاك َعىل أَن ت ُ ِ
َيس ل ََك ِب ِه ِعل ٌم فَلاَ ت ُِطعهُماَ َو َص ِ
احبهُماَ فيِ ال ُّدن َيا َمع ُروفا} .
ل َ
ثانيا :وأ ّما الحقوق العا ّمة :فإن هناك انطباعات متفاوتة
ومختلفة يف شأنها..
 -1فهناك انطباع يتوسع يف املساحة املتعلقة بالحرية الشخصية
توسعا كبريا  ،وال يأبه بهواجس املجتمع الذي يقع السلوك مبشهد
منه.
 -2بينام هناك انطباع آخر يتوسع يف مساحة حقوق املجتمع،
ويرى أن كل ترصف للفرد يف املشهد االجتامعي البد وأن يكون
وفق قواعد مرضية تحكم هذا السلوك.
 -3وهناك انطباع ثالث متوسط يراعي رضبا من التوازن بني
الحرية التي هي من قبيل الحق الشخيص ورعاية املجتمع التي
هي من قبيل الحق العام ،وهذا االنطباع هو األقرب إىل الفطرة
واملوافق للمنظور الفطري.
والوجه يف ذلك :أن كل ترصف اجتامعي فإنه ذو ٍ
بعد ثنايئ بطبيعة
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الحال أحدهام شخيص واآلخر اجتامعي ،وكام أن البعد الشخيص
يوجب حقا لإلنسان فإن البعد االجتامعي للترصف يوجب بحسب
القانون الفطري حقا متقابال ال بني الناس بصيانة ج ّو االجتامع عماّ
من شأنه أن يؤدي إىل ترضر الطرف اآلخر به أو يجرح مشاعره من
حيث ال يُريد .وكأن أساس هذا الحق االجتامعي أمران:
األول :أن الج ّو االجتامعي بنفسه محل استحقاق قانوين مشرتك
للمجتمعني أو ملن ِمن شأنه أن يجتمع فيه سواء كان يف مكان عام
أم خاص تابع ألحد الطرفني.
وعليه :فإن مامرسة الحرية الفردية فيه مبا يالئم الذوق الشخيص
ويجايف الذوق العام تعسف يف استعامل الحق ،نظري أن ينتفع
اإلنسان بداره انتفاعا يزعج جريانه بدعوى امللك الخاص ..وإذا كان
الجوار يوجب يف شعور اإلنسان حقا مينع من أن يترصف يف ملكه
بكل ما يشاء فإن االجتامع أوىل بأن يوجب ألطرافه استحقاقات
متبادلة برعاية الذوق العام .
الثاين :أن اإلنسان كائن اجتامعي بالطبع ،فهو يأنس باآلخرين
وينتفع بالوجود معهم ،وهذا يوجب بحسب الفطرة حقا متقابال
بني أفراد املجتمع برعاية الذوق املشرتك مبا من شأنه أن يصون
اآلخر عن أي رضر وانتهاك.
ومام ينبه عىل أهمية هذا الحق االجتامعي :التفات اإلنسان إىل
أن كل حدث شخيص ميارسه اإلنسان عىل أساس حريته الشخصية
يفيض وفق السنن االجتامعية إىل حالة اجتامعية ،ولكل حالة
اجتامعية نتائج تنتهي إليها .فإذا كان الحادث الشخيص املشهود
حدثا سيئا فإنه يثلم القيم االجتامعية ثلمة واسعة ،ملا يوجبه من
تحريك الغرائز يف نفوس طيف من الناس.
ومن الرضوري أن يلتفت اإلنسان يف مقام تأمل قواعد الحياة
إىل سنن الحياة عىل وجهها ،وال يستغرق يف حارضها عىل حساب
عواقبها؛ فإن كثريا من األمور الرتبوية السلبية للفرد واملجتمع تبدو
ظريفة وناعمة ،ولكنها تؤدي يف حال تقبلها إىل انهيارات قيمية
واسعة يف املجتمع يف فرتة وجيزة؛ مبا يؤدي إىل االضطراب واملعاناة
يف آالف املوارد.
وإذا كانت بعض الثقافات توسع بعض الحريات الشخصية
توسعة كبرية فإنها يف الحقيقة ال ترى محذورا يف انتشار املفاسد
األخالقية بني أهلها ذكورا وإناثا  ،بل ترى يف مامرستها حقا شخصيا،
كام ال تهتم مبضاعفاتها من اختالط األنساب ،والوالدات الخارجة
عن الزواج ،ومعاناة األطفال املتولدين منها..
وعىل اإلجامل :فإن للسلوك االجتامعي آثارا اجتامعيةِ ،من:
مصالح راجحة وقيم فاضلة ،أو مفاسد الزمة واضطرابات حاصلة
وسلوكيات خاطئة ،مام يؤدي إىل سعادة أو شقاء يف الوسط
االجتامعي.
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مس باآلخرين؛ فالبد من
وعليه :فيكون يف هذا السلوك نحو ٍّ
معنى
مراعاة حريتهم يف السالمة من معارشة هذا السلوك ،وهذا ً
مقبول لدى العقالء .
وقد يقول قائل :إن هذا املقدار إمنا يؤدي إىل كون الترصف
االجتامعي استحقاقا مشرتكا ألطرافه ،فلو ريض األطراف به مل يكن
هناك محذور فيه.
والجواب :إن من االستحقاقات العامة ما يقتيض بطبيعته أن
ينظم بنحو نوعي وال يؤخذ فيها باملذاق الشخيص لألطراف ،فمن
تعرى يف املشهد العام مثال ُم ِنع من ذلك وعوقب عليه وإن أبدى
من كان موجودا يف املشهد بعدم مامنعته من هذا الترصف.
هذا ،والذي يظهر مبالحظة الترشيعات الدينية :أنها تهتم مبراعاة
سالمة الجو العام اهتامما منها بالرتبية االجتامعية التي هي من
جملة االستحقاقات العامة  ،ورمبا يعد ذلك من أبعاد اعتبار
شهادات متعددة يف عقوبة بعض أنواع الجرائم مثل :الجرائم
رضب من اإلعالن عنها ،فال يكفي
األخالقية حتى كأن املطلوب ٌ
مجرد ثبوتها يف الواقع بأي نحو كان.
ولوال عناية الشارع بالصالح االجتامعي العام فلرمبا مل يُعاقب
صاحب الخطيئة عقوبة دنيوية ،كام ال يُعاقب عىل خطايا من
قبيل الكذب والغيبة والسخرية ونحوها .اللهم اال يف حال انطباق
عناوين إضافية يف موردها ،مثل :الرضر االجتامعي البليغ مبن
وقعت الخطيئة يف حقه.
تحديد الح ّر ّية مبقتضيات الحكمة
الح ّد الثالث :ما تفرضه مقتضيات الحكمة ،وهو :أن ال يرتكب
الشخص ما يكون ضارا به رضرا بليغا ..وهذا املبدأ مام ال خالف يف
أصله بني العقالء؛ ومن ثم ال يُسمح للشخص باالنتحار ،ال مبعنى
تجرميه ،بل مبعنى املامنعة من دونه .وكذلك الترصفات الخطرية
مام ال ينبغي إقدام العاقل عليها  ،مثل :إلقاء نفسه من شاهق ،أو
استعامل املواد املخدرة التي توجب أرضارا نفسية وعصبية بالغة،
وكذلك استعامل األدوية األخرى الضارة.
والحدود التي تفرضها مقتضيات الحكمة تختلف بطبيعة الحال
وفق الحقائق والواقعيات املحيطة باملشهد الذي يقع فيه السلوك
الخاص؛ ألن من شأن تلك الحقائق أن توجب سلوكيات مناسبة لها.
وبناء عىل هذا :فمن الطبيعي أن تكون مقتضيات الحكمة يف
مورد القيم الفاضلة أكرث تحديدا وفق الرؤية الدينية؛ من جهة
ما تضمنته هذه الرؤية بشأن سلوكيات اإلنسان من انها مؤثرات
خالدة يف كيانه ،وسوف تنتج سعادة أو شقاء كبريا له يف هذه
الحياة وما بعدها.
وعليه :فليست التعاليم الرشعية التي ت ُلزم بجملة من القيم
الفاضلة ذات بعد دنيوي محض شأن الترشيعات التي يراد بها

ومن هذا القبيل أيضا :أن يستعمل املرء يف مقام أداء وظيفة
الحث عىل املعروف والرتغيب عن املنكر أدوات توجب رد فعل
معاكس من قبل املأمور أو املجتمع ،من غري التفات إىل أن غاية
هذه الوظيفة التأثري عىل اآلخرين يف ات ّجاه الحكمة والفضيلة ،فال
جدوى فيام ال تأثري فيه ،بل ال يصح فيام إذا نتج عنه تأثري معاكس،
ومن ثم يجب عىل املرء أن يتلطف يف استعامل أسلوب نافع.
ويُستنبط كثري من هذه املعاين مبالحظة املقاصد والنصوص
الترشيعية وإن تركنا ذكر كثري منها رعاية لإليجاز.
تحصل مام تق ّدم يف محور الدين والح ّريّة الشخص ّية:
وقد ّ
أ ّوال :ان للحرية حدودا ذاتية ،منها:
 -1أن الحرية ال تنايف استخدام مؤثرات ال تبلغ حد اإلجبار يف
الحث عىل مقتضيات الحكمة والفضيلة.
 -2أن اإللزام الترشيعي ليس عىل اإلطالق فرضا قهريا عىل
املكلف؛ ألنه قد ال يقرتن بالحكم الجزايئ الدنيوي ،ومثل ذلك ال
يسلب الحرية.
 -3أن من الالزم يف مالحظة منافاة اإللزام للحرية النظرة الجامعة
لها ،مبا يشمل تقدير املرء بعد بلوغ النضج والخربة ومقدار سعادته
مبا وقع يف حينه من عدمها.
ثانيا :أن للحرية حدودا فطرية من جهات:
 -1من جهة محدودية املستوى الفطري منها؛ وذلك أن للحرية
مستويني فطري واكتسابيِ  ..واملستوى الفطري منها مام يجب أن
يضمنه أي قانون ينحو املنحى الفطري  ،ولكن يُؤخذ يف مرشوعية
املستوى االكتسابيِ مبقتضيات الحكمة والصالح وفق العوامل
املتغرية.
 -2من جهة ما تفرضه مراعاة حقوق اآلخرين الخاصة والعامة
وفق مبادئ االستحقاق الشخيص واالجتامعي حسب القواعد
الفطرية والرشعية.
 -3من جهة ما تفرضه مقتضيات الحكمة التي توجبها مصالح
املرء نفسه ..وهذه املصالح هي التي توجب منع اإلنسان من
بعض الترصفات يف نفسه مبا يخالف الرشد العام ،وتتسع هذه
املقتضيات واملصالح وفق الرؤية الدينية إىل أبعاد أخالقية إن مل
يراعها املرء شعر بوخز يف ضمريه ورأى أن قلبه آثم .
ثالثا :أن من الرضوري الفرز بني الحرية التي تضمنها الرؤية
الدينية للفرد وبني التطبيقات الخاطئة ملحدداتها؛ فإن تلك
التطبيقات ليست ناشئة عن توجيه الدين ،وإمنا هي ناشئة عن
عدم التفقه الكايف يف الدين مع مزاجيات اإلنسان نفسه.

تنظيم هذه الحياة فقط ،بل هي ذات بعد أخروي مهم يف شأن
من ينتهكها ،وهذا مام يلزم أخذه بنظر االعتبار.
مثال  :من الجائز أن يعترب كتامن الشهادة الرافعة للظلم عن
اآلخرين من جملة الحريات الشخصية يف القوانني الوضعية ،إال
أن من كتم الشهادة فإنه آثم قلبه كام ورد يف القرآن الكريم،
وهذا مام يوجب له رضرا وشقا ًء يف الحياة األخرى؛ فيكون جديرا
مبنعه عنه وإن اقتضت الحكمة عدم إجباره عىل أدائها من جهة
أسباب أخرى ترجح عدم اإلجبار  ،ومن هذا القبيل عدم وجوب
الرب بالوالدين وإعانة الفقراء وإنقاذ املرشفني عىل الهالك وغري
ذلك ،فكل ذلك من شؤون الحرية الشخصية ،ولكن اإلنسان يشعر
بوجدانه حزازة يف ترك هذه األعامل من غري عذر.
األمر الثالث :أنه قد يتفق سلب حرية اآلخرين أو مضايقتهم
والتعدي عليهم استنادا إىل تعليامت دينية عىل وجه الخطأ.
والخطأ يف ذلك قد يكون يف الغاية وقد يكون يف الوسيلة:
 -1فمن الخطأ يف الغاية :التوسع يف إعامل الحقوق الخاصة
املرشوعة يف أصلها توسعا متعسفا  ،مثل :توسع الوالدين يف حقهام
عىل األوالد؛ بالتدخل يف تحديد سلوك األوالد من غري تحري حكم ٍة
وال صيانة فضيلة يف تقدير العقالء ،بل عىل أساس مزاجيات
وهواجس مبالغ فيها.
ومن هذا القبيل :تعامل الويل مع الوالية املجعولة له لصالح
املولىَّ عليه عىل أنّها من جملة حقوقه الشخصية ..مثال :إلزام
البنت باستحصال موافقة أبيها يف الزواج كان عىل أساس رعاية
مصلحة البنت لغرض األخذ بنصح األب الذي يكون عادة أكرث خربة
وحنكة وحكمة يف الحياة ،ولكن من اآلباء من يعتقد أن ذلك حق
خاص له؛ فيتعامل مع املوضوع وفق رغباته الشخصية.
 -2ومن الخطأ يف الوسيلة :استخدام أدوات شديدة وخشنة فيام
ميكن التو صل إليه بأدوات خفيفة وناعمة ،بل قد ال يجوز فرض
ما يلزم اإلتيان به باألدوات الشديدة بأي حال ،فيظن املرء أن كون
الغاية حقا يسوغ له استخدام أية وسيلة يف الوصول إليها ،وال
يستوعب صاحب الحق العام أو الخاص أن عليه أن يهيئ الجو
الستخدام هذا الحق ،وال يتعسف يف فرضه عىل الطرف اآلخر..
مثال :يجب عىل األوالد أن يحسنوا إىل الوالدين بتجنب ما يثري
شفقتهام وقلقهام وإسعافهام فيام يتيسرّ لهم من حوائجهام،
ولكن ال يصح لهام املطالبة بذلك بلغة فظة وغليظة وأخالق سيئة
وقاسية ،ومن هذا القبيل :أن من الواجب عىل جمهور الناس
الحفاظ عىل النظم العام ويحق للحاكم إلزامهم بذلك .ولكن هذا
الحق ال يبيح تعسفه يف مقام ضامن النظم العام  ،فرمبا أمكن
أن يتوصل إليه بأداء حقوقهم ،ورعاية مشاعرهم ،واإلفصاح عن املصدر :موقع االجتهاد  /الدين والحرية الشخصية – السيد
أعذاره إن كانت ،وغري ذلك.
محمد باقر السيستاين
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حوارات

مدير معهد العراق لصيانة اآلثار والرتاث يف اربيل:

ال بد من مضاعفة الجهود لرعاية اآلثار والرتاث العراقي

حوار :عامد بعو

تحرير :صباح الطالقاين

تعاين اآلثار العراقية منذ أمد طويل من اهامل يف عمليات التنقيب واالستكشاف والصيانة ،رغم ما متثله من أسس لحضارة تُعد
من اوائل الحضارات التي عرفتها البرشية ،وزاد الطني بلّة ما تعرضت له البالد من حروب متعددة طوال النصف الثاين من القرن
املايض وحتى الوقت الحارض ،لتأيت مرحلة استيالء عصابات داعش االرهابية عىل مناطق واسعة ،فيها من اآلثار النفيسة ما ال يقدر
بثمن لتعيث فساداً ورسقة وتدمريا.
وبعد عمليات التحرير التي شهدها العراق اصبحت مسألة اعادة اآلثار املرسوقة وترميم ما تم تدمريه وصيانة الشواخص املتبقية،
اصبحت مسألة عىل قدر كبري من األهمية والحساسية الرتباطها بتاريخ البلد ووجهه الحضاري.
ولتسليط الضوء اكرث عىل هذا املوضوع تجاذبنا أطراف الحديث مع الدكتور عبد الله خورشيد قادر ،مدير معهد العراق لصيانة
اآلثار والرتاث وأستاذ قسم اآلثار بجامعة صالح الدين يف اربيل.
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ملاذا تُستهدف اآلثار العراقية من قبل االرهاب ومن يقف
خلف هذا االستهداف؟
• تتعرض آثار العراق لالعتداء والنهب منذ فرتة طويلة ،ونعتقد
ان هناك بعض من دول الجوار ومنظامت ارهابية متارس عمليات
تهريب اآلثار العراقية ،وكذلك التدمري واستهداف الشواخص التي
تعترب من اهم معامل الرتاث واآلثار يف البلد .ويف عام  2014حدثت
الحملة البشعة لعصابات داعش وما قامت به من استهداف لآلثار
واحتالل مواقع أثرية كبرية يف شامل العراق وبالتحديد محافظة
املوصل وصالح الدين واالنبار ،فاستباحوا ما فيها ألجل الحصول عىل
األموال من خالل بيع هذه اآلثار وإدامة متويل عملياتهم االرهابية.
ما هي األسباب التي أدت اىل تراجع العراق يف مجال الرتاث
واآلثار؟
• من اهم األسباب هي عدم وجود التمويل الالزم للتنقيب
والصيانة ،وكذلك عدم وجود أشخاص كفوئني ميكن أن يقوموا بإدارة
دفة هذا املوضوع املهم ،حيث دامئا كان هناك نقص الخربة والكفاءة،
وهذا األمر يعود اىل كون اغلب املناصب هي محاصصة حزبية من
اجل الحصول عىل االمتيازات دون تقديم خدمة متخصصة ..نحن
االثاريني طموحنا كبري ،ونحاول جهد اإلمكان أن تكون آثار بلدنا
ُمصانة ومستثمرة بالشكل الذي يؤدي اىل خدمة البلد اقتصادياً
وسياحياً.
تعرضت اآلثار العراقية اىل التدمري والنهب ،هل باإلمكان
صيانتها واملحافظة عليها بجهد وطني؟
• بالنسبة للمحافظة عىل اآلثار ،هناك كوادر عراقية كثرية تتمتع
بالكفاءة والخربة من خالل االشرتاك يف دورات داخل وخارج العراق،
وكذلك نحن يف اربيل باملعهد العراقي لصيانة اآلثار والرتاث استطعنا
خالل عرش سنوات أن ند ّرب أكرث من خمسامئة من الكوادر،
ليستطيعوا ادارة املواقع األثرية والقيام بعمليات التنقيب والصيانة
والحفظ ..مع ذلك نرى رضورة اهتامم الحكومة بشكل اكرب يف هذا
املجال من خالل وزارة الثقافة ووزارة الرتبية والتعليم العايل ومن
خالل املناهج الدراسية ،وكذلك بناء متاحف يف املحافظات العراقية
عىل أسس وأنظمة علمية حديثة تضاهي املتاحف العاملية ،فلدينا
القطع األثرية التي ميكن أن تغطي العرشات من املتاحف.

