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يَد َحض اإللحاد

مل يكن الرصاع بني اإلميان واإللحاد وليد العرص الحديث بل
انه الزم البرشية منذ بداية بحثها عن املعرفة ،حيث سعى
اإلنسان اىل معرفة أسباب خلقه وإيجاده عىل املعمورة،
وكانت هناك الكثري من األطروحات غري الواقعية وكان
اإللحاد أو مبعنى أدق إنكار وجود خالق لهذا الكون من
بينها.
ويف العرص الحديث وبالذات بعد وصول الفكر اإلسالمي
اىل كل بقاع األرض جراء التطور التكنولوجي فقد متت
إعادة تصدير الخطاب اإللحادي اىل البيت اإلسالمي يف
محاولة لرضبه من الداخل ،خصوصا مع توفر أرضيات
حديثة لتمرير بعض اآلراء املغلوطة عن اإلسالم وعىل
رأسها ما تقوم به بعض الجهات املحسوبة عىل اإلسالم من
قتل وإرهاب وتشويه لصورة اإلسالم الحقيقي واستغالل
ذلك من قبل اللوبيات املعادية لإلسالم لتمرير رسائلها
التدمريية.
وبالعودة للحوار مع الجامعات املتبنية ألفكار اإللحاد،
وباالستعانة بكتاب الله تعاىل املنزل عىل رسوله املصطفى
حاج
(صىل الله عليه وآله وسلم) نجد أن الله تعاىل قد ّ
أولئك امللحدين بحجج واضحة بينة للعيان يف إسقاط
مدعياتهم اإلنكارية لوجود الخالق.
وقد استند الله تعاىل يف ذلك اىل خاصية وفرها لجميع
البرش وال ميكن ألحد إنكار وجودها أو إنكار حجيتها يف
تحديد الصواب من الخطأ ،أال وهي خاصية النظر بالعني
املجردة اىل كثري من املوجودات وعىل رأسها اإلنسان
تعاىل(س رُ ِني ِه ْم َآيَاتِ َنا فيِ الآْ َفَاقِ َوفيِ أَنْف ُِس ِه ْم)
ذاته ،فقال
َ
فكان النظر اىل الخلقة البرشية دليال بسيطا وواضحا عىل
وجود الخالق املدبر ،وتبع ذلك الكثري من األدلة العيانية
عىل وجوده تعاىل وعىل قدرته وعلمه ،وكانت العبارات
االحتجاجية مستندة اىل خاصية النظر بشكل رئييس كام
َت َ .وإِلىَ
يف قوله تعاىل ( أَفَلاَ يَنظُ ُرونَ إِلىَ الإْ ِبِلِ كَ ْي َف ُخلِق ْ
ت) وكذلك قوله تعاىل (أَفَلَ ْم يَنظُ ُروا إِلىَ
السماَ ِء كَيْ َف ُر ِف َع ْ
َّ
ِ
ج.
السماَ ء فَ ْوقَ ُه ْم كَ ْي َف بَ َن ْي َنا َها َو َزيَّ َّنا َها َو َما لَ َها ِمن فُ ُرو ٍ
َّ
اس َوأَنْ َبتْ َنا ِفي َها ِم ْن ك ُِّل
َوالأْ َ ْر َض َم َد ْدنَا َها َوأَلْ َق ْي َنا ِفي َها َر َو يِ َ