خورشيد

من أهم أسباب التراجع في مجال اآلثار والتراث
هي عدم وجود التمويل الالزم للتنقيب
والصيانة ،ونقص الخبرة والكفاءة إلدارة هذا
الملف.

‚‚

عبد اهلل

‚‚

هل يوجد تعاون مع دول العامل إلرجاع اآلثار العراقية
املرسوقة؟
• ال يوجد دولة تنافس العراق بعدد املواقع األثرية ،ففي
إحصائيات قامت بها الهيئة العامة لآلثار والرتاث يف سبعينيات القرن
املايض ُسجل أكرث من  7آالف موقع اثري ،أغلبها مل يتم استكشافه
لحد اآلن ،فيام تع ّرضت املواقع املستكشفة اىل العديد من حمالت
التخريب والنبش والرسقة املنظمة،ولقد عملت الهيئة العامة لآلثار
والرتاث يف بغداد مع منظامت وجهات دولية مختصة السرتداد
القطع األثرية املرسوقة واستطاعت الهيئة اسرتجاع العديد من
القطع من الواليات املتحدة ودول الجوار ،وهناك مساعي مستمرة
إلرجاع املزيد ،ولكن عندما تكون بعض اآلثار العراقية غري مس ّجلة
فإن عملية اسرتجاعها تكون صعبة جدا ً ألنه ال يوجد لديك دليل
قاطع عىل ان هذه القطعة األثرية تابعة لبلدك أضف اىل ذلك ال
يوجد حتى اآلن جرد دقيق ملا تعرضت له املواقع األثرية يف العراق
من نهب ورسقة وتدمري ،خاصة يف املناطق التي سيطر عليها تنظيم
داعش ،بينام هناك إحصاءات تقدر بأن هناك مئة موقع أثري وديني
تعرض للهدم والتفجري والتدمري وللتاريخ نذكر أن عمليات الرسقة
لآلثار العراقية بدأت منذ فرتة الحرب العاملية االوىل ،واستمرت
وتزايدت يف عام  2003وما بعدها ،وأكملت هذه السلسلة التخريبية
هجامت داعش االرهابية التي جرت عىل نطاق واسع يف املناطق
التي سيطرت عليها ،لتجعل منها موردا مالياً ،وبذلك وصلت آثار
العراق اىل أرجاء املعمورة يف أوربا وأمريكا ،حيث تم عرضها يف
مزادات علنية ،ولكن بواسطة الدول الصديقة ومساعي االنرتبول تم
ضبط بعض القطع األثرية وإعادتها للعراق
ملدينة كربالء تاريخ عتيد ومكانة سامية ،كيف تقرأ ِغنى هذه
املدينة بالرتاث واآلثار؟
• كربالء احدى املدن العراقية العريقة التي ميتد تاريخها اىل
عصور قدمية ،ولهذه املدينة دور ريادي يف رفد العراق بأسس الثقافة
والحضارة ،مع ان وادي الرافدين من الشامل اىل الجنوب يُعد ارض
الحضارات واألنبياء واألمئة ،فتجد يف كل بقعة منه أثر وشاخص
ومعلَم يفتخر به الجميع وميتد تأثريه اىل االنسانية جمعاء.
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مقاالت

األمة وإمامها
• الخطيب عبد اللطيف البغدادي

َاس ِبإِ َما ِمه ِْم َف َم ْن ُأوتيِ َ ِك َتا َبهُ ِب َي ِمي ِن ِه َفأُ ْو َل ِئ َك َي ْق َر ُءونَ ِك َتا َب ُه ْم
( َي ْو َم نَدْ ُعو ك َُّل أُن ٍ
َوالَ يُظْلَ ُمونَ َف ِتيالً * َو َم ْن كَانَ فيِ َه ِذ ِه أَ ْع َمى َف ُه َو فيِ اآلْ ِخ َر ِة أَ ْع َمى َوأَضَ ُّل َسبِيالً)
[اإلرساء.]72 - 71 /

استعرض الله (تبارك وتعاىل) يف هاتني اآليتني من سورة اإلرساء
منظرا ً ومشهدا ً من مشاهد يوم القيامة العامة ومناظرِها ،فص ّور
صعيد ٍ
ٍ
واحد املهتدي
جل وعال الخالئق وكأنّها محشورة عىل
لنا ّ
منها والضال والرب والفاجر والراعي والرعية واإلمام واملأموم
وصارت كل جامعة منها تنادى وتدعى باإلمام الذي ائت ّمت به
ومبنهجه الذي كان عليه يف الحياة الدنيا من أمئة الهدى والعدل
املتبعة لنهج الحق والسعادة وأمئة الضالل والجور املتبعة لنهج
الباطل والشقاء.
كل جامع ٍة بإمامها  -أي تدعى باسمه أو معه  -ليُسلَّم
ت ُدعى ّ
لها كتاب عملها وفيه بيان جزائها يف الدار اآلخرة لكل فر ٍد منها
نسانٍ أَلْ َز ْم َنا ُه طَائِ َرهُ فيِ ُع ُن ِق ِه َونُ ْخر ُِج لَ ُه يَ ْو َم
قال تعاىل َ ( :وك َُّل إِ َ
الْ ِق َيا َم ِة كِتَابًا يَلْقَا ُه َمنشُ و ًرا * اقْ َرأْ كِتَابَ َك كَفَى ِب َنف ِْس َك الْ َي ْو َم َعلَ ْي َك
َح ِسيبًا) [اإلرساء .]15 - 14 /
وإمنا تدعى كل جامع ٍة بإمامها ألن اإلمام  -لغ ًة  -هو املقتدى
الذي يُقْتدى به ويُتّبع يف أوامره ونواهيه  ،فقد يكون ٍ
ألناس
إمام هدى وقد يكون ٍ
ألناس آخرين إمام ضاللة  ،وقد س ّمى
الله سبحانه وتعاىل يف القرآن باسم إمام وأمئة أفرادا ً من البرش
وجامعات يهدون الناس بأمره تعاىل كام يف قوله مخاطباً خليله
إبراهيم (ع)( :إِنيِّ َجا ِعل َُك لِل َّن ِ
اس إِ َما ًما ق ََال َو ِم ْن ُذ ِّريَّ ِتي ق ََال الَ
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يَ َن ُال َع ْه ِدي الظَّالِ ِم َني) [البقرة ،]125 /وقال تعاىل يف مدح جمل ٍة
من األنبياءَ ( :و َج َعلْ َنا ُه ْم أَئمِ َّ ًة يَ ْه ُدو َن ِبأَ ْم ِرنَا َوأَ ْو َح ْي َنا إِلَ ْي ِه ْم ِف ْع َل
الْ َخيرْ َ ِ
الصالَ ِة َوإِيتَا َء ال َّزكَا ِة َوكَانُوا لَ َنا َعاب ِِدي َن ( [ األنبياء
ات َوإِقَا َم َّ
 ، ] 74 /وقال تعاىل َ ( :و َج َعلْ َنا ِم ْن ُه ْم أَئمِ َّ ًة يَ ْه ُدو َن ِبأَ ْم ِرنَا لَماَّ َصبرَ ُوا
َوكَانُوا بِآيَاتِ َنا يُو ِق ُنو َن ( [ السجدة .] 25 /
كام س ّمى جل وعال جامع ًة آخرين  -أيضاً  -أمئة ولكن يُقْتدى
بهم يف الضالل  ،وإنهم يدعون إىل النار  ،وأضافهم إىل الكفر ،
وأمر بقتالهم لعدم وفائهم بأميانهم كام يف قوله تعاىل ( :فَقَاتِلُوا
أَئمِ َّ َة الْ ُك ْف ِر إِنَّ ُه ْم الَ أَيمْ َا َن لَ ُه ْم لَ َعلَّ ُه ْم يَنتَ ُهو َن ([ التوبة ،] 12 /
وقال تعاىلَ ( :و َج َعلْ َنا ُه ْم *أَئمِ َّ ًة يَ ْد ُعو َن إِلىَ ال َّنا ِر َويَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة الَ
يُنصرَ ُ و َن) [القصص .] 42 /
أما املراد من أمئة الهدى ،وأمئة الضالل فمعلوم أن أمئة الهدى
كل زمان لهداية
والحق هم الذين يجتبيهم الله ويختارهم يف ّ
أهله  ،أنبياء كانوا كإبراهيم الخليل ومحمد الحبيب (صىل الله
عليه وآله وسلم) أو غري أنبياء كأوصياء األنبياء السابقني  ،وكأمئة
الهدى من آل مح ّمد (صىل الله عليه وآله وسلم) وهم جميعاً
يدعون الناس إىل الهدى بأمر الله ال بأمرهم ويق ّدمون أمر الله
قبل أمرهم وحكم الله قبل حكمهم  ،ويؤيدهم الله سبحانه
باملعجزات وخوارق العادات التي يجريها عىل أيديهم لتكون

‚‚

أن أئمة الهدى والحق هم الذين يجتبيهم اهلل
ويختارهم في ّ
كل زمان لهداية أهله  ،أنبياء كانوا
كإبراهيم الخليل ومحمد الحبيب ( )أو غير
أنبياء كأوصياء األنبياء السابقين

‚‚

دليالً عىل صدقهم  ،وأمئة الضالل والباطل هم الذين تسلّطوا عىل
الناس بالقوة  ،أو اتخذهم بعض الناس أمئة واختاروهم واقتدوا
بهم يف الدنيا بدون ترشيع وإذنٍ ٍ
خاص من الله ورسوله ،وهؤالء
يدعون إىل النار ألنهم يقدمون أمر قبل أمرهم الله وحكمهم
قبل حكم الله  ،ويأخذون بأهوائهم وأهواء ات ّباعهم خالف ما يف
كتاب الله  ،والله تعاىل يقولَ ( :ولَ ْو ات َّ َب َع الْ َح ُّق أَ ْه َواء ُه ْم لَف ََسدَتْ
السماَ َواتُ َواألْ ْر ُض َو َم ْن ِفي ِه َّن بَ ْل أَتَيْ َنا ُه ْم ب ِِذكْ ِر ِه ْم فَ ُه ْم َع ْن
َّ
ِذكْ ِر ِه ْم ُم ْعرِضُ و َن) [ املؤمنون .] 72 /
ومن املعلوم أن الله سبحانه قادر عىل عدم متكينهم من
السلطة والحكم ولكن قد ميكّن ويبقي أناساً عىل ذلك ،وقد
يحول بني بعضهم وبني ما يريدون ،وذلك كله اختبارا ً لعباده
وامتحاناً لهم لريى ويشاهد َمن يتبع الحق وأهله و َمن يتبع
الباطل وأهله.
قال تعاىلَ ( :وكَ َذلِ َك َج َعلْ َنا لِك ُِّل نَب ٍِّي َع ُد ًّوا شَ َي ِاط َني ا ِإل ِ
نس َوالْ ِج ِّن
يُ ِ
وحي بَ ْعضُ ُه ْم إِلىَ بَ ْع ٍض ُز ْخ ُر َف الْ َق ْو ِل ُغ ُرو ًرا َولَ ْو شَ ا َء َربُّ َك َما
فَ َعلُو ُه فَ َذ ْر ُه ْم َو َما يَ ْفترَ ُو َن (َ )112ولِتَ ْصغَى إِلَ ْي ِه أَفْ ِئ َد ُة ال َِّذي َن الَ
يُ ْؤ ِم ُنو َن بِا ْآل ِخ َر ِة َولِيرَ ْضَ ْوهُ َولِ َي ْقترَ ِفُوا َما ُه ْم ُم ْقترَ ِفُو َن ( )113أَفَ َغيرْ َ
اب ُمف ََّصالً َوال َِّذي َن
اللَّ ِه أَبْتَ ِغي َح َكماً َو ُه َو ال َِّذي أَن َز َل إِلَ ْي ُك ْم الْ ِكتَ َ
اب يَ ْعلَ ُمو َن أَنَّ ُه ُم َن َّز ٌل ِم ْن َربِّ َك بِالْ َح ِّق فَالَ تَكُونَ َّن ِم ْن
آتَيْ َنا ُه ْم الْ ِكتَ َ
الْ ُم ْمترَ ِي َن) [األنعام .]115 - 113 /
تفسري اآليتني من سورة اإلرساء:
واآلن وبعد هذا البيان الصايف نعود إىل بحوث اآليتني بيشء من
التفصيل والتحقيق يقول تعاىل( :يَ ْو َم نَ ْد ُعو ك َُّل أُن ٍ
َاس ِب ِإ َما ِم ِه ْم).
أوالً :املراد من اليوم هو يوم القيامة بإجامع املفرسين وبال
ٍ
خالف بينهم  ،يُدعون فيه للحساب.
ثانياً :الظاهر من اآلية الكرمية أن هذه الدعوة ت ّعم الناس
جميعاً جيالً فجيالً من األمم املاضية ومن هذ ِه األمة إىل يوم
القيامة ،يُد َعون يف ذلك اليوم إىل الحساب والجزاء ،قال تعاىل:
( َهذَا يَ ْو ُم الْف َْصلِ َج َم ْع َناكُ ْم َواألْ َّولِ َني) [املرسالت .]39 /

ثالثاً( :يَ ْو َم نَ ْد ُعو ك َُّل أُن ٍ
َاس ِب ِإ َما ِم ِه ْم (معنى الباء) املعنى:
يدعى كل ٍ
أناس باسم إمامهم  -عىل حذف مضاف  -فيقال مثالً:
يا شيعة فالن ،ويا شيعة فالن ،أو يا اتّباع فالن ويا اتّباع فالن،
كقوله تعاىلَ ( :و ْاسأَ ْل الْ َق ْريَ َة الَّ ِتي كُ َّنا ِفي َها َوالْ ِع َري الَّ ِتي أَقْ َبلْ َنا ِفي َها
َوإِنَّا ل ََصا ِدقُو َن ([ يوسف  ، ] 83 /واملعنى :وأسال أهل القرية،
كل
وأهل ال ِعري ،ويقول آخرون من املفرسين املراد أن يدعى ّ
أناس مع إمامهم  ،أي مصاحبني له ومختلطني معه  ،كام يقال
مثالً :ركب األمري بجيشه ،أي مع جيشه ،والظاهر لنا احتامل كال
كل أناس باسم إمامهم
املعنيني وصحتهام معاً ،وذلك بان يدعى ّ
ومعه.
رابعاًَ :من هو اإلمام يف اآلية الكرمية الذي يدعى كل ٍ
أناس
به؟ الجواب نقول :للمفرسين يف املراد من اإلمام أقوال عديدة،
ومذاهب شتّى.
أقوال املفرسين يف املراد من اإلمام وهي ستة:
هدى
 - 1إن املراد من اإلمام مطلق َمن اتخذ إماماً من أمئة ً
أو ضالل.
 - 2إنه هو إمام الحق املنصوب من قبل الله نبياً كان أو وصياً.
 - 3إنه هو إمام الحق مع الكتاب الذي أنزله الله عىل أحد
رسله كالتوراة ملوىس واإلنجيل لعيىس والقرآن ملح ّمد (عليهم
الصالة والسالم) ،ومع سنة ذلك الرسول من أقواله وأفعاله
وإقراره ،وهذ ِه األقوال الثالثة لها قسط من الحق ،وهناك أقوال
أخرى بعيدة عن الحقيقة والواقع وهي:
 - 4إن املراد من اإلمام كتاب أعامل الخالئق ألن لكل إنسانٍ
كتاباً يخصه وقد ُس ّجل فيه عمله ف ُيدعى به.
 - 5إنه اللوح املحفوظ الذي س ّجل الله فيه كل ما سيكون
قبل أن يكون.
 - 6وش َّذ بعضهم ففرس اإلمام باأل ّمهات ،وا ّن قوله تعاىل( :يَ ْو َم
نَ ْد ُعو ك َُّل أُن ٍ
َاس ِب ِإ َما ِم ِه ْم (أي بأمهاتهم ،كل ذلك محاولة من
بعضهم تضييع الحقيقة أو جهالً بها).
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تحقيقات

كربالء

تشهد املعرض االول للصناعات العراقية
• تحقيق :عامد بعو • تصوير :خضري فضالة

برعاية العتبة الحسينية املقدسة وبالتعاون مع وزارة الصناعة واملعادن واتحاد الصناعات العراقية وغرفة تجارة كربالء
والحكومة املحلية أقيم يف كربالء (معرض كربالء املقدسة للصناعات العراقية األول) دعام للصناعة الوطنية وتشجيعا عىل
تطويرها وايجاد منافذ تسويقية لها.
واقيم املعرض عىل ارض معرض كربالء الدويل للفرتة من (  )2018 / 12 / 23 – 19مبشاركة واسعة للرشكات العراقية ذات
املنتوج الوطني.
تشجيع املنتوج الوطني
مدير معرض كربالء الدويل ميرس اكرم الحكيم قال أن"
املعرض رعته االمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة تشجيعاً
منها للمنتوج الوطني ودعامً للقطاع الصناعي وللمستهلك
العراقي".
واضاف "ان املعرض يهدف اىل النهوض بواقع االقتصاد العراقي
وتحقيق النمو االقتصادي للبالد ،فضال عن انه يعد فرصة مهمة
لكافة الرشكات املشاركة لتعزيز ثقة املستهلك العراقي باملنتج
املحيل باعتباره ذو جودة لدفع املواطن العراقي عىل اقتنائه،
موضحا ان "املعرض جاء ضمن الخطة السنوية إلقامة املعارض
الدولية واملحلية عىل ارض مدينة كربالء".
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وتابع الحكيم" ان ابرز الجهات التي شاركت هي الرشكة
العامة للصناعات الغذائية ،واملديرية العامة للتنمية الصناعية،
ومعمل ادوية سامراء ،ومعمل الحديد والصلب الحكومي
 ،والرشكة العامة لصناعة النسيج والجلود  ،والرشكة العامة
للصناعات الكهربائية  ،فضال عن رشكات للتصميم واملقاوالت
العامة واالصباغ والكربيت" منوها" ان الهدف من املعرض هو
دعم وتشجيع الصناعات العراقية وتطويرها وفتح االبواب لها
امام املنافذ التسويقية املحلية والعاملية".
وأشار " ان الواقع االقتصادي الراهن للعراق يؤكد أهمية
دعم املنتج العراقي وعدم االعتامد عىل السلع الخارجية"
منوها اىل رضورة أن" يسهم املستهلك العراقي بدعم املنتج

املحيل والوقوف بوجه التحديات التي ساهمت يف ظهور سياسة
االغراق السلعي التي تسببت يف ضعف االقتصاد الوطني.
واعترب الحكيم أن املعرض خطوة يف إعادة الروح للمنتج
املحيل العراقي والحد من االعتامد عىل املنتجات األخرى التي
تغرق السوق العراقية منذ سنوات طويلة جعلت العراق بلدا ً
مستهلكاً ال منتجاً.
تنظيم عاملي
من جهته قال مدير عام رشكة الفرات العامة للصناعات
الكيمياوية واملبيدات املهندس عيل قاسم "يسعدنا ان نرى
اقامة هكذا معارض يف كربالء وبتنظيم عايل عىل غرار
املعارض العاملية  ،وان املعرض يشكل دافعا للرشكات لعرض
جودة صناعاتها فضال عن فتح الباب للتعاقد مع رشكات أخرى
وجهات حكومية وخاصة".
وبني ان "الوزارة اخذت خطوات جادة وكبرية مبا يخص
موضوع الصناعات املحلية ،وصدر قرار مبنع استرياد االسمنت
وتم تفعيلة من اجل حامية املنتج املحيل ،وهذا القرار ادى
اىل انخفاض سعر بيع االسمنت ،ويجب ان تحصل كل دوائر
الدولة عىل ترخيص من وزارة الصناعة قبيل رشاء املنتجات
املتوفرة يف وزارة الصناعة يف حال الرغبة باستريادها من
الخارج ،والوزارة جادة بهذا الخصوص ومبا يضمن املحافظة
عىل النوعية واالكتفاء الذايت ،والدليل حضورنا اىل كربالء اليوم
إذ أن جميع الرشكات ومن اغلب املحافظات متواجدة يف هذا

املؤمتر ،ونتمنى من االدارة املحلية ومجلس املحافظة ان توعز
لكل دوائر الدولة يف املحافظة للحضور واالطالع وبيان ما ميكن
استفادته من الرشكات الحارضة".
فرصة لتسويف منتجات العراقية
فيام قالت مديرة رشكة الصقر الذهبي ازهار الجنايب" ان
رشكات وزارة الصناعة لها منافذ تسويقية ملنتجاتها ولنشاطاتها
وواعدتنا العتبتان املقدستان الحسينية والعباسية ان تحتضن
منتجاتنا وسيتم التعاقد معها وابرام االتفاقات حول ما تقتيض
حاجة املحافظة ،وكذلك دعم الحكومة املحلية لهذه الرشيحة
الكبرية من املصانع واملعامل التي جاءت وكلّها امل أن تجد
يف كربالء املقدسة فرصتها وفرصة مصانعها لتسويق منتجاتها
وتطوير خدماتها وكذلك عرض اآلفاق املستقبلية لها".
نطمح لألفضل
مدير العالقات واإلعالم للرشكة العامة لصناعة النسيج
والجلود احمد الالمي تحدث عن مشاركة الرشكة قائالً ":خالل
مشاركتنا يف املعرض تم عرض نتاجات الرشكة التي متتلك عرشة
مصانع رئيسية تتضمن تسعة وثالثني معمال ولكل معمل انتاج
خاص به ،مام جعل منتجات رشكتنا مختلفة فمنها املفروشات
بأنواعها وااللبسة الرجالية واملنتجات الجلدية والعسكرية
والطبية وأغلب املنتجات التي تنتجها رشكتنا مطابقة
للمواصفات العاملية وتص ّنع بأيادي وخربات عراقية ،وقد شاركنا
بهذا املعرض عىل امل ابرام عقود واتفاقيات بني رشكتنا ودوائر
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• ميرس اكرم الحكيم

• عيل قاسم

ومديريات محافظة كربالء املقدسة فضال عن االمانتني العامتني
للعتبتني املقدستني الحسينية والعباسية.
وعن مستوى التنظيم واإلعداد ذكر الالمي أن" املعرض
جيد اجامال من خالل االعداد والتنظيم اال اننا نطمح ان
يكون املعرض مبستوى افضل من حيث توجيه الدعوات اىل
رشكات القطاع الخاص يف محافظة كربالء ،باإلضافة اىل توجيه
الدعوات اىل مدراء مديريات املحافظة كونهم الجهة املعنية
واملستفيدة من منتجات رشكتنا ،فقد الحظنا خالل املؤمتر
غيابا واضحا ملدراء دوائر محافظة كربالء املقدسة ونأمل ان
يكون هذا املعرض بادرة خري وخطوة اوىل لالتفاق والتفاهم
بني رشكات الصناعة واملعادن وبني دوائر ومديريات محافظة
كربالء والعتبتني املقدستني الحسينية والعباسية.
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• احمد الالمي

• محمد فاضل النرصاوي

الصناعة العراقية تحتاج اىل خطوات كبرية
رئيس نقابة مهنديس فرع كربالء واملعاون الفني ملدير بلدية
كربالء املهندس محمد فاضل النرصاوي قال" من خالل اطالعنا
عىل اغلب اجنحة الرشكات املشاركة يف املعرض والتحدث مع
ممثليهم تولد اتفاق مبديئ مع بعض الرشكات املتواجدة ،حول
تنظيم مؤمتر لغرض التعريف بالطاقة املتجددة كونها تحتاج
اىل ثقافة الستخدام الخاليا الشمسية" مضيفاً ان " هذا املعرض
له فوائد وردود جيدة لالقتصاد العراقي وتشكر عليه الجهود
املبذولة من قبل العتبة الحسينية املقدسة إلقامته ،كون الصناعة
العراقية تحتاج اىل خطوات كبرية منها هذه املؤمترات والندوات
واملعارض التي تع ّرف بالصناعة وتش ّجع عىل زيادة وتطوير
الصناعات الوطنية وكذلك تقرب املسافات بني املستهلك واملنتج".

يدعو مركز اإلعالم الدويل الكتاب واملثقفني واملفكرين للمساهمة
يف نرش الفكر النبيل من خالل املقاالت والكتب والبحوث وغريها من
الفنون الصحفية ،وسيتم نرش ما يوافق توجهات املجلة وأهدافها العامة
يرجى ارفاق تعريف مناسب للمشارك مع مشاركته
مع التمنيات للجميع بالتوفيق

email: h.rawdat@gmail.com
مجلة الروضة الحسينية
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قصيدة

�ستنبيك طلولها
ُ
• املرحوم محمد بن الشيخ عيل آل حرز
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ُ
رس��وماً عفته��ا
ْ
الذاهب��ات العوائدُ بها
اندرس��ت فاس��توطنتها األوابدُ
خ��ف عنها قطينها
فس��ل دمن ًة قد
ْ
ُ
وأبي��ات ع��ز بالحري��ق مواق��دُ
ّ
��م يف الدي��ار خوال��دُ
س�� ُتنبيك عن تل��ك الدي��ار طلولها واع�لا ُم ُص ّ
ومل َ
يب��ق ح��ول ال��دار إال مثامه��ا ونؤي��اً به��ا ق��د غيرّ ت��ه الرواع��دُ
ُ
وقفت بها والدم��ع أدمى محاجري أناش��دُ رس�ما ع�� ّز في��ه املُناش��دُ
وأس��ألها ع��ن س��اكنيها وإنه��ا وإنْ جاوبت مل ت ِ
ُش��ف ما أنت واجدُ
تداع��ت إىل ال��ردى ورحب الفال بالخيل والجند حاش��د
ْ
كأين بفتي��انٍ
ٌ
عواب��س تع��دو للحف��اظ كأنه��ا لدى ال��روع يف الهيجا
لي��وث لوابدُ
أقامت بجنب النهر رصعى
جسومهم عليه��ا م��ن النق��ع املطل مجاس��دُ
ْ
ٍ
وأقب��ل كاللي��ث العب��وس
��م ماجدُ
مبرهف ه�مام ع�لى ظه��ر املط ّه ِ
ح��رب
ب��ه أحدقت م��ن آل
كتائب يضي��ق الفض��ا عنها ّ
وقل املس��اعدُ
ٍ
ٌ
فلهف��ي له يلق��ى الكتائ��ب ظاميا إىل أنْ ق�ضى وامل��اء ج��ا ٍر وراك��دُ
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مسائل رشعية

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

إيفاد املوظفني
السؤال :1تقوم بعض املؤسسات الحكومية ـ ورمبا غري الحكومية أيضاً ـ بإيفاد
بعض موظفيها اىل بعض املناطق خارج البلد أو داخله لغرض قضاء بعض األعامل
املرتبطة بها.
وتزودهم ألجل ذلك مببالغ لرصفها يف النقل والسكن والطعام ونحو ذلك وقد
تطالبهم بوصوالت رصفها.
و هنا صور مختلفة نرجو بيان حكمها الرشعي:
 ١ـ اذا رصف جزءاً من املبلغ يف موارده؟
 ٢ـ اذا مل يرصف شيئاً بأن حصل عىل سكن وطعام مجانيني ـ مثالً؟
 ٣ـ اذا كان ذلك ضمن الفرتة املحددة أو أقل منها؟

الجواب :يف جميع الفروض أعاله:
اذا كانت املؤسسة املو ِفدة تشرتط الرصف الفعيل يف موارد محددة ـ بحسب
ضوابطها االصولية ـ فال تجوز مخالفة ذلك ،بل ال ميلك الزائد رشعاً .وإالّ فال اشكال،
نعم ال يجوز تزوير الوثيقة أو ادراج معلومات كاذبة فيها.

موقع السيد السيستاين دام ظله الوارف
االستفتاءات الرشعية
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منهاج الصالحني  -ج2

بيع الرصف
وهو :بيع الذهب أو الفضّ ة بالذهب أو الفضّ ة ،وال فرق بني املسكوك منهام وغريه.
مسألة  :244لو كان له دين عىل زيد فباعه عىل عمرو بنقد وقبضه من عمرو ووكّل عمرو زيداً يف
ىصح مبج ّرد التوكيل بل ال بُدَّ أن يقبضه زيد ويع ّينه يف مصداق بعينه قبل التف ّرق.
قبض ما يف ذ ّمته مل ّ
يصح البيع
مسألة  :245إذا اشرتى منه دراهم مع ّينة بنقد ثُ َّم باعها عليه أو عىل غريه قبل قبضها مل ّ
صح البيع األ ّول وإذا مليقبضها ح ّتى افرتقا بطل البيع
الثاين ،فإذا قبض الدراهم بعد ذلك قبل التف ّرق ّ
األ ّول أيضاً.
صح ذلك،
مسألة  :246إذا كان له دراهم يف ذ ّمة غريه فقال لهَ ( :ح ِّولْها دنانري يف ذ ّمتك) فقبل املديون ّ
وتح ّول ما يف الذ ّمة إىل دنانري وإن مليتقابضا ،وكذا لو كان له دنانري يف ذ ّمته فقال له( :ح ِّولها دراهم)
يصح وتتح ّول الدنانري إىل دراهم ،وكذلك الحكم يف األوراق النقد ّية إذا كانت يف
وقبل املديون فإنّه ّ
الذ ّمة ،فيجوز تحويلها من جنس إىل آخر .
مسألة  :247ال يجب عىل املتعاملني بالرصف إقباض املبيع أو الثمن ،ح ّتى لو قبض أحدهام مل يجب
عليه إقباض صاحبه ،ولو كان للمبيع أو الثمن منفعة قبل القبض كانت ملن انتقل عنه ال ملن انتقل إليه.
مسألة  :248الدراهم والدنانري الفضّ ّىة والذهب ّىة املغشوشة إن كانت رائجة يف املعاملة بها يجوز
خرجها وإنفاقها واملعاملة بها سواء أكان غشّ ها مجهوالً أم معلوماً ،وسواء أكان مقدار ّ
الغش معلوماً أم
مجهوالً ،و إن ملتكن رائجة فال يجوز خرجها وإنفاقها واملعاملة بها إلاّ بعد إظهار حالها.
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بانوراما

مــن أبــواب العــتبة

الحسـينية املقــدسة

تحقيقات

األمانة الوظيفية
ال يختلف العقالء عىل أن النجاح مثرة العمل ،وأن العمل الناجح ال يتأىت إال من خالل توافر عنارص مهمة يقع عىل رأسها األمانة
واإلخالص يف العمل ،ومن املحال بدون توفر هذين العنرصين الوصول اىل املرام بالطرق الرشعية والصحيحة التي تريض الله تعاىل
واملجتمع والقانون ،ومبتابعة واستقراء دقيقني لحال األمم املتطورة واملتقدمة يتضح أن عىل رأس أسباب وصولهم اىل ما هم عليه
اهتاممهم الواعي بجانب اإلخالص يف العمل وإضفاء عنرص القداسة عليه وعدم التهاون مع من يخالف ذلك.
•تحقيق :عامد بعو • تحرير :يحيى الفتالوي
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قدسية العمل لدى الفرد واملجتمع
وبالعودة إىل النظام اإلسالمي الحق نجده أوىل جانب العمل
واإلخالص يف العمل بكل إشكاله ومسمياته ومراتبه اهتامما
كبري وحث عليه مرارا ،وأكد أن نقيضهام معناه الفشل والضياع
واالندثار وهو حال األمم التي مل تويل هذا الجانب اهتاممه
املناسب.
ويف هذا اإلطار أشار ممثل املرجعية الدينية العليا يف
كربالء الشيخ عبد املهدي الكرباليئ يف خطبة الجمعة /1ربيع
األول1440/هـ املوافق 2018/ 11/ 9م أن " األداء الوظيفي أو
العمل يعترب من مقومات نجاح اإلنسان يف تحقيق أهدافه ،بينام
العزوف عن العمل والركون اىل الكسل والرتاخي واإلهامل مق ّوم
أسايس يف تحقيق الفشل ،كام يعترب مبدأ إنسانيا مهام ضمن
مبادئ أخرى يُق ّيم من خاللها اإلنسان ومن خاللها تُحفظ قيمته
وكرامته واحرتامه فردا ً ومجتمعاً.
ويف خطبة الجمعة /15ربيع األول1440/هـ املوافق 11/ 23
2018/م ،ذكر أن " من األمور املهمة للنجاح الوظيفي وهذا
يشملنا جميعاً وهي (الشعور بأهمية العمل وقدسيته لدى
الفرد واملجتمع) ودوره املهم والخطري يف تحقيق الهدف من
وجود اإلنسان عىل األرض ودوره يف التطوير وإعامر األرض..
وأكد أنه " البد ان يكون لدينا شعور بأن العمل أمر مقدس
وخطري ومهم يف حياتنا وسبق ان بينا ان الله تعاىل أوكل لإلنسان
مهمة ان يكون خليفته يف األرض وأوكل إليه أداء األمانة اإللهية
التي تحملها وأوكل إليه عامرة األرض وتطوير اإلنسان وحياته..
ومتى ما شعرنا ان العمل ومقوماته لها مدخلية كبرية يف تحقيق
هذه األهداف العظيمة ،واعتبار العمل مبدأ عظيام ومقدسا
وله قيمة إنسانية كربى فقد أدينا مهمة استخالف الله تعاىل يف
األرض ،وال ميكن ان تقوم لهذه املهمة قامئة ما مل نلتزم بهذه
املقومات واملبادئ التي بينها اإلسالم وبينها أصحاب االختصاص".
ولفت الشيخ الكرباليئ اىل قضية األمانة الوظيفية فقال" إن

الكربالئي

إن العمل وأداء الوظيفة امانة الهية ووطنية
واخالقية في عنق كل عامل مهما كان اختصاص
عمله ....والبد من رعاية حفظ هذه االمانة وصيانتها
من الفساد واالنحراف واإلهمال والتقصير

‚‚

الشيخ

‚‚

العمل وأداء الوظيفة امانة الهية ووطنية واخالقية يف عنق كل
عامل مهام كان اختصاص عمله كطبيب او استاذ او مهندس
او موظف او عامل وحتى يف مجاالت السياسة واإلدارة واملال
وغريها والبد من رعاية حفظ هذه االمانة وصيانتها من الفساد
واالنحراف واإلهامل والتقصري  ...،وكلها أمانات يف رقاب من
يتصدى لهذه املسؤوليات وعليهم جميعاً حفظها بكل مقوماتها
من القرار الصائب وحسن االدارة ونزاهة اليد ورصف املال
وحفظه من الفساد والهدر والتلف وتوظيف القدرات بتاممها
يف مواردها املقررة ونحو ذلك من االمور التي تحفظ هذه االمانة
الوظيفية واملالية..
وأشار اىل رضورة معرفة وصيانة أخالقيات املهنة فقال" أن
من املقومات املهمة أخالقيات املهنة فكل عمل ومهنة لها
اخالقيات البد من معرفتها ومراعاة تطبيقها ليك تستكمل
الخدمة االنسانية املرجوة منها وتحقق الهدف.
صفات املوظف األمني
يف هذا املضمون تحدث االستشاري من مركز اإلرشاد األرسي يف
العتبة الحسينية املقدسة الدكتور عبد عون املسعودي فقال "
قال الله تعاىل يف كتابه الكريم ( إنا عرضنا األمانة عىل الساموات
واألرض والجبال فأبني أن يحملها وأشفقن منها وحملها اإلنسان
إنه كان ظلوما جهوالً) (سورة األحزاب ،اآلية  )72:وأمرنا الله
سبحانه وتعاىل يف موضع آخر إذ قال تعاىل ( أن تؤدوا األمانات
إىل أهلها)،ويف حديث رشيف قال نبينا محمد (صىل الله عليه
واله وسلم ) يف وصف املنافق ( وإذا ائتمن خان) من ذلك
نكتشف أهمية األمانة الوظيفية التي تتعلق بعمل األفراد وما
اؤكل اليهم من مهام وواجبات وفقاً لقدراتهم العقلية والنفسية
واالجتامعية والجسمية  ،كام إننا نعلم إن األعامل مختلفة وان
مسؤوليات العاملني أو املوظفني مختلفة هي األخرى فمثال إن
مسؤولية رئيس الدولة تختلف عن مسؤولية املوظف البسيط يف
دائرة ولهذا فأن تحقيق األمانة تزداد أهميته وفقاً ملرتبة العمل
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• د.عبد عون املسعودي

• رزاق حسني

أو املهنة التي تسعى إىل تقديم الخدمات الالزمة ألبناء املجتمع
وفقاً للقوانني املنصوص عليها يف دساتري الشعوب ومبا يضمن
رضا الله والناس.
وذكر املسعودي أن " من صفات املوظف األمني يف مهنته:
 -1اشغال الوقت املخصص للعمل بالعمل ،وعدم االنشغال
بأعامل أو أمور شخصية.
 -2االلتزام بالتعليامت والقوانني.
 - 3حفظ أرسار املؤسسة وأفرادها كجزء من األمانة األخالقية
يف العمل أو املهنة.
 -4اختيار الشخص املناسب يف املكان املناسب ألن األمانة
الوظيفية تلزم املسؤول بوضع األمور يف مواضيعها واالبتعاد عن
املحسوبية يف ادارة مهام وظيفة ما.
 -5عىل املسؤول أو القيادي يف مؤسسة ما أن يتحىل بالصفات
االسالمية الحميدة ليك يكون امنوذجا يقتدى به من قبل
موظفي املؤسسة التي يرتأسها.
 -6معاملة الناس بالحسنى والعدل وعدم التمييز بني الناس
يف حقوقهم سواء كانوا داخل املؤسسة أو خارجها.
 -7أن يتحىل املوظف بالعفة وعزة النفس وأن ال يرتكب
املعايص كأخذ الرشوة أو التقصري املتقصد يف عمله عىل حساب
اآلخرين ،أو ابتزاز الناس وانتهاك حرماتهم من خالل استغالل
منصبه الوظيفي.
 -8عىل املوظف تطوير أدائه وتنمية قدراته ومهاراته التي
يتطلبها العمل وخصوصا بعد دخول تغريات وأدوات لتسهيل
وتقديم الخدمات وزيادة الفاعلية واالنتاج.
 -9اخضاع كل موظف لقياس اداء ما وتعزيز املتميزين
ومحاسبة املقرصين منهم يف عملهم".
أسباب أخرى ومقرتحات حلول
وبني املوظف يف مجلس محافظة كربالء اياد صالح الكريطي"
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• الشيخ انصار االسدي

• القايض محمد مريي

السبب الرئييس لإلهامل الوظيفي عدم املحاسبة وكذلك املجاملة
يف اداء املهام املوكلة لوظيفته "موضحا" ان الحد من هذه
الظاهرة يتم باملحاسبة من قبل املسؤول ووضع الشخص املناسب
يف املكان املناسب وكذلك القضاء عىل الرتهل الوظيفي،وتثقيف
املوظف ان عدم أداء واجبه املكلف من املحرمات.,
من جانب اخر تحدث املوظف يف مجلس محافظة كربالء
رزاق حسني" هناك اسباب عديدة منها الروتني يف العمل وكذلك
عدم االهتامم من قبل املسؤول االعىل بجانب املوظفني،وللحد
من الظاهرة ينبغي مراعاة الجانب املعنوي للموظف املخلص
والكفء عرب املكافآت والحوافز،فال يصح أن يتساوى املوظف
الجاد والناجح بعملة واداء وظيفته مع املوظف املقرص.
التقصري الوظيفي والجانب الرشعي
ومن جانب الرشع قال الشيخ انصار االسدي " إن التطرق
ملوضوع التقصري يف العمل واألداء الوظيفي يعد أمرا ً مهامً
خصوصاً يف زمانناً هذا ،وهو مماّ نَهى ،وحذر منه اإلسالم ،وحرمه
بال شك ،كام يفتي فقهاؤنا بحرمة ذلك إذا كان التقصري بالعمل
لغري عذر ،ومن غري اجازة من مسؤول العمل ،نعم إذا كان مع
وجود السبب واجازة ،أو استئذان من مسؤول العمل ،وكانت
من صالحياته منح اإلذن يف ذلك ،فخرج املوظف من عمله مماّ
ٍ
حينئذ،
ال شك يسبب تقصريا يف أدائه الوظيفي ،فال بأس به
ولكنه خالف توجهات الدين ،واإلنصاف.
وبني" فال يجوز للموظف التخلف عن االنظمة التي تعهد
برعايتها مبوجب عقد توظيفه من تقديم الخدمة الناس ،فيجب
عىل املوظف أن يؤدي العمل كام طُلب منه ؛ ليك يستحل
الراتب الذي يأخذه مقابل ذلك العمل ،فإن حصل منه تقصري
يف العمل ،فأنه ال يستحق الراتب كامالً ؛ ألنه مل يؤد العمل عىل
الوجه املطلوب ،فالوقت الذي قرص فيه ال يستحق الراتب عليه.
واوضح االسدي" أن اإلسالم عىل لسان النبي الخاتم (صىل الله

عليه وآله) وأهل البيت (عليهم السالم) حثوا ،وأكدوا عىل أداء
العمل كامال ،وإتقانه متاماً ،فينبغي لإلنسان أن يتم كل أمر كُلف
به ،وإن يتقنه ،عىل أتم وج ٍه تخلقاً بأخالقه تعاىل كام قال اإلمام
(عليه السالم)( :تخلقوا بأخالق الله) ،ولقوله (صىل الله عليه
وآله)( :رحم الله امرءا عمل عمالً فأتقنه) ،أو أن (الله يحب
عبدا اذا عمل عمال أحكمه)،واإلمتام ،واإلتقان شامل لكل عامل،
ويف أي موقع حتى يف البيت ونحوه.
وأكد " ان الوظيفة العامة واجبات ،ومسؤوليات هدفها
األساس خدمة املواطنني ،وباملقابل للموظف حقوق مالية،
ومعنوية مماّ يعني أن املوظف مطالب أن يعطي من أمانته،
وجهده ،وإخالصه ،وتفانيه يف عمله بقدر ما يتوقع أن تلتزم جهة
عمله بالوفاء بكل ما له من حقوق ،فالتقصري يف أداء األعامل،
إما بعدم االنضباط يف الدوام ،أو بتأخري العمل ،أو عدم التعاون،
أو بارتكاب املخالفات اإلدارية ،واملالية أمر قد يحصل من بعض
املوظفني غري أن األنظمة الوظيفية مل تغفل هذا األمر ،ووضعت
عقوبات عىل بعض هذه األنواع السلبية يف األداء الوظيفي،
وحتى لو مل يعاقب والقانون غفل عن املوظف إال أنه يبقى
مقرصا يف نظر السامء ،وال استحقاق له مام أخذه يف قبال عدم
أدائه للعمل املطلوب منه.
وقول الله تعاىلَ ( :وقُلِ ا ْع َملُوا ف ََسيرَ َى اللَّ ُه َع َملَ ُك ْم َو َر ُسولُ ُه
َوالْ ُم ْؤ ِم ُنو َن َو َسترُ َ ُّدو َن إِلىَ ٰ َعالِ ِم الْ َغ ْي ِب َوالشَّ َها َد ِة فَ ُي َن ِّبئُكُم بمِ َا كُنتُ ْم
ت َ ْع َملُونَ) ،خطاب للجميع ،ويف الخرب :لو أن رجال عمل يف صخرة
ال باب لها ،وال كوة لخرج عمله إىل الناس كائنا ما كان ،فاتقوا

الله يف إتقان العمل ،وأدائه بصورة صحيحة تريض الله تعاىل
وأولياءه واملؤمنني".
التقصري الوظيفي والقانون
فيام قال الناطق الرسمي باسم استئناف محكمة كربالء
االتحادية القايض محمد مريي جبار أن " الوظيفة تكليف
رسمي وان املوظف يحدد يف اطار عمله بإصالحات ممنوحة له
لعمله الوظيفي واي تقصري يحدثه املوظف اثناء عمله الوظيفي
املكلف به فيسأل قانونا فيام اذا كان هناك اهامل جسيم او
طفيف وقد تطرق لذلك قانون العقوبات العراقي يف املواد
( )340بالنسبة االهامل الجسيم والذي يعد من الجرائم وفيها
اشرتاك وفق املواد ( ) 49-48 -47عقوبات،وان تلك املواد تصل
عقوبتها اىل الحبس كونها من جرائم الجنايات،وكذلك نصت
املادة ( )341عن االهامل الطفيف من قبل املوظف الذي ييسء
استخدام سلطته وهذه تعد جرمية من جرائم الجنح والتي يحال
فيها املوظف بعد اجراء التحقيق االداري واثبات تقصريه اىل
محكمة الجناح املختص التخاذ االجراءات القانونية املختصة
وفق املادتني اعاله.
واضاف" ان املادة ( )333من قانون العقوبات التي تتحدث
عن السلطات التحقيقية التي تيسء استخدام الوظيفة واملهنة
املكلف بها مثل استخدام وسائل التحقيق من الضباط او القامئني
بالتحقيقات وتعذيب املتهمني وهذه صورة من صور اساءة
استخدام السلطة والوظيفة وتلك املادة تعد من جرائم الجنايات
والتي يحال مبوجبها املوظف اىل محكمة الجنايات املختصة.
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مقاالت

املرأة تعدد أدوار
(الزهراء عليها السالم أمنوذجا)
• م.م .حياة حسن ..جامعة بابل
منذ أن خلق الله البرشية جعل املرأة رفيقا لصيقا للرجل وجعل لها أدوارا مهمة تقوم
بها يف الحياة ال غنى عنها ،وعىل رأسها كونها الجزء الذي بدونه ال يتكاثر الجنس
البرشي فضال عن أدوارها الرتبوية املهمة.
وبني الفينة واألخرى تظهر عىل السطح الثقايف دعوات ومطالبات تدعو – خداعا -اىل
قضية املساواة بني الرجل واملرأة يف كل يشء والتأيس بنظام الغرب الذي أوصل املرأة
اىل أعىل مراتب القيادة وأرشكها يف كل ما للرجل من أعامل ومهام ،بغض النظر عام
منحها الخالق من اختالفات بنيوية ونفسية ،وما غرسه فيها من وظائف.
وقد راح البعض يدعو اىل نقل هذه التجربة اىل مواطن
وبالد املسلمني متذرعا بفشل الرجال يف تنمية وتطوير البلدان
اإلسالمية وجعلهم السبب الرئيس يف تراجعها عىل مختلف
الصعد ،متناسني اإلرادة اإللهية يف تقسيم األدوار بني طريف
الحياة الرجل واملرأة.
ومل يدع هذا الخالق الحكيم مخلوقاته وبخاصة منها البرش
دون أن يقدم لها النموذج األمثل وطالبه بالسري عىل خطاه
وهداه ومنها املرأة ،فكانت هناك مجموعة من النساء التي
قدمت صورا فذة ملا عىل املرأة أن تكونه يف هذه الحياة ،ومام
ال شك فيه أن سيدة النساء فاطمة الزهراء كانت عىل رأس تلك
القامئة ،حيث كانت البنت الرؤوم حتى وصفها أبوها رسول الله
(صىل الله عليه وآله) بأم أبيها لشدة ما كانت تقوم به من دور
يف رعاية األب فعوضته عن حنان األم ورعايتها ،وكذلك كانت
الزوجة املخلصة التي تنفض عن زوجها غبار ومشاق العمل
وتنرث يف روحه البهجة والرسور والراحة يف منزله.
املطالبة بالحقوق الرشعية
وملا ادلهم خطب املآيس واآلالم واملظامل وقفت تصدح بخطابها
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وتطالب بحقها وحق زوجها وأبنائها ومل تقف مكتوفة األيدي،
وفعلت كل ما ينبغي عليها فعله دون أن تتخطى الحدود
والتكاليف الرشعية التي أمرها بها الله تعاىل وصربت طاعة لله
ولوليه أمري املؤمنني (عليه السالم) ومل تعص له أمرا ومل تخالف
له رأيا.
وعىل نفس الخطى واملنهاج سارت ابنتها البطلة زينب عليها
السالم ،فكانت مبواقفها الصورة األمثل ملا ينبغي للمرأة أن
تكونه ،وقد تعددت أدوارها بحسب الظروف واملناخات التي
رافقت مسرية حياتها املليئة باألحزان واآلالم واملصائب العظام.
دور الرتبية
وهو من أبني األدوار املنوطة باملرأة وقد أكد عليها اإلسالم أميا
تأكيد ويف مواضع عدة ،ورغم أن التاريخ قد اغفل هذا الجانب
من الحياة عند التدوين إال أن أهل البيت عليهم السالم ومنهم
الزهراء عليها السالم قدموا ما فيه الكفاية يف هذا الجانب.
ففي معرض الرتبية الدينية عىل سبيل املثال كانت السيدة
الزهراء عليها تداوم عىل اصطحاب ولديها الحسن والحسني
عليهام السالم اىل محراب تعبدها يف مختلف عباداتها وعىل

رأسها صالة الليل لتقدم بذلك درسا للمرأة عىل رضورة ان يكون
التعليم بالتطبيق العميل للقدوة أوال وبالتدريب ثانيا ومقابلة
الصعاب بالصرب ثالثا.
ويف حادثة أخرى تعلم السيدة الزهراء نساء األمة عىل تثقيف
األوالد بأهمية الجار إذ يروى أنها أجلست اإلمام الحسن عليه
السالم يوما اىل جانب سجادتها وراحت تترضع طيلة الليل اىل
الله تعاىل بالدعاء اىل الناس عامة وتدرجت بالدعاء وصوال اىل
الجار ومل تشمل أبناءها بالدعاء وحينام استفرس منها اإلمام
الحسن عليه السالم عن سبب ذلك قالت له :يا بني الجار ثم
الدار
التصدي للظاملني عند الرضورة
ورمبا كانت السيدة زينب عليها السالم يف مواقفها املتعددة
بوجه الظاملني يف الطف ويف الكوفة ويف الشام القدوة الشاخصة
يف هذا الجانب ،ولكن املتتبع للتاريخ يكتشف أن أمها الزهراء
عليها السالم كانت نرباسا ومعلام لها يف ذلك ،حيث انها عليها
السالم يف خطبتها الفدكية قد اصطحبت ابنتها زينب عليها
السالم اىل املسجد النبوي لتدافع عن حقها وحقوق زوجها
وأبنائها بكل شجاعة بعدما رأت أن القوم سيطر عليهم الطمع
ودبت فيهم حالة التخاذل واالرتداد بعد وفاة أبيها (صىل الله
عليه وآله وسلم).
ومن املؤكد أن هذا الدرس مل يكن خاصا بتنمية ملكات
السيدة زينب عليها السالم لتنتهجه حني تعرضها ملثل تلك
املواقف فحسب بل كان درسا لكل النساء أن املرأة ال ينبغي لها
السكوت عن الحق واملطالبة به بالحجة والدليل وبالوقوف بقوة
وصالبة دون أن يكون يف وقفتها إذالل لها أو خروج عن القواعد
الرشعية واألخالقية التي أمر بها الله تعاىل.
طاعة ويل األمر والصرب والرضا مبا يريده
وهي من القواعد الرشعية املهمة لكل مسلم ،وقد أكدته
سيدة النساء فاطمة الزهراء عليها السالم من خالل إطاعتها
التامة ألمري املؤمنني عليه السالم حتى يف أحلك الظروف حيث
يروى أنها عليها السالم حينام أرادت الدعاء عىل األمة إبان الردة
أرسل لها أمري املؤمنني عليه السالم سلامن املحمدي مطالبا إياها
برتك ذلك األمر انصاعت ورضيت مبا طلبه منها أمري املؤمنني
عليه السالم رغم مكانتها املعروفة يف اإلسالم ،وآثرت الصرب عىل
كل املصائب والويالت التي جرت عليها بعد وفاة أبيها (صىل
الله عليه وآله وسلم) ومل تتذمر ومل تعاتب ويل أمرها يف يشء

رغم أن األحداث جمة واملصائب كانت كبرية ومتوالية ،ورغم
أنها كانت تعلم علم اليقني أن أمري املؤمنني عليه السالم كان
قادرا عىل اسرتجاع حقوقها وحقوق أبنائها بالقوة – لو أراد
ذلك -لكنها قدمت رضا الويل عىل رضاها.
وكل ذلك من أجل أن تقدم درسا عمليا وتطبيقا واقعيا للمرأة
يف طاعة ويل أمرها سواء كان األب أوال والزوج ثانيا وفوق ذلك
ويل األمر الرشعي املتمثل باإلمام عليه السالم او من ميثله يف
حال غيابه.
حفظ الحجاب
فلقد كان من أبرز وأهم الصور التي أرادها اإلسالم للمرأة
حفاظها عىل حجابها وعفتها ،وقد أوىل ذلك األمر اهتامما كبريا
وأكد عليه كثريا ،حيث كان القرآن الكريم أول صادح بهذا األمر
حيث قال الله تعاىل فيه مخاطبا النبي (صىل الله عليه وآله
وسلم) :يَا أَيُّ َها ال َّنب ُِّي ق ُْل ألَ ْز َواج َِك َوبَ َناتِ َك َونِ َسا ِء الْ ُم ْؤ ِم ِن َني يُ ْدنِ َني
َعلَيْ ِه َّن ِم ْن َجالبِي ِب ِه َّن َذلِ َك أَ ْد ىَن أَ ْن يُ ْع َرفْ َن فَال يُ ْؤ َذيْ َن َوكَا َن اللَّ ُه
َغفُو ًرا َر ِحيماً (.)59
وكانت السيدة الزهراء عليها السالم نرباسا فذا يف هذا املقام،
حتى ورد عنها قولها عند سؤالها من قبل أبيها (صىل الله عليه
وآله وسلم) أي يشء خري للمرأة فقالت :أن ال ترى رجال وال رجل
يراها ،وحينام خرجت للمطالبة بحقوقها كان الحجاب جزءا ال
يتجزأ من هيئتها.
وهكذا كانت ابنتها زينب عليها السالم ،إذ مل يكن رجل وخاصة
يف حياة أبيها وأخويها الحسن والحسني عليهم السالم قد رأى لها
ظال ،وكانت إذا أرادت زيارة قرب جدها جعلت من ظالم الليل
ستارا لها ومن أبيها وأخوتها حراسا لها ،وظلت محافظة عىل
حجابها حتى يف واقعة الطف وما جرى عليها بعدها من سبي،
ومل تسمح ألحد مهام كان شأنه ومقامه بالتعرض لحجابها ،فكان
من أقدس ما ينبغي املحافظة عليه عندها.
ختاما هذا غيض من فيض النبع املحمدي يف ما ينبغي للمرأة
ولكن ما ينبغي التأكيد عىل أن املرأة املسلمة ال بد لها أن تعي
دورها الحساس يف الحياة ،وأن تكون عىل معرفة بأدوارها فيها
ليك متتلك الحصانة املطلوبة يف مواجهة التحديات والحروب
الفكرية التي جعلت منها مرمى لسهامها التدمريية ملعرفتها
التامة أن بناء املجتمع الناجح الواعي والقادر عىل التقدم ال
مناص له من املرور عرب بوابة املرأة مبختلف أدوارها.
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حوارات

الخطيب اإلسالمي عبد القادر يوسف ترنني:

عىل املفكرين دعم املنطلقات الداعية اىل
الفكر املنفتح واملتسامح

حوار :سالم الطايئ

تحرير :فضل الرشيفي

الخطيب الدكتور عبد القادر يوسف ترنني ،جمع بني الدراستني االكادميية والدينية مام جعله متسلحا بالوعي مناهضا
للتطرف وداعيا للحوار والتعايش ،سلك منهج اللغة العربية بوصفه باباً لبقية العلوم فألف يف اللغة ودافع عنها وحث
عىل االهتامم بها كام عرف بسعة صدره وبعد نظره حتى شهدت له الساحة الثقافية عرب منصات املهرجانات واملؤمترات
الفكرية والثقافية وكان حضوره يف مهرجان ربيع الشهادة الثقايف الرابع عرش ملفتا وتجىل هذا الحضور الفاعل مبشاركته
للباحثني يف رحلة بحثهم ببحث املعنون (لغة الخطاب الجهادي بني االحتواء واالقصاء)
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على رجال الدين ان يكونوا واقعيين وان
يتحدثوا بكل شجاعة وصراحة من اجل
الوقوف بوجه الظلم وكل من يحاول زرع
الفكر المنحرف

‚‚

قبل ان نلج عتبة الحوار نرجو ان تطلعونا أكرث عىل بطاقتكم
التعريفية.
• عبد القادر يوسف ترنني خطيب واكادميي لبناين ،حاصل عىل
الدكتوراه يف اللغة العربية وآدابها ،اعمل استاذا يف الجامعة اللبنانية،
ومرشفا ومنسقا تربويا ملواد اللغة العربية وآدابها يف مدارس ايليت
الفرنسية يف لبنان ،مؤسس جمعية االثر الطيب الثقافية ،لدي عدة
مؤلفات منها ،رشح العوامل املائة لإلمام عبد القاهر الجرجاين،
والحكم من اعامل الحج ،ومن فضائل الوضوء ،والكواكب الدرية
متممة االجرومية ،وديوان عربات الوجد ،واثر اللغة يف ضبط
الخالفات الرشعية ومرسحية الخلود ،اضافة اىل الكثري من املؤلفات
قيد الطبع ،كذلك عملت عدة ابحاث مطبوعة منها ،بني العامي
والفصيح ،وجولة يف منهج مدرستي البرصة والكوفة ومصطلحاتهام،
ومدرسة البرصة النحوية ،وبني التقليد والتجديد ،ودور العلامء
الفاعل يف صحوة األمة وتحديات املستجدات ،والخطاب النهضوي يف
القرآن الكريم ،وجولة يف ابعاد القراءة الحسينية ،اضافة اىل املشاركة
يف كثري من املؤمترات والندوات إذ حرضت اكرث من  17ندوة ومؤمترا.
نستهل حوارنا من مشاركتكم يف مهرجان ربيع الشهادة الرابع
عرش ،ما الذي استعرضه بحثكم؟
• استعرض البحث طبيعة الخطاب الديني الجهادي وهو يحاول
من خالل اآليات القرآنية الداعية اىل الجهاد والقتال ان يوجه خطابا
قرآنيا واضحا ال تغيري فيه وال تزوير ،إذ ان اهم االسباب التي استباح
من خاللها البعض من ابناء االمة اإلسالمية دماء اخوانهم يف الدين
ودماء اخوانهم يف اإلنسانية كان بواسطة تزوير املعاين وحرفها
عن مسارها الصحيح واطارها الواضح البني ،ومبا ان الحديث عن
ربيع الشهادة فان اإلمام الحسني الذي كان استشهاده معلام لالمة
نت حقيقة الخطاب االحتوايئ
اإلسالمية وطريقا يقتفيه املؤمن فبيّ ُ
الذي مارسه اإلمام حتى يف قلب املعركة عىل طريقة جده الذي
جعله الله رحمة للعاملني ،بهذا التسلسل املنطقي عملت عىل كتابة
بعض ما يفيد يف هذا املضامر الشائك الذي استغله اصحاب النفوس
املريضة والنفوس الضعيفة املشوهة استغالال سلبيا وصنعوا منه
خطابات اقصائية جامحة  ،واين ألرجو من خالل التعرف عىل طبيعة

الخطاب الرسايل االحتوايئ ان تقوم الحجة عىل كل من مارس العنف
باسم الدين كام تقوم تلقائيا عىل كل من نسب اىل نبي االسالم
الظلم الذي مارسه اناس جاءوا بعده فحكموا بغري رشيعته ومتسحوا
بعدالته وهم ابعد الخلق عن ذلك.
ومباذا ينبغي أن يتسم الخطاب الديني ،وكيف ميكن مناهضة
دعاة العنف والتطرف؟
• الخطاب الديني من أهم األولويات لدى املفكرين نظرا للرضورة
القصوى املتمثلة يف مراجعته وصيانته يف العامل اإلسالمي والعريب
للخروج برؤية موحدة بعيدة عن التشتت خصوصا بعد استفحال
املشاكل الطائفية والهمجية واالجرامية التي اجتاحت بلداننا واودت
بحياة الكثري من األبرياء ،وعلينا كرجال دين تشذيب الخطاب
الديني مبضموناته الحقيقية املتمثلة بالتسامح والتوافق ونبذ العنف
وإشاعة السالم لنتمكن من مواجهة أي خطة مستقبلية تهدف اىل
النيل من شعوبنا العربية واإلسالمية ،كذلك عىل املفكرين واملنظرين
من علامء دين ومثقفني دعم املنطلقات الداعية اىل الفكر املنفتح
واملتسامح لنتخلص من بؤر الظاللة واالجرام التي تحاول تشويه
اإلسالم.
مبا أن بحثكم يف الخطاب الديني الجهادي ،كيف تقيمون فتوى
املرجعية الدينية العليا يف الدفاع عن العراق مبختلف طوائفه ؟
• ان كل فتوى تضمن سالمة اإلنسان وتحافظ عىل عرضه وكرامته
هي فتوى مباركة ،ويجب ان تكلل فتوى املرجعية الدينية العليا
بفتاوى اخرى متكِّن جميع العاملني سواء رجال دين او غريهم عىل
االنفتاح يك ال تتكرر الحاالت االجرامية التي اخرتقت العراق ولبنان
وكل العامل اليوم ،فنحن بحاجة اىل فتاوى مامثلة تسبق كل حركة
اجرامية تعد يف مطابخ الغرب ،كام ندعو كافة املسلمني ان يقرأوا
الرتاث اإلسالمي كله وان يوجهوا عنايتهم به بعيدا عن كل النعرات
والقوميات الطائفية التي تحاول النيل من اإلنسانية.
ما انطباعكم حول املهرجان وهل لكم مقرتحات لالرتقاء به؟
• يتطلب ان يهتم القامئون عىل مهرجان ربيع الشهادة بدعوة
اكرث عدد من الوفود والشخصيات وخصوصا علامء املذاهب السنية
حتى تتم عملية االنفتاح كام كانت يف السابق ،وعلينا جميعا ان
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نعمل عىل التعايش السلمي ومحاربة الخالفات املظهرية واالنفتاح
عىل العامل كام شاهدناه اليوم يف املهرجان من حضور ممثلني من كل
دول العامل ،فهذا ميكنهم من ان يطلعوا عىل الفكر اإلسالمي الصحيح
وان ينقلوا الرسالة والثقافة اىل بلدانهم ويكونوا دعاة إليضاح صورة
اإلسالم الحقيقية التي شوهتها املجموعات االجرامية التي تتنقل بني
البلدان ،كام يجب عىل رجال الدين ان يكونوا واقعيني وان يتحدثوا
بكل شجاعة ورصاحة من اجل الوقوف بوجه الظلم وكل من يحاول
زرع الفكر املنحرف.
بحكم تخصصكم يف مجال اللغة العربية ،ما تقييمكم للواقع
اللغوي يف العامل العريب؟
• العامل العريب يعيش اليوم يف حالة تراجع ثقايف عىل جميع
املستويات بسبب لغة الهاتف التي دخلت علينا يف ظل التطور
التكنولوجي والتي تسببت يف إضعاف اللغة العربية فرصنا نجد ان
بعض الدارسني يقعون يف اخطاء لغوية غريبة وعجيبة بسبب هذا
التناغم مع الواقع الحديث ،ونحن يف رحاب كربالء ورحاب االمام
الحسني عليه السالم نجد ان للغة العربية نكهة خاصة وهذه اللغة
تحييها ثقافة الحسني عليه السالم وتحييها مأساة كربالء وواقعة
الطف ،وما اريد قوله هو ان اإلنسان الدارس للغة العربية عندما يتأثر
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مبوضوع ما وينفعل بقضية ما نرى ان تأثري هذه القضية سينعكس
عىل شعره وكتاباته ايجابا أو سلبا ،وحينام تتحدث عن اإلمام الحسني
يعني ان تتحدث عن ثقافة واسعة وتاريخ وترشيع ودين وفلسفة
وال بد ان تتابع كل الحيثيات التي عربها اإلمام الحسني فستجد بال
شعور وبدافع املحبة والشوق والجذب انك تكتب بأعامق قلبك
وليس بقلمك وبأعامق فكرك وليس بأعامقك ،ونحن بحاجة اليوم
اىل هذا الرباط القلبي والروحي.
هل من معالجات لهذا الرتاجع؟
• اذا ما اراد الشخص ان يقوي ثقافته يف مجال اللغة العربية عليه
ان يعود اىل الثقافة القرآنية وخري من ميثل القرآن الكريم واملنهج
اإلسالمي هو النبي محمد صىل الله عليه وآله واالوصياء واالولياء
الذين طبقوا القرآن الكريم ،فمن الطبيعي عندما يطالع اإلنسان
القرآن الكريم ويقرأه ويحفظ اجزاء منه ويرجع اىل تطبيقه فال ميكن
ان تكون بينه وبني اإلسالم فجوة ،وعلينا كذلك التعرف عىل اإلسالم
ومبادئه وثقافته من منبعه االصيل ،وحفظ كل ما نستطيع من
القرآن الكريم والتعرف عىل مفرداته ،فعندما يتحىل اإلنسان بثقافة
قرآنية صحيحة سيتمكن من الطرح اإلسالمي االصيل ،وعلينا توجيه
الناس نحو رابط املحبة وتحصني اللغة تحصينا منيعا.

قراءة يف كتاب

برنارد لويس:

صهينة الغرب وترتيك العامل اإلسالمي

• اسم الكتاب :برنارد لويس :صهينة الغرب
وترتيك العامل اإلسالمي

• من إصدارات املركز اإلسالمي للدراسات
اإلسرتاتيجية التابع للعتبة العباسية املقدسة| سلسلة
دراسات استرشاقية
• تأليف :جهاد سعد
• الطبعة األوىل  1439هـ  2018-م

• قراءة :
أ.د.حميد حسون بجية

ولد برنارد لويس عام  1916يف لندن من أرسة يهودية .عمل أستاذا فخريا لدراسات الرشق األوسط يف جامعة برنستون.
تخصص يف تاريخ اإلسالم واشتهر بأعامله عن تاريخ الدولة العثامنية .ويعد من أشهر علامء الرشق األوسط الغربيني
الذين سعت إليهم السياسة.
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يجمع الكثيرون على أن المخترع األول
لمصطلح(صدام الحضارات)هو برنارد لويس،
ثم تبعه هنتنكتون ،فقد صور العالقة بين
الغرب واإلسالم على أنها صدامية
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تخرج عام  1936من كلية الدراسات الرشقية واألفريقية يف
جامعة لندن متخصصا يف الرشقني األدىن واألوسط .ثم تخصص يف
تاريخ اإلسالم يف دراسته للدكتوراه .حصل عىل الجنسية األمريكية
عام  .1982تويف يف مايس  .2018له عدة كتب ومقاالت صحفية
تدور حول اإلسالم والرشق األوسط واملجتمعات اإلسالمية
وعالقاتها بالغرب .تُرجمت أكرث مؤلفاته إىل  20لغة من بينها
العربية.
كان لويس موضوعا للتضخيم من اإلعالم الصهيوين .كام كان
هدفا لشتيمة أولئك الذين أحسوا بخطره .بيد أن البعض أحاطه
بهالة بعد حادثة إسقاط الربجني يف .2001 |9|11
استغل لويس جهل الغربيني لإلسالم والعرب فقدم صورة
للصهيونية عىل أنها الصورة الحقيقية .وهو معروف بالرشاسة
قدر تعلق األمر مبن يخالفه .ورغم أنه متخصص بالتاريخ
اإلسالمي ،لكنه يتدخل يف الرشع والعقيدة ليظهر للقارئ أنه
متبحر بشؤون اإلسالم .وهو يستغل من التاريخ ما يُذيك الرصاع
بني الغرب والعامل اإلسالمي بهدف حامية الكيان الصهيوين.
وتتمثل وصفته السحرية املكررة املعادة يف كل مؤلفاته يف صهينة
الغرب وترتيك العامل اإلسالمي والدعاية والرتويج املكثف.
ففي إطار صهينة الغرب ،يرى لويس أن الصهاينة قلة إذا ما
قورنوا باملسلمني وأنه ال بد من أن يكون الغرب املسيحي طرفا
يف النزاع .ويتحقق هذا من تبني الغرب للمقوالت الصهيونية
عن العرب واملسلمني .كام يتأىت من إقناع الغرب بأن العرب
واملسلمني شعوب عدوانية تهدد الغرب عىل الدوام.
ي ّدعي لويس أن العرب واملسلمني مل تكن لهم إسهامات ايجابية
يف بناء منظومة قيم أو حقوق .ويقول أن العرب واملسلمني مل
يكونوا يعرفون الحرية قبل وصول نابليون إليهم.
أما ترتيك العامل اإلسالمي فتعني أن لويس يعتقد أن تجربة
تركيا يف عهد أتاتورك تدل عىل أنها فهمت الدرس فأصبحت
صديقة للكيان الصهيوين والغرب .وعىل العامل اإلسالمي أن يحذو
حذوها .فهو يذكر التجربة الرتكية يف كتاباته بإعجاب ،السيام يف

كتابه(أين الخطأ :التأثري الغريب واستجابة الرشق األوسط) الذي
صدر بعد أحداث .9 |11
فهو يقول أن عىل العامل اإلسالمي أن يتّبع ما فعلته تركيا ،وإال
فاملزيد من التدهور يف انتظاره ،السيام عودة الغرب الستعامره
مجددا .وإذا مل يبادر الغرب لذلك ،فإن روسيا أو أية دولة أخرى
مثل تركيا ستؤدي الدور .وهذا ما يشري إىل بروز اإلخوان املسلمني
الذين وصلوا إىل الحكم يف تونس ومرص وليبيا ألخذ دورهم يف
ترتيك العامل اإلسالمي.
أما الدعاية والرتويج املكلِف ،فكلها تشري إىل الهالة الدعائية
التي يحاط بها لويس باعتباره الرجل الخبري .فقد جرى الرتويج
بعد حادث الربجني يف 9| 11إىل أن الخطر الكبري يتمثل باإلسالم.
ثم أكد لويس عىل األفكار نفسها يف كتابه الالحق(أزمة اإلسالم)
عام  .2003فلويس مر ّوج أسايس للصدام بني الحضارات.
ويف إطار صهينة العامل ،يعترب لويس هجرة املسلمني إىل أوروبا
بأنها هجوم إسالمي عىل الغرب .تزامن ذلك مع ما ساهمت به
الصهيونية يف رسم أبشع صورة لإلسالم من خالل تأكيدها عىل
املذاهب (اإلسالمية) التكفريية املتطرفة ،لتخويف الغرب من
تلك الهجرة.
ومام أكد عليه لويس يف مقالته(ثورة اإلسالم) التي كتبها
بعد حدث الربجني يف  9|11مشهد الغرب الرحيم إزاء اإلسالم
املتطرف .وفيها يؤكد عىل أن تركيا متكنت من تحرير نفسها عام
 1918بحركة قومية علامنية .هذا إضافة إىل أنه يحاول أن يجعل
من التاريخ مادة للتحريض ضد املسلمني ويؤكد عىل اعتقاد
املسلمني بأنهم امة واحدة وأن الغرب قوميات مختلفة ،مام
يعزز فكرة صدام الحضارات .كام أنه ير ّوج لفكرة عدم إمكانية
تحرير املسلمني إال بجهد غريب .وهو يختزل املسلمني بتنظيم
القاعدة فقط .ويشري إىل أن املسلمني يعدون األجانب أنجاسا.
وهم يتهمون أمريكا بازدواجية املعايري لسكوتها عن مامرسات
الحكام الطغاة يف العامل اإلسالمي ،كام حدث يف عام  1991يف
العراق .كام أنهم يتهمون أمريكا باملساعدة يف تنمية السلفية

التكفريية يف حواضنها يف املنطقة .والدليل عىل ذلك أن من نفّذ
هجامت  9 |11هم من بلدان صديقة ألمريكا.
وهو إضافة إىل ذلك ير ّوج لـ(إرسائيل) باعتبارها مجتمعا
مفتوحا .وهو يكرر أن الدميقراطيتني الوحيدتني يف الرشق
األوسط هام يف إرسائيل وتركيا فحسب .وال يفتأ لويس يربط
اإلسالم بالعنف يف مقاالته وكتاباته .كام يص ّور املواجهة بني
اإلسالم والغرب عىل أنها قدر محتوم .ثم يعرض إىل وضع اليهود
واملسيحيني يف الرشق ويقارنه بوضعهم يف الغرب.
كان أسلوب لويس إعالميا وليس علميا ،إذ كان جل همه أن
يخلق صورة منطية لإلسالم واملسلمني ،مستغال خلو الساحة ممن
يدافع عن اإلسالم واملسلمني .كام استغل الدعاية الصهيونية
لكتبه ومقاالته ،وقد تحقق ذلك من بقائه قريبا من دوائر القرار
األمريكية.
يجمع الكثريون عىل أن املخرتع األول ملصطلح(صدام
الحضارات)هو برنارد لويس ،ثم تبعه هنتنكتون ،فقد صور
العالقة بني الغرب واإلسالم عىل أنها صدامية.
أما بخصوص ترتيك العامل اإلسالمي ،فقد كان اهتامم لويس
برتكيا يف كتاباته كبريا جدا .واملقصود بالترتيك(العلمنة عىل
طريقة أتاتورك) .وهو املرشوع الذي ر ّوج له لويس يف كل ما
كتب.
ومن معامل تغريب تركيا التغريب املايل واالقتصادي ،فقد سيطر
األجانب وعنارص األقليات عىل املسائل املالية بفتح املصارف،
بينام امتنع األتراك أنفسهم عن ذلك ألسباب دينية.
ومن ذلك أيضا ما كان يتبناه من رشوط النضامم تركيا إىل
أوروبا ،ومن أهم تلك الرشوط االرتداد عن اإلسالم واعتناق
املسيحية.
ويعد لويس الصحافة من أهم الوسائل لـ(أو َربة) العامل
اإلسالمي .وهذه إشارة إىل (الحرب الناعمة) :وهي"القدرة عىل
الحصول عىل ما تريد عن طريق الجاذبية بدال من اإلرغام أو

‚‚

دفع املال".
ومن خالل تطبيقها يف التعليم والعدل واألحوال الشخصية،
تتحول عملية العلمنة إىل أمر واقع يجري تدريب األجيال عىل
أساسه ،بعد تعطيل الرشيعة اإلسالمية يف مثل هذه املجاالت.
وبخصوص التبعية واالستقالل ،يتغاىض لويس عن االنقالبات
العسكرية وما فعله أتاتورك بخصومه السياسيني ويركّز عىل
تجربة أتاتورك الذي ألحق تركيا بركب الحضارة الغربية.
ورغم ذلك ،فلم يغيرّ ذلك من االتجاه العام للشعوب اإلسالمية
يف معاداة الغرب .فهي ترفض أمناط الحياة الغربية املفروضة
عليها.
وحتى يف تركيا ،حدثت مجموعة إصالحات سياسية بعد حكم
أتاتورك (وفقا ملتغريات الظروف) ،كام قال اينونو عام .1945
فخالل أقل من عقد من رحيل أتاتورك ،ظهرت ثالثة أحزاب
إسالمية ،لكنها جرى قمعها حفاظا عىل الهوية العلامنية للدولة.
ثم ظهرت الجمعيات اإلسالمية وتبعها ظهور الصحف واملجالت
اإلسالمية التي كانت ممنوعة خالل حكم أتاتورك.
والخالصة ،فان لويس يحاول يف كل ما كتب أن يص ّور خسارة
العثامنيني يف الحرب العاملية األوىل عىل أنها هزمية للعامل
اإلسالمي والحضارة اإلسالمية .بيد أن حقيقة األمر أنها كانت
هزمية لدولة إسالمية بسبب فساد الحكم فيها والستغالل الدين
من أجل السياسة .فقام الغرب بتعيني أتاتورك العلامين بهدف
توسيع الهزمية من عسكرية إىل ثقافية وسياسية وحضارية.
وقد ع ّد لويس علمنة تركيا أفضل عملية تغريب ألنها كانت
معادية لإلسالم .فقد أراد الغرب من تركيا أن تك ّون مع (الكيان
الصهيوين) أداتني لتأديب كل دولة إسالمية تروم التحرر بعد
الحربني العامليتني.
قاد نجم الدين أربكان عملية قادت تركيا يف عملية ترتيك من
نوع آخر تضم التنظيم الدويل لإلخوان املسلمني .ورغم ذلك ،فقد
كان للتوجه الجديد نقاط مضيئة ،السيام عىل املستوى التنموي.

يعد لويس الصحافة من أهم الوسائل لـ(أو َربة)
العالم اإلسالمي .وهذه إشارة إلى (الحرب
الناعمة) وهي"القدرة على الحصول على ما تريد
عن طريق الجاذبية بدال من اإلرغام أو دفع المال

‚‚
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قس امرييك يجيب يف منتدى الشؤون العامة يف والية واشنطن
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• قس كنيسة بريسبايرتن
جون شوك

عاد القس جون شوك اىل كنيسة بريسبايرتن يف مقاطعة ساومثنسرت من رحلة العمر بحسب
وصفه لزيارة األربعني ،حيث وصف شوك رحلته يف منتدى الشؤون العامة يف والية واشنطن
بانها رحلة جديرة بان تسجل يف تاريخه.
كان شوك جزءا ً من مجموعة سياحية قامت برحلة طولها  50ميالً من النجف إىل كربالء
إلحياء ذكرى أربعني.
والقى كلمة القس جون شوك يف منتدى الشؤون العامة يف والية واشنطن حول زيارته
مشاركته الجموع املليونية لزوار اربعينية االمام الحسني (عليه السالم)قال فيها"هذا أكرب
تجمع ديني سلمي يف التاريخ املسجل" ".ومع ذلك فإن معظم الناس يف أمريكا مل يسمعوا
بها أبدا ً".
وشوك يعمل ايضا كمقدم برنامج "الروح التقدمية و املجتمع املحبوب" عىل محطة راديو
بورتالند  .KBOOتقع كنيسته بالقرب من املركز اإلسالمي يف بورتالند  ،وقد أدت مشاركته
يف املؤمترات يف مركز بورتالند الحكومية وحسينية الجمعية اإلسالمية الشيعية يف سياتل
الكربى إىل دعوته إىل العراق.
وبني "تعلمت املزيد من جرياين بالذهاب للعراق".
وأضاف "لقد تأثرت بقصة الحسني وأتباعه ،وأردت أن أستوحي وأستلهم العرب من شجاعته".
معلقا لقد اعرتض عىل زياريت الكثري من الناس ومنهم مستشار يف وزارة الخارجية األمريكية
قائال" :ال تسافر إىل العراق بسبب اإلرهاب والرصاع املسلح".
وأوضح "لكنني ذهبت إىل هناك ومل أشعر أب ًدا بأمان أكرث مام شعرت به يف العراق يف حني
كانوا يطلقون النار عىل الناس يف الواليات املتحدة يف احداث متفرقة .من جانب آخر كانت
قوات الرشطة واألمن العراقية حارضة يف اغلب االماكن حول الرضيح املقدس".
وال يوجد يف كربالء  ،التي ال يتجاوز عدد سكانها عن مليون نسمة  ،أي شبكة مياه أو
شبكة رصف صحي ميكن ان تستوعب االعداد املليونية التي تستقبلها سنويا  ،وال توجد
شبكة كهربائية كافية لهذا الكم الهائل من الزائرين حيث توفر املولدات معظم الطاقة يف
حني تقوم املساجد والجمعيات الخريية واملواكب وغريها عىل طول مسار الرحلة بتوفري
الغذاء والدواء والسكن دون مقابل.
وابدى شوك متعجبا مبا أراه قائالً" :لقد كانوا مضيفني رائعني" ،مضيفاً" :عندما اكتشفوا أنني
كنت من أمريكا  ،وعلموا أنني كنت قسا مسيحيًا  ،كانوا يقدمون يل مختلف املساعدات
وكنت اوضح لهم بأنني جئت لتوثيق قصتهم وكرمهم ونقل ما يدور هنا من ضيافة وأمان
اىل امريكا".
معلقا "كانت تجربة مدهشة أن أذهب وأدرك أن هذا املسري من أجل السالم والعدالة
والوقوف بوجه الطغاة أينام كانوا".
مشريا اىل ان هذا يعني أن كل مكان وكل يوم له اوقاته من الظلم  ،لكن الدعوة للرد عىل
الظلم هي ان تقول" أنا معك يا حسني" الن األمر يتعلق مبن سيمثل العدالة بغض النظر
عن الدين.

• ترجمة :حيدر املنكويش
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تحقيقات

االستثامر يف العراق

أرض خصبة وبيئة معقّدة
• تحقيق :سالم الطايئ
• تحرير :صباح الطالقاين
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عاىن العراق خالل فرتة النظام السابق من مقاطعات دولية وحصار اقتصادي مد ّمر ،ويف فرتة ما بعد
التغيري عام  2003عاىن البلد أيضاً من إهامل البنى التحتية واملشاريع الخدمية وهذا األمر جعله
يكون بيئة خصبة وجاذبة لالستثامر بكل أنواعه ،ولكن قوانني االستثامر ال زالت دون املستوى الذي
يكون مقبوالً ومغرياً لرؤوس األموال والرشكات الكربى.
البيئة املطم ِئنة تجذب املستثمر
األكادميي يف كلية اإلدارة واالقتصاد ،د .حيدر الشمري أوضح"
ان ملوضوع األمان أو البيئة املطم ِئنة دورا كبريا يف عملية جذب
املستثمر ،وهذا االطمئنان ال يأيت إال عن طريق القوانني الجاذبة
والتي تحفظ رؤوس األموال وتزيد األرباح.
وأضاف د .حيدر أن" االستثامر يتكون من نوعني ،األول االستثامر
املبارش واملقصود به إقامة مشاريع تجارية وصناعية وزراعية
وسكنية ،والثاين هو االستثامر غري املبارش الذي يعتمد عىل
عمليات البورصة يف األسواق املالية وبيع ورشاء العملة واألسهم.
ويعبرَّ عن االستثامر األجنبي بأنه صايف تدفّقات االستثامر الوافدة
للحصول عىل حصة دامئة يف اإلدارة (ما يعادل  %10أو أكرث من
األسهم املتمتعة بحق التصويت يف مؤسسة عاملة يف اقتصاد
غري اقتصاد املستثمر) وهو عبارة عن مجموع رأس مال حقوق
امللكية والعائدات املعاد استثامرها ،وغري ذلك من رأس مال
طويل األجل وقصري األجل".
وذكر أن" العراق – لألسف  -يعد من الدول الطاردة لالستثامر
سواء كان املحيل أم الدويل ،وذلك بسبب عدم وجود قوانني
جيدة تخدم وتحمي املستثمرين ،وتعطيهم مساحة كافية للعمل
وتضمن رؤوس أموالهم ،ويرجع السبب الرئييس يف ذلك اىل عدم
تفعيل قانون االستثامر بشكل جيد من قبل الجهات التنفيذية
رغم ترشيع هذا القانون من الجهات املختصة ،مع أن بيئة
العراق بيئة جاذبة لالستثامر كون ُه بحاجة اىل مشاريع استثامرية
كبرية للنهوض بالواقع الخدمي واالقتصادي".
اختالف االستثامر بحسب الدول
وتختلف نظرة األكادميي يف كلية القانون د.عيل محمد الغامني،
عن الرأي السابق حيث أفاد" ان االستثامر يختلف يف الدول
النامية عن الدول املتقدمة اختالفاً واضحاً ،حيث تبحث الدول
املتقدمة عن تحقيق مجموعة أهداف تختلف كلياً عن الدول
النامية ،كذلك تختلف قوانني االستثامر من بلد اىل آخر بحسب
الجهة الترشيعية للقوانني أو بحسب الظروف والبيئة التي مير
بها ذلك البلد.
وتابع د .عيل" بالنسبة لقانون االستثامر العراقي رقم  50لسنة
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 2015هناك عدة أهداف ،اعتقد ان بعضها يصب يف مصلحة
البلد واآلخر يف مصلحة املستثمر ،ومن هذه األهداف:
أوﻻً  -تشجيع اﻻﺴﺘﺜﺎﻤرات ونقل التقنيات الحديثة لالشهام يف
عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته االنتاجية الخدمية
وتنويعها.
ثانياً -تشجيع االقطاع اﻟﺨاص اﻟﻌراﻗﻲ واﻷجنبي واﻤﻟﺨﺘﻠط
ﻟﻼستثامر ﻲﻓ اﻟﻌـراق من خـﻼﻝ توفري اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت اﻟﻼزمة ﻟﺘﺄسيس
اﻤﻟﺸﺎريع اﻻستثامرية ،وتعزيز القدرة اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎريع
اﻤﻟﺸﻤوﻟﺔ بأحكام ﻫذا القانون ﻲﻓ األسواق اﻤﻟﺤﻠﻴﺔ واﻷجنبية.
ثالثاً -تنمية املوارد البرشية حسب متطلبات السوق وتوفري فرص
عمل للعراقيني.
رابعاً -حامية حقوق وممتلكات املستثمرين.
خامساً -توسيع الصادرات وتعزيز ميزان املدفوعات وامليزان
التجاري للعراق.
وأضاف" هناك أيضاً املادة ( )٣والتي تعتمد الوسائل التالية
لتحقيق أهداف هذا القانون:
 -1منح املشاريع التي تشملها أحكام القانون االمتيازات
والضامنات الالزمة الستمرارها وتطويرها من خالل تقديم الدعم
مبا يؤ ّمن تعزيز القدرات التنافسية لتلك املشاريع يف األسواق
املحلية واألجنبية.
 -2مـنح املشاريع الحاصلة عىل إجازة االستثامر من الهيئة،
تسهيالت إضافية وإعفاءات من الرضائب والرسوم بحسب ما
ورد يف القانون.
وأوضح د .عيل" بالرغم من وجود قانون لالستثامر فإن أغلب
املستثمرين يواجهون إجراءات وتعقيدات تؤثر يف عملهم ويف
تطوير البالد إضافة اىل هيمنة األحزاب عىل املشاريع االستثامرية
وسعي بعض الشخصيات املسيطرة اىل تدمري البالد بتوجيه من
أجندة خارجية او لتحقيق صفقات تجارية ،مام أدى اىل أن تحل
خسائر كبرية للعراق.
وختم مؤكدا ً أن " من الرضوري جدا ً احرتام وتفعيل قانون
االستثامر من اجل تسهيل دخول الرشكات االستثامرية ،وخصوصا
يف املناطق التي تحتاج لالستثامر يف املناطق اآلمنة ،فالقانون
العراقي يعد من القوانني البارزة التي متنح املستثمر امتيازات
عديدة لكن لألسف مل يتم استغاللها بالشكل الصحيح ،إضافة اىل
هيمنة الفاسدين من بعض األحزاب والسياسيني عىل االستثامرات،
مام يؤدي اىل عزوف الرشكات املستثمرة للدخول يف هذا املضامر.
 52العدد  - 129جمادي االولى  1440هـ

البيئة املطم ِئنة تجذب املستثمر
كتب مقاالً الفتاً يف جريدة
الخبري االقتصادي د .أحمد إبريهي َ
الصباح الجديد ،عن التدفقات السنوية من االستثامر األجنبي
املبارش إىل جميع دول العامل ،جاء فيه" لقد بلغت االستثامرات
االجنبية ذروتها عام  2008عندما وصلت  1819مليار دوالر ،ويف
عام  2013كانت  1452مليار دوالر ،وعىل مستوى املجموعات
انخفضت حصة البلدان املتقدمة من مجموع االستثامرات
الداخلة إىل  39باملائة عام  2013بعدما كانت  57باملائة عام
.2008
وأوضح د .بريهي" من الرضوري التنبيه إىل أن االستثامر األجنبي
املبارش هو أحد أصناف االستثامر العابر للحدود إىل جانب حيازة
األجانب ألوراق ال َدين الوطني ،الحكومي والخاص ،واالستثامر
يف األسهم ،والقروض من الخارج إضافة اىل الودائع األجنبية يف
املصارف الوطنية فجميع هذه األصناف استثامرات أجنبية .وعىل
سبيل املثال يف عام  2013استقبلت البلدان الناهضة حوايل 747
مليار دوالر استثامرات أجنبية يف األسهم والسندات والقروض.
لكن العراق مل يستقبل ،استثامرات يف األصول املالية عدا مبالغ
طفيفة يف األسهم ،ومن بني األسباب التي يشرتك بها مع بلدان

نامية أخرى ،ضحالة السوق املالية ليس مقارنة باملتوسط العاملي
بل بالبلدان النامية والناهضة.
وتابع الخبري االقتصاديأن العراق " اهت َم باستقطاب االستثامر
األجنبي املبارش بعد عام  2003وقد حاول تقديم حوافز أسوة
بالدول األخرى مثل خفض نسب الرضائب او تعطيلها وتخصيص
األرايض والتسهيالت الجمركية لصالح املستثمر األجنبي ،إضافة
اىل ضامنات لحامية حقوق امللكية والترصف بالعوائد دون قيود
مبا يف ذلك تحويلها ،واالنتفاع من حرية السوق والتعامل مع
املصارف".
وباملجمل فقد تبنى العراق نظام االقتصاد الحر لتوظيف رأس
املال الخاص ،الوطني واألجنبي ،واالنفتاح التجاري واملايل
والعنارص اإليجابية األخرى يف بيئة االستثامر.
ولحد اآلن بقي حجم االستثامر األجنبي محدودا ،خارج النفط،
ومل يتجاوز نطاق العقارات التجارية والخدمية بحجوم صغرية
نسبة إىل االقتصاد العراقي ،ونفس األسباب التي تفرس ضآلة
النشاط االستثامري لقطاع األعامل الخاص العراقي هي مسؤولة
عن إحجام املستثمر األجنبي.
والشائع أن الوضع األمني يصد األجانب عن الحضور يف العراق،

وهذا صحيح بدليل عزوف الرشكات األجنبية عن التعاقد لتنفيذ
مشاريع االستثامر الحكومي رغم هوامش األرباح املجزية .أو ان
تلك الرشكات تعاقدت ثم أوكلت مهامت التنفيذ لجهات عراقية
وبالنتيجة كانت حلقة زائدة اقتطعت جزءا من موارد العراق
دون مقابل.
وطاملا تحدثت التقارير عن الكفاءة الواطئة لدوائر الحكومة،
واكتظاظ الناس عىل نوافذ الخدمة يف الكثري من الدوائر ،وسوء
اإلدارة والفساد املايل هنا وهناك ،وهي عنارص سلبية يف بيئة
االستثامر ال شك يف ذلك.
وهناك دامئاً حلقة تفاعل تؤدي إىل مزيد من االنحطاط :بني
أساليب عتيقة يف إجراء املعامالت والتعامل مع طالبي الخدمة،
واالكتظاظ عىل النوافذ ،وسوء اإلدارة ،والفساد املايل.
وقد كانت املبادرات لكرس هذه الحلقة الرشيرة قليلة وتفتقر
إىل االستمرارية والشمول ،ورغم التاريخ الطويل للحكومة
العراقية يف النشاط االستثامري واإلنتاجي لكن جهاز الدوائر
السيادية مل يتطبع عىل الوظيفة التنموية ،أي مل يتحول من
السلبية واملامنعة إىل املنحى التعاوين لتشجيع وتبني مبادرات
مجتمع األعامل وبذل الجهد إلنجاحها.
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مقاالت

السياحة الدينية
الواقع والطموح
•م.م ناجحة هادي مهدي
وكل منها يختلف عن اآلخر بقدر اختالف
تعددت تعريفات السياحة ومفاهيمهاّ ،
الزاوية التي ينظر منها الكُ ّتاب ،فالبعض ينظر إىل السياحة بوصفها ظاهرة اقتصادية،
ومنهم من يركّز عىل دورها يف تنمية العالقات الدولية ،أو يصفها عامالً من عوامل
العالقات اإلنسانية ،وذلك بسبب تش ّعب هذا املفهوم ،وتعدّ د الخلفيات العلمية
والثقافية لكُ ّتابها.
ولعل أ ّول من وضع التعريف املنضبط للسياحــــ ِة هام
ّ
األستاذان السويرسيان هنزيكر  Hunzekerوكرافت  Kraftيف
كتابهام (النظريـــــــة العامة للسياحة) ،الذي ظهر عام 1942م،
ِ
للعالقات والظواهر
بقولهام :السياحة هي املجموع الكيل
الطبيعية التي تنتج من إقام ِة سائحني طاملا أ ّن هذه اإلقامة ال
تؤدي إىل إقام ٍة دامئ ٍة ،أو مامرسة أي نوع من أنوا ِع العمل ،سواء
أكان عمالً دامئاً أو عمالً مؤقَّتاً.
وقد قسمت السياحة عىل قسمني خارجي وداخيل ،وغالباً ما تقع
السياحة الداخلية داخل حدود الوطن من ِقبل مواطني الدولة
ّ
أنفسهم ،وتعد دعامة من دعائم االقتصاد القومي ،وصناعة تأيت
يف طليعة الصناعات املنتجة الناجحة ،أل َّن من ّو السياحة الداخلية
من شأنه أن مي ِّهد الطريق أمام املناطق السياحية لتحقيق النم ّو
ال ّرأيس للمرشوعات السياحية املتخصصة ،هذا فضالً عن ضامن
التشغيل املنظّم للمرافق السياحية عىل مدار السنة.
ومبا أن العراق ميتلك كثريا من مقومات السياحة الدينية ويف
مقدمتها مراقد األمئة الطاهرين(عليهم السالم) والتي هي محط
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أنظار املاليني من املسلمني مبا فيهم السائحني املحليني الذين
يتوجهون إىل زيارة العتبات املقدسة يف جميع املناسبات الدينية،
وبذلك يحتل العراق املرتبة األوىل يف مجال السياحة الدينية بعد
اململكة العربية السعودية يف العامل اإلسالمي.
وهكذا نفهم أن العوامل الدينية لها األثر اإليجايب الكبري يف
تنشيط السياحة املحلية يف العراق ،وتع ّد السياحة الدينية يف
العراق من أشهر أنواع السياحة ،بل إنها تتف ّوق عىل السياحة
التاريخية ،إالَّ أنه ال ميكن قياس أعداد السائحني املحليني يف مجال
السياحة الدينية وعزلهم عن بقية السائحني ،أل ّن اإلحصائيات
املتاحة من ِقبل الجهات الرسمية هي إحصائيات إجاملية ال
تفصل بني السائحني طبقاً ألنواع السياحة.
َّ
وهناك عدد كبري من العوامل التي تواجه السياحة الدينية
اإلسالمية يف العراق بشكل عام ،والسياحة بشكل خاص" ،ومعرفة
هذه العوامل تنتج الفرصة إليجاد الحلول الوافية والكافية من
أجل النهوض بهذا النمط املهم من السياحة ،وكذلك االرتقاء
أفضل يليق مبكانة املشهد الديني وأه َّميته الكبرية،
إىل مستوى ّ

بصفته مركز جذب سياحي ديني مهم يأيت يف الدرجة األوىل،
مثال ذلك :النجف ،كربالء ،بغداد ،سامراء وتع ُّد من املناطق
املقدسة يف العراق ،وتحتضن كثريا من مراقد أمئة أهل البيت
(عليهم السالم) .فضال عن املزارات الدينية املهمة األخرى لبعض
الصحابة وفقهاء املذاهب اإلسالمية واألولياء والصالحني وآثار
وشواهد األديان الساموية األخرى ،ومن هذه املشكالت:
 -1ضعف وانكامش التجربة السياحية الناتج عن ضعف
املسؤولني عن إدارة وقيادة القطاع السياحي ،بالرغم من وجود
إدارة للقطاع السياحي الرسمي تأخذ عىل عاتقها املسؤولية التي
حددتها لها القوانني املنظمة لعمل هذا القطاع ،فإن الحاجة ما
زالت قامئة لكوادر متخصصة ومؤهلة يف كل املستويات اإلدارية
واالكادميية وحاصلة عىل التدريب املناسب للقيام باملهام املوكلة
إليها.
 -2ضآلة االستثامر والتمويل السياحي وعدم رسم األطر
الصحيحة واملناسبة ملساهمة القطاع الخاص يف التنمية السياحية.
-3تحجيم دور الروابط واالتحادات التي لها عالقة بالعمل
السياحي والفندقي مثل رابطة مكاتب السفر السياحية ورابطة
املطاعم والفنادق وجمعية األدالء السياحيني وغريها.
-4قلة تبلور الوعي واإلدراك الكايف بالسياحة وأهميتها عىل
املستوى االقتصادي واالجتامعي والثقايف والحضاري.
-5عدم استقرار السياسات واإلجراءات السياحية والناتج من
غياب االستقرار السيايس واالقتصادي ،فضالً عن سيطرة املركزية

وغياب الالمركزية يف إدارة هذا القطاع.
 -6تردي مستوى النقل من حيث رداءة معظم الطرق الرئيسة
املؤدية إىل املواقع الدينية وكذلك سوء التخطيط للمواقع الدينية
وتوزيع الطرق املحيطة بها مام يسبب االزدحام والفوىض
املرورية.
ولغرض النهوض بالواقع السياحي وتطوير املرافق السياحية
علينا االهتامم مبا ييل:
-1رضورة إيجاد تنظيم سياحي قوي ومتخصص قادر عىل
قيادة العمل السياحي وتطويره من خالل إتاحة الفرصة للعنارص
املتخصصة ليك تأخذ مكانها املناسب وتضع الشخص املناسب يف
املكان املناسب.
-2رضورة منح القطاع الخاص التسهيالت واالمتيازات
واإلعفاءات وحثه عىل اإلسهام الفعال يف تطوير السياحة سواء
عن طريق إنشاء الفنادق واملرافق السياحية املختلفة أو يف توفري
وسائل النقل .الحديثة أو يف إنشاء األسواق التجارية املتطورة يف
أماكن الجذب السياحي.
-3رضورة قيام املهتمني بالقطاع السياحي بحمالت إعالمية
وإعالنية تستلهم املادة الحضارية للعراق املتمثلة باألدب
والفنون والتقاليد والعادات واإلرث التاريخي ملا لذلك من أهمية
يف زيادة الوعي لدى أفراد املجتمع بأهمية السياحة ودورها يف
تحقيق الرفاهية للشخص واملجتمع.
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أرسة ومجتمع

كفالة اليتيم

طريق استقرار وبناء
دل كثري من اآليات املباركة واألحاديث الرشيفة عىل أهمية كفالة اليتيم والوقوف اىل جنبه ملا لها من اجر وثواب كبري يف الدنيا واآلخرة ،فضال عن
إنقاذ اليتيم من الضياع يف الدنيا ،ومساعدته يف بناء حياة مستقرة له ،مام قد يخلق حالة مجتمعية متصفة باملحبة والتعاون وبالتايل سواد حالة
االستقرار.
• اعداد :محمود املسعودي
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مشكالت نفسية
ماذا لو ترك اليتيم بال كفالة أو تنبي أو مساعدة أو اهتامم ؟
وهل املترضر الوحيد هو نفسه أم أن املضار تعم عىل املجتمع
ككل؟
قد تكون هذه التساؤالت من بني األسئلة املهمة التي تتبادر
اىل الذهن والتي أجاب عنها أستاذ علم النفس اإلكلينيىك ورئيس
قسم الدراسات النفسية لألطفال مبعهد الدراسات العليا للطفولة
بجامعة عني شمس الدكتور جامل شفيق أحمد يف مقال له منشور
عىل موقع (اليوم السابع) تحدث فيه عن آثار الحرمان من األبوين
وقال فيه أن "تلك اآلثار النفسية الناتجة عن الحرمان من الرعاية
الوالدية يف اآلىت:

 – 1إن تعرض األطفال يف بداية حياتهم املبكرة للحرمان من
األم أو األب أو كليهام يؤدى إىل إصابتهم بحاالت من االكتئاب،
وإىل ضعف عالقتهم االجتامعية مع اآلخريـن ،ورمبا يصل األمر إىل
جنوح بعضهم.
 – 2شعور دفني لدى هؤالء األطفال بالحرمان االجتامعي
والعاطفي.
 – 3ارتفاع مستوى الشعور بالضغوط النفسية (وانخفاض
مفهوم الذات).
 – 4كرثة الوقوع "فريسة" لالضطرابات النفسية والسلوكية
والتي من أهم مظاهرها التبلد االنفعايل ،نقص الرتكيز ،مص
األصابع ،اضطرابات النوم والسلوك العدواين وضعف الثقة بالنفس
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آثار كفالة اليتيم عىل املجتمع
والشعـــور بالوحدة النفسية.
 -5فقدان األمل يف الحياة مع نظرة تشاؤم تغلب عىل التفكري إن فقدان اليتيم أويه قد يجعل منه غري قادر عىل إدارة أمور
حياته ،فيكون آنئذ بحاجة كبرية إىل من يقف لجانبه ويساعده
يف الغد.
حتى يشد أزره  ،وهذا األمر تناوله مقال بعنوان (كفالة اليتيم ودور
 – 6انخفاض مستوى التحصيل الدرايس.
 – 7رسعة االنفعال واالستثارة وحدوث نوبات من الغضب املجتمع) نرش يف موقع(موضوع) ومل تتم اإلشارة إىل كاتبه الذي
بني فيه أن :اليتيم يحتاج إىل من يقف بجانبه ،ويقوم عىل تربيته
والعناد.
وتنشئته تنشئة صالحة ،ويأخذ بيده حتى يبلغ ويشتد عوده،
 – 8االتكالية عىل اآلخرين بدرجة كبرية.
 – 9الشك والخوف وعدم االطمئنان والرصاعات النفسية وتقوى شوكته ،فيصبح قاد ًرا عىل االهتامم بنفسه ،ورعاية شؤونه
بنفسه ،أما إذا مل يقم أحد من أصحاب الخري واملعروف برعاية
الداخلية.
هذا اليتيم واالهتامم به ،فإنه سيتعرض لخطر الهالك والضياع،
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‚‚

علينا أن نشعر اليتيم أن بإمكانه أن يتفوق،
ويصل إلى مراتب عالية إذا توجه إلى ذلك،
وفجر طاقاته الكامنة ،وبلور قدراته ومواهبه
ّ

‚‚

كام سيتعرض لخطر االنحراف ،وسيشكل خط ًرا عىل املجتمع ،وإذا
كان له مال ،فإنه بال شك سيضيع منه ،أو يُستوىل عليه من ِق َبل
املجرمني ،ومن هنا جاءت األهمية الكبرية لكفالة اليتيم ،فكفالة
اليتيم تساهم يف حامية اليتيم ورعايته وتربيته ،والحفاظ عليه
وعىل أمواله ،وهذه األمور ستنعكس إيجاب ًيا عىل املجتمع ،حيث
ستسهم كفالة اليتيم يف حامية املجتمع والحفاظ عليه ،وستسهم
يف نرش الود واملحبة والتكافل بني أبناء هذا املجتمع.
أما موقع (محتوى) فنرش موضوعا بعنوان (أثر كفالة اليتيم عىل
الفرد واملجتمع) مل يرش فيه إىل كاتبه كذلك وأوضح فيه أن" كفالة
اليتيم متثل أهمية كبرية يف الحياة كام أنها تعود عىل الفرد واملجتمع
بالخري واالستقرار ومن أبرز أثارها اإليجابية ،سيادة جو من املحبة
واإلخاء بني أفراد املجتمع الواحد والحد من انتشار الجرمية حيث
تضمن كفالة اليتيم تنشئة جيل صالح خايل من املشاكل والعقد
النفسية ،واستقرار املجتمع وزيادة معدالت التنمية االقتصادية
والسياسية واالجتامعية ،والحد من ظاهرة أطفال الشوارع وما لها
من خطورة كبرية يف تدمري املجتمع وعرقلة مسريته".
ما الذي ينبغي أن يفكّر فيه اليتيم؟
مام ال شك فيه أن اليتيم تتناوشه الكثري من األفكار والتأمالت
اآلنية واملستقبلية التي قد يكون لها تأثري معني عىل حالته النفسية
والحياتية العامة ،ويف هذا املضمون يقول الشيخ حسن الصفار يف
مقال نرش عىل موقعه االلكرتوين " إن الشعور الذي ينتاب اليتيم
قد ال يكون مجرد شعور متخيل ،بل واقع ملموس يعيشه ويعاين
آثاره ،غري أن هذا الواقع ال يصح االستسالم واإلذعان له ،بل ينبغي
مواجهته عىل الصعيدين النفيس والعميل".
أوالً :عىل اليتيم أن يسلّم بأ ّن هذه الحالة هي قضاء وقدر إلهي،
وهي للبرش امتحان وابتالء من الله جل شأنه .ابتالء لليتيم يف
كيفية تقبله ملشيئة الله تعاىل ،فهل يرىض ويسلّم إلرادة الله؟ أم
يحمل روح الرفض واالعرتاض؟ وابتالء للناس يف كيفية تعاملهم مع
هذا اليتيم ،فهل يقومون مبا حثّهم الله عليه ندباً أو أوجبه فرضاً؟!

إذا ً ال ينبغي لليتيم أن يشعر بالنقص يف قيمته عند ربه فاليتم
ال يدل عىل الدونية وضعة املقام عند الله .حيث يذكر التاريخ
أن كثريا ً من أولياء الله الصالحني كانوا أيتاماً ،فنبي الله إبراهيم
ولد يتيامً مات أبوه تارخ وهو يف بطن أمه ،ثم عاش يف بيت عمه
آزر وهو املشار إليه يف اآلية الكرمية ﴿ َوإِ ْذ ق ََال إِبْ َرا ِهي ُم لأِ َبِي ِه آ َز َر
أَتَتَّ ِخ ُذ أَ ْص َنا ًما آلِ َه ًة إِنيِّ أَ َر َاك َوقَ ْو َم َك فيِ ضَ الَ ٍل ُم ِب ٍني ﴾
وألن عمه آزر قد ربّاه أطلق عليه أنه أبوه ،وإالّ فهو عمه ،حيث
ال يكون املرشك عابد الصنم أباً للنبي ،كام هو قول أمئة أهل البيت
 ،ويؤيدهم يف ذلك كثري من علامء أهل السنة .يقول اآللويس:
(والذي ع ّول عليه الجم الغفري من أهل السنة أن آزر مل يكن والد
إبراهيم  ،وادعوا أنه ليس يف آباء النبي كافر أصالً لقولـه  «:مل
أزل أنقل من أصالب الطاهرين إىل أرحام الطاهرات واملرشكون
نجس».
وكذلك نبي الله موىس الذي ال تجد دورا ً ألبيه يف القرآن أو
نصوص التاريخ عند والدته ونشأته ،رغم املخاطر التي حفت بأمه
أثناء والدته ،واملالبسات التي اكتنفت نشأته.
ومن الواضح أن نبي الله عيىس ولد من غري أب ،أما نبينا األكرم
محمد  ،وهو أفضل الخلق ،وأعزهم عىل الله ،وأحبهم إليه ،فقد
مات أبوه وهو يف بطن أمه ،وماتت أمه وعمره ست سنوات ،ثم
عاش يف كفالة جده عبد املطلب ،ومن بعده عمه أيب طالب.
ثانياً :عىل اليتيم أن يفجر طاقاته وكفاءاته ،حتى يحيل النقص
كامالً ،ويصنع من اله ّم واملعاناة طاقة خالّقة ،وليس ذلك بعيدا ً
فكثريا ما تكون حالة الضعف والقصور دافعة نحو البذل والعطاء،
فكم من يتيم معدم ب ّز أقرانه من أبناء األغنياء املوفورين ...،إذا ً
علينا أن نشعر اليتيم أن بإمكانه أن يتفوق ،ويصل إىل مراتب
عالية إذا توجه إىل ذلك ،وف ّجر طاقاته الكامنة ،وبلور قدراته
ومواهبه ،فاليتم ال يعدو أن يكون امتحاناً وابتالءا ً من الله سبحانه
وتعاىل لليتيم وللناس من حوله.
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قصة

شهيد

وابن شهيد

• اميان صاحب
لبلوغ مكان مرتفع كقمة الجبل مثال الب ّد أن تكون الخطوة التالية متقدمة عىل سابقتها ،ويف النزول منها الب ّد أن يتحقق العكس .وإلقامة بناية
شامخة ينبغي أن نبني اللبنة الجديدة فوق اللبنة السابقة ،بينام لحفر البرئ ينبغي العكس ..
 60العدد  - 129جمادي االولى  1440هـ

اتكأت عىل الجدار لتمسح قطرة املاء التي رشحت عىل جبينها
من اثر حرارة التنور وحرارة الصيف الالهب ،وعادت مرسعة اىل
التنور لتخرج ما به من خبز ليك ال يحرتق فال بد أن تعتني بكل
األرغفة وإال فال أحد يشرتي منها الخبز لكونه مصدر رزقها الوحيد
بعد اعدام زوجها عىل يد جالوزة النظام البائد ال ليشء إال لكونه
إنسانا متدينا وملتزما باملجالس الحسينية وبالخصوص سريه اىل
كربالء يوم اربعني االمام الحسني ع فقد رحل وبرحيله ارتاح من
هم الدنيا وبقت أرملته تواجه املتاعب برتبية بنتني وولد صغري.
مل ُ
تشك إىل احد ما تعانيه من الحاجة إىل املال لسد احتياجاتهم
مبا يليق بهم سوى إىل الله تعاىل فهو وحده اعلم بالحال والجلوس
أمام صورة زوجها املعلقة عىل الجدار ،وهي تخاطبه:أبا امجد أن
شاء الله لن أخيب ضنك برتبية أوالدك ،سوف اجعلهم كام كنت
تتمنى أن يكونوا مثالً باألخالق واألدب.
وبينام هي تحدث الصورة وإذ بأمجد يناديها :أمي أنا ذاهب
مع صديقي هل تريدين شيئا؟ فأجابته :والدموع متأل عينيها ،ال يا
ولدي ولكن ال تتأخر..
أمجد :شكرا أمي ..مع السالمة ..ق ّبلها وذهب مرسعا ،وبعدما
أغلق الباب رفعت يدها نحو السامء وهي تردد دعاء(الهي احفظ
ولدي من كل سوء وارجعه بسالمة بحق محمد واله األطهار..
هكذا كانت كلام خرج امجد من البيت تتوجه إىل الدعاء وال
تطمنئ إال بعودته.
وعندما بلغ أمجد اثنتي عرشة سنة تفاجأت برتكه املدرسة
والعمل مبحل تصليح السيارات فتأملت كثريا عندما أىت بنقود
وهو يقول :خذي هذه النقود واشرتي ما تشتهينه من الطعام
أو الثياب ِ
أنت وأخوايت فمنذ شهر وأنا اجمعها من أجلكم ،لكن
أمه مل تأخذها بل صفعته عىل خده وهي تبيك قائلة :ملاذا تركت
املدرسة؟ هل طلبت منك ذلك؟ هل قرصتُ بيشء؟
حاول أن يهدئ روعها بكلامت وقبالت قائال :أمي يؤملني
وقوفك الطويل عىل التنور وجلوسك من الفجر لعجن الطحني
يل
ونحن نيام ،أمي من اليوم أريد أن ترتيك بيع الخبز واالعتامد ع ّ
مبرصوف البيت.
تقبلت األم األمر الواقع مبرارة فقلبها الحنون ال يرىض ان تقسوا
عىل ولدها الحبيب بالعتاب واللوم ثم أنها فعلت ما يريد فقد
تركت بيع الخبز ملا قام امجد بتلبية احتياجات البيت من عمله،
وشيئا فشيئا تحسن وضعهم املعييش وراحت األيام مرسعه تتبعها

السنني وإذا بنداء املرجعية الدينية العليا ميأل سمع أمجد ويحثه
عىل الدفاع عن تراب الوطن.
وبالفعل سجل يف احد مراكز التطوع وتم قبوله رغم معارضة
أمه بالذهاب وخوفها الشديد عليه ،ومل يرتاجع أمجد عن قراره
بالذهاب اىل جبهة القتال ،وأىت ذلك اليوم الذي يغادر به أمجد
البيت ليلتحق برفاقه ،وما كان من امه إال أن تودعه بحرسة
وبكاء ..ق ّبلته وق ّبلها وضمته اىل صدرها.
بعدما ه ّم باملغادرة وقف قرب الباب ببدلته العسكرية ليلتقط
مع أخواته وأمه صورة تذكارية ،وإذا بصديقه من خلف الباب
يناديه :امجد ..سوف نتأخر ،فاجابه بصوت مخنوق بعربته :نعم..
انا قادم ،و حمل حقيبته وقبل أن يغلق الباب التفت قائال :أمي
سامحيني ..وداعاً.
ركب مع صديقه السيارة وغاب عن أنظار أمه التي اخذ قلبها
يخفق برسعة بعدما سمعت غراباً ينعق ..تعوذت بالله من
الشيطان وراحت تقرأ القرآن الكريم ومل تتصل بأمجد إىل أن
حل الغروب ألنه يكون بهذا الوقت قد وصل إىل مكانه ،وما أن
سمعت صوته اطأمن قلبها ،وبعد طول الكالم معه أوصته بعدة
وصايا ثم ودعته وأغلقت الهاتف.
مرت خمسة أيام بعد ذلك االتصال ،ومل تعرف األم شيا عن ابنها
فكلام اتصلت به وجدت جهازه مغلقا ويف اليوم السادس طرقت
الباب ففتحت أم امجد وإذ به رجل يرتدي الزي العسكري وبيده
حقيبة فبادرها بالسؤال:هذا بيت امجد؟
فأجابته عىل الفور :نعم هذا بيته وأنا أمه ..أخربين هل أصاب
ولدي مكروه٠٠٠٠٠مسح دموعه وهو يقول :سقط أمجد شهيدا
بانفجار عند أداء الواجب ومل يبق منه إال هذه الحقيبة وجهاز
الهاتف.
نزل الخرب كالصاعقة عىل قلب الوالدة املدهوشة مبا حصل
فحاولت أن تتامسك وتأخذ الحقيبة من يده وإذا بها تسقط عىل
عتبة الباب قبل أن متسك بها ،ثم حاولت النهوض وهي تردد إنا
لله وإنا إليه راجعون٠
وما أن رآها صديق امجد انحنى إىل األرض ليساعدها عىل القيام
مواسيا إياها قائال :أعظم الله لك األجر وألهمك الصرب،خالتي..ال
تجزعي وارفعي رأسك عاليا ،فأمجد ذهب إىل الجنة ليكون شهيدا
وابن شهيد ..وهذا فخر لنا ِ
ولك.
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أسرتاحة

إعداد :يحيى الفتالوي

كــــــــ ـــــــلــــــ ـــــــمـــــــ ـــــــا ت
أفقي

 -1كرم ،يَشْ غ َُل بَ َال االنسان ويُ َؤ ِّر ُق ِف ْك َرهُ  ،إنها ُء الخصومة ،البيع
بدفعات(م).
 -2وعي وادراك ،حب ،يم ،من االدعية املهمة ليلة الجمعة.
 -3يلمس ،اداة نفي تدخل عىل الفعل املضارع ،حرف نداء للبعيد،
غروب.
 -4للتخيري ،أود(م).
 -5يوصف بأنه آخر الدواء ،يف الفم.
 -6نصف أمين ،منسوب اىل اليونان ،قال فيه رسوال الله ()
أنه(منا أهل البيت).
َ -7و َج َب ،مثن ،ثلثا أدب.
 -8تزويد الجيش بالسالح(م)ُ ،متَشَ ِّو ٌق.
 -9ثالثة ارباع رداء ،نقيض نوعي.
 -10يُرغّب(م) ،والد الصحايب بريرمن شهداء الطف ،شاكري من
شهداء الطف وكان من خواص أصحاب اإلمام عيل( )واإلمام
الحسني(.)
 -11متشابهة ،نيام ،نصف لندن.
 -12نصف عزيز ،دائن أو خصم ،قوم هود (عليه السالم).
 -13لباس موحد ،مجرب (مبعرثة).
 -14للنداء ،فعل االمر من وعى ،رفيق مسامر.
 -15متشابهة ،عكس م ّيتة.

طرائف

عمودي

 -1شاعر تبادل الهجاء مع الفرزدق ،من شهداء الطف وكان بداية
يف جيش يزيد.
 -2رسم عىل الجسد ،من كندة ومن شهداء يوم الطف.
 -3موفَّق(م)ُ ،ربَّا ُن السفينة.
 -4كلمة تجمع حروف االدغام.
 -5حاكم (مغويل) احتل معظم بالد جنوب غرب آسيا.
 -6عكس عسكريني ،عري متحرك.
 -7ما يعرف به الشخص.
َ -8سك ََب ،يذود ،أَ َس ُد ضارِي.
 -9طني(م) ،نّلي(م) ،يعرتف.
 -10نقيض حالل ،آخر حرف صحيح يف البيت الشعري.
 -11يرسي يف الرشايني واالوردة.
 -12ثالثة ارباع طالب ،مرض قاتل يصيب الرئتني ،أعامل اجرامية أدىن
من الجنايات.
 -13برصي التحق بالحسني عليه السالم والزمه حتى االستشهاد يف
يوم عاشوراء.
 -14جمع قَمح ،عبدي من شيعة البرصة استشهد يوم عاشوراء .
 -15أكل (مبعرثة) ،يستعمل يف القتال(م) ،ثالثة أحرف من درهم .

مالحظة ( /م) تعني (معكوسة)

الطالب األول
نظر التلميذ إىل ورقة االمتحانات ،ثم سلمها مبارشة إىل مراقب
االمتحانات.
فسأله املراقب :ملاذا سلمت ورقة االمتحان فارغة يا بني،
تحل األسئلة ،فام زال الوقت يف أوله.
حاول أن ّ
فقال التلميذ :شكرا ً لنصيحتك يا أستاذ ،ولكن والدي قال يل:
(الزم تطلع األول)!.
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البخيل
مرض صاحب محل مرضاً شديدا ً فتجمعت أرسته حوله وعندما
أفاق سأل:
املريض :أين زوجتي؟
الزوجة :إنني بجوارك هنا.
املريض :وأين أبنايئ؟
املريض :وأين بنايت؟
البنات :نحن بجوارك يا أيب.
املريض البخيل :إذن أخربوين ..من املوجود حالياً باملحل؟
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بكاء الخياط
ذهب أحد األشخاص إىل الخياط ليخيط له ثوباً فلام استلم
الثوب وجد فيه بعض العيوب فذهب إىل الخياط
فقال له :إين وجدت يف الثوب بعض العيوب فسكت برهة ثم
بىك.
فقال الرجل للخياط :ما أردت أن أخذلك سوف آخذ الثوب
بالعيوب.
قال الخياط :و الله ما لهذا بكيت ،و إمنا أبيك ألين اجتهدت يف
خياطته و ظهرت فيه كل هذه العيوب ،و اجتهدت يف عبادة
ريب سبحانه فيا وييل كم فيها من العيوب.
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مسكني وأعرايب
سأل مسكني أعرابيا أن يعطيه حاجة
فقال :ليس عندي ما أعطيه للغري فالذي عندي أنا أحق الناس
به
فقال السائل :أين الذين يؤثرون عىل أنفسهم؟
فقال األعرايب :ذهبوا مع الذين ال يسألون الناس إلحافاً.
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طب وعلوم

إعداد :اسامعيل الربيعي

ابتكار جديد لرسعة التئام الجروح
ابتكر فريق من الباحثني يف الواليات املتحدة ضامدة طبية جديدة
ورخيصة الثمن ،ميكنها أن تساعد يف التئام الجروح برسعة مثرية للدهشة.
وتعتمد التقنية التي طورها باحثو جامعة "ويسكنسون ماديسون"
األمريكية عىل توليد الكهرباء اعتامدا عىل حركة الجسم البرشي وتوظيفها
يف إعطاء نبضات كهربائية من خالل الضامدة عىل موضع الجرح.
وأثبتت التجارب أن الضامدات الجديدة خفضت زمن التئام الجروح إىل
ثالثة أيام فقط ،مقابل أسبوعني يف حالة استخدام وسائل العالج التقليدية.
ونقل املوقع اإللكرتوين "ساينس دييل" املتخصص يف األبحاث العلمية
والتكنولوجيا عن الباحث تشودونج وانج ،أستاذ علم املواد والهندسة
بجامعة "ويسكنسون ماديسون" ،قوله" :لقد دهشنا من رسعة معدل
اندمال الجرح ،لقد كنا نتوقع أن تؤدي الضامدة بالفعل إىل تحسني التعايف،

ولكننا مل نكن نتوقع أن يكون التعايف مبثل هذا املعدل".
وأضاف وانج" إن التقنية الجديدة هي بنفس سهولة استخدام الضامدات
الطبية التقليدية" .وأوضح أن الضامدات الجديدة تحتوي عىل أقطاب
كهربائية متصلة بوحدات توليد متناهية الصغر تث ّبت حول صدر املريض
بواسطة رشيط طبي .ويتم توليد الكهرباء اعتامدا عىل حركة القفص
الصدري أثناء عملية التنفس ،وتستخدم هذه الكهرباء يف توجيه نبضات
ضعيفة إىل موضع الجرح .وتتشابه طبيعة هذه النبضات مع الطريقة التي
يستخدمها الجسم يف توليد مجال كهربايئ داخيل" مؤكدا أن" هذه التقنية
ال تسبب أي أرضار ألعضاء الجسم السليمة بعكس األجهزة الطبية األخرى
التي تستخدم تيارا كهربائيا قويا.

هل وجبات الطعام النباتية الرسيعة صحية للجسم؟

قد يختار األشخاص الذين يريدون اتباع نظام
طعام صحي وجبات الطعام الرسيعة النباتية،
تجنباً إلصابتهم بأمراض القلب والسكري
وانخفاض مخاطر السمنة  ،فهل حقق اتباع هذا
النوع من النظام ذلك؟.
تقول اختصاصية التغذية ومؤلفة كتاب
"  "Plant-Powered for Lifeشارون باملر:
"ملجرد أن مطعماً أو قامئة طعام للوجبات
الرسيعة تتضمن أطعمة نباتية أو تعتمد عىل
مكونات الخضار فقط ،فهذا ال يعني أنها صحية
بشكل تلقايئ ،إذ ميكن أن يحتوي هذا النوع
من وجبات الطعام عىل الكثري من السعرات

الحرارية ،والدهون املشبعة ،والصوديوم ،بشكل
مشابه لألطعمة غري النباتية".
وأضافت :تعتمد السعرات الحرارية عىل
طبيعة املكونات سواء كانت نباتية أم ال.
ورغم أن األلياف والربوتني ميكن أن تكون
نسبتها أعىل يف وجبات الطعام النباتية ،وذلك
بفضل الكميات الوفرية من الحبوب ،والخضار،
والحبوب الكاملة ،فإن األمر ينطبق أيضاَ عىل
كمية الدهون املشبعة ،وذلك تبعاً لكيفية
تحضري الطعام ،وكمية األجبان والتوابل التي
تحتويها وجبات الطعام.
وأوضحت باملر أن "خيارات األطعمة النباتية
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الرسيعة والتي تعتمد فقط عىل الخضار،
واملقلية ،واملغطاة بالجبنة ،أو الصلصات الدسمة،
والتي تُوضع بكميات كبرية فوق البطاطا ،واألرز،
والخبز ،قد ال تكون من الخيارات الصحية ضمن
قامئة وجبات الطعام".
وتُويص باملر بالبحث عن الخيارات التي
تشمل الكثري من الخضار ،مثل أنواع السلطة،
والحبوب الكاملة ،مثل الكينوا ،أو خبز القمح
الكامل ،وخيارات الربوتني البسيطة مثل
الفاصولياء ،وشطرية الربغر النبايت ،بالتخفيف من
تناول الصلصات ،وأنواع الكرميا ،واألجبان ،بهدف
املحافظة عىل صحة الجسم.

دراسة:
الرشاء عرب اإلنرتنت يرض بالرتكيز

أش��ارت دراس��ة حديثة ُن�شرت يف دوري��ة  PloS Oneالعلمية إىل أن
التس��وق عرب اإلنرتنت ميك��ن أن يقلل من تركيز الشخ��ص واهتاممه،
واس��تطاع الباحثون إثبات أن التسوق عرب اإلنرتنت كان مرتبطاً بدرجة
أكرب بالتشتت ،ووقت رد فعل أبطأ ،وتركيز أسوأ.
أوالً :قام الباحثون بقياس ومقارنة وقت تفاعل األشخاص قبل وبعد ثالثة
أنشطة مختلفة :التسوق عرب اإلنرتنت ،وقراءة مجلة ،واالس�تراحة،وان
املجموع��ة الوحيدة التي تباطأ وقت رد فعلها كانت مجموعة التسوق
عرب اإلنرتنت.
ثاني��اً :قام الباحث��ون بفحص النش��اط يف الدماغ باس��تخدام تخطيط
الدم��اغ الكهربايئ ( )EEGوالق��درات ذات الصلة باألحداث (،)ERPs
وطرق للكشف ع��ن موجات الدماغ والنشاط العصب��ي أثناء معالجة
املعلوم��ات ،ووجد الباحثون مرة أخ��رى أن التسوق عرب اإلنرتنت أدى
إىل إشارات دماغية مرتبطة بأقل تركيز مقارنة باألشخاص الذين يقرأون
مجلة أو يسرتيحون.

األنفلونزا
تسبب يف مضاعفات خطرية

تعد اإلنفلونزا بحد ذاتها مرضا مزعجا جدا ،وميكنها إجبار الشخص
عىل البقاء يف الفراش لعدة أيام ،مع معاناته من السعال والصداع وآالم
املفاصل والحمى.
ولكن خطورة اإلنفلونزا تكمن يف مضاعفاتها العديدة ،ومن أخطرها:
• االلتهاب الرئوي الفريويس أو البكتريي
يعد هذا املرض شديدا ومزعجا ،وقد تصل درجة حرارة املريض إىل
 40درجة مئوية قد تستمر ملدة ثالثة أسابيع أو أكرث .وإذا كان جسم
املصاب ضعيفا فال تستبعد وفاته.
• التهاب عضلة القلب والتهاب التامور
تصيب هذه األمراض عضلة القلب وغشاءه الخارجي .ويف كثري من
األحيان ،تسبب هذه االلتهابات أمراض القلب واألوعية الدموية املزمنة.
• التهاب األذن
مرض مؤمل جدا يصيب األذن الوسطى أو القناة السمعية ،وعادة ما
يكون من مضاعفات اإلنفلونزا لدى األطفال.
• التهاب كبيبات الكىل
مرض معقد من مضاعفات اإلنفلونزا ،وهو عبارة عن التهاب قنوات
الكىل ،ما يسبب انخفاض وظيفة الكليتني واضطرابا يف عملية تكون
البول وإفرازه.
• التهاب السحايا
قد يصاب الشخص بهذا املرض يف حال عدم التزامه برضورة الراحة.
ويؤثر هذا املرض يف أغشية الدماغ والحبل الشويك ،ويحتل املرتبة
العارشة يف قامئة أسباب الوفاة بالعدوى البكتريية.
ولتخفيض احتامل حصول هذه املضاعفات ،يجب عالج اإلنفلونزا يف
الوقت املناسب باستخدام األدوية املضادة للفريوسات ،والوسائل
املساعدة يف حال اإلصابة باإلنفلونزا وأمراض الربد ،مثل وسائل عالج آالم
الحنجرة وقطرات األنف ومضادات الهستامني التي تخفف من تورم
األنسجة.
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يف الختام

متى

تحرتم القوانني؟
•محمود املسعودي

خلق الله سبحانه وتعاىل الخلق ووضع قوانني تنظم عمله ،ووضع قوانني للحياة أوىص عباده بالتزامها ،وتعاليم أمر
ان نطبقها ملا لها من اهمية كبرية يف تسيري حياتنا وفق النهج القويم لالنسانية .
رش ع لتسيري أمور املجتمع وحاميته وتنظيم التعامالت بني أفراده ،فال ميكن ان
والقانون ٌ
أسس وقواعد وانظمة ت ّ
تكون هناك حياة بدون تنظيم ،فحينئذ تشيع الفوىض وتضيع الحقوق.
ان احرتام القوانني من الركائز االساسية التي تبني املجتمع وتق ّويه ،وال بد أن يكون هذا االحرتام نابعا من شعور
الفرد باحرتامه وليس من منطلق الخوف من تعرضه لعقوبات القانون ،وان يكون مؤمنا بأن القوانني ستحميه وتحمي
حقوقه .
وينبغي عىل من يضع القوانني ويرشعها ان يتمتع بالخربة والنزاهة والكفاءة حتى تكون القوانني صحيحة ومدروسة
وتحمي جميع حقوق افراد املجتمع بال استثناء يك يتولد لدى الفرد شعور باحرتام القوانني كونها تطبق عىل الكل
وليس عىل البعض.
متى يعزف الكثري عن احرتام القوانني ،وتشاع فكرة عدم احرتامها؟
عندما يرى فرد ما ان هناك من يخالف القوانني يف وضح النهار وال يحاسب ألنه تابع لجهات معينة ،حينها من
الطبيعي أن يتولد الشعور والرغبة بعدم احرتام القوانني ،ألن هذا الفرد ال يشعر بالعدالة مع اآلخرين ،وخصوصا اذا
كان املخالفون ممن رشعوا القوانني او ممن يدعون الحرتامها وتطبيقها.
فعىل املعنيني فرض القانون عىل الجميع بال استثناء ،وإشعار الجميع ان القانون وضع لصالح املجتمع  ،وعىل االفراد
االلتزام بالقانون ،واذا شوهد بعض من يخالفه ،فال ينبغي جعل ذلك سببا الشاعة الفوىض وسلب حقوق املستضعفني
التي يريدها ضعفاء النفوس ،وأن ال نستسلم لرغباتهم الطائشة بل نجربهم بأفعالنا ان يحرتموا القوانني.
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قال النبي محمد
(فاطمة بضعة مني ،فمن أغضبها أغضبني)

ً
ً
كيف نبدأ عاما جديدا

تقييم العام الذي مضى
ً
ال ُب ّد أوال من القيام بتقييم مجريات
أحداث وإنجازات العام الذي قد مضى،
ودراسة هذه األمور من خالل بضعة
ّ
تحليلية
أسئلة

ّ
واقعية
تحديد أهداف
عند التخطيط للعام الجديد يجب
الحلم ُبأحالم يمكن تحقيقها على أرض
الواقع ثم البدء باتخاذ اإلجراءات التي
تساعد على تحقيقها

تخصيص وقت اكبر مع العائلة
ّإلحداث تغيير إيجابي في الحياة
الش ّ
خصية ،فإنه يجب تقليل الوقت
الذي يتم قضاؤه في العمل واستبداله
بمزيد من الوقت مع أفراد العائلة

ّ
السلوكيات ّ
السيئة
إيقاف
يجب ّأن يبادر الفرد باتخاذ إجراء قوي
بالتوقف عن ممارسة السلوكيات
السيئة بشكل ّ
جدي وسريع ،فهذه
الخطوة من شأنها زيادة ثقة الفرد في
نفسه

• اعداد وتصميم :سامر الجبوري