ج بَهِي ٍج) وغريها من اآليات البرصية التي تعني كل
َز ْو ٍ
مفكر يف الوصول اىل وجود الخالق واملدبر.
وباالعتامد عىل هذه الحاسة وحدها وصل العديد من
علامء الغرب اىل رضورة وجود خالق عليم لهذا الكون
وبعضهم من اعتنق اإلسالم وبعضهم رمبا مل يعلن ذلك،
ولكنه خرج من دائرة االنكار اىل دائرة االثبات ،و املحصلة
النهائية دلت أن مجرد النظر باملوجودات ودقة الصناعة
ميكن من خالله دحض فكرة اإللحاد وإنكارها نهائيا.
وظلت األفكار اإللحادية مرصة عىل تعمية الناس عن هذه
الحقائق الساطعة ،ولو أمعن امللحد وأعمل تفكريه املجرد
عن اآلراء املفروضة عليه ،فإنه ال شك يصل اىل ما وصل إليه
غريه يف التحرر من فكرة إنكار الخالق ،وليصل بعد ذلك اىل
أدلة عقلية تدمغ اآلراء التي عرضها الفكر اإللحادي ،ومن
بني أوضح األدلة عىل ذلك الفيلسوف الفرنيس ديكارت
بقوله (إذا أردنا أن نفرغ لدراسة الفلسفة دراسة جدية
والبحث عن جميع الحقائق التي يف مقدرونا معرفتها
وجب علينا أن نتخلص من أحكامنا السابقة ،و أن نحرص
عىل طرح جميع اآلراء التي سلمنا بها من قبل وذلك ريثام
تنكشف لنا صحتها بعد إعادة النظر فيها  ،وينبغي أيضا
أن نراجع ما بأذهاننا من تصورات  ،و أال نصدق منها إال
التصورات التي ندركها يف وضوح و متيز  ،وبهذه الطريقة
نعرف أوال أننا موجودون باعتبار أن طبيعتنا هي التفكري،
و نعرف يف الوقت نفسه وجود إله نعتمد عليه ،وبعد
أن ننظر يف صفاته نستطيع أن نبحث عن حقيقة األشياء
األخرى جميعا نظرا إىل أنه هو علتها".
إذن علينا وعىل كل من وصلت إليه رسالة اإللحاد أن
ال يغفل جانب النظر والتفكري وأن ال يسلم عقله بكل
بساطة لكل من طرح عليه فكرة أو رأيا بحجة تحريره من
قيود العبودية وغريها من العناوين الرباقة ،وان نجعل من
العقل والتفكري دليلنا يف الوصول اىل الحقائق ،وأن نكون
ين يَ ْستَ ِم ُعونَ الْ َق ْو َل فَيَتَّ ِب ُعونَ
كام قال الله تعاىل من (ال َِّذ َ
ين َه َدا ُه ُم اللَّ ُه ۖ َوأُولَٰ ِئ َك ُه ْم أُولُو
أَ ْح َس َن ُه ۚ أُولَٰ ِئ َك ال َِّذ َ
اب)
الأْ َلْ َب ِ
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املرجعية الدينية العليا تستقبل رئيس الفريق األممي للتحقيق يف
جرائم داعش

استقبل املرجع الديني األعىل آية الله العظمى السيد عيل
الحسيني السيستاين (دام ظلّه الوارف) قبل ظهر يوم االربعاء
 23/1/2019السيد كريم خان املستشار الخاص ورئيس الفريق
التابع لألمم املتحدة للتحقيق حول جرائم داعش وجمع االدلة
بشأنها ،والسيدة نيكول الخوري الخبرية القانونية يف الفريق.
ور ّحب سامحة السيد بتشكيل هذا الفريق االممي وأكّد عىل
اهمية توثيق جرائم داعش  -كام تم توثيق جرائم النازيني -
ورضورة محاسبة مرتكبيها وتعريف العامل مبدى خطورة هذه
الفئة االرهابية عىل االنسانية عامة.
وطالب سامحته ببذل مزيد من االهتامم بالجرائم البشعة التي
استهدفت مكونات معينة كاإليزيديني يف سنجار واملسيحيني يف
املوصل والرتكامن يف تلعفر ،وال سيام جرائم سبي النساء وبيعهن
واغتصابهن.

وشدد سامحته عىل اهمية حامية الشهود الذين يتعاونون مع
الفريق الدويل بابعاد املخاطر عنهم وال سيام الذين يسكنون
يف املناطق التي ال تزال توجد فيها عنارص غري ظاهرة للتنظيم
االرهايب.
وذكر سامحته ان من الرضوري االهتامم بتطبيع االوضاع يف
االماكن التي ترضرت بالحرب واعادة النازحني اىل مناطقهم بعد
اعامرها وتوفري الخدمات فيها ،وقال سامحته ان هذا وان كان
واجب الحكومة العراقية ولكن عىل املجتمع الدويل مساعدتها
يف انجازه.
من جانبه طلب السيد كريم خان من سامحة السيد (دام
ظلّه الوارف) توجيه ضحايا داعش وال سيام من النساء مبزيد
من التعاون مع الفريق االممي وتزويدهم باملعلومات الالزمة
لعملهم.

مركز كربالء للدراسات والبحوث يحدد اسباب
تراجع التعليم يف العراق

• مصطفى احمد باهض

عقد مركز كربالء للدراسات والبحوث
التابع للعتبة الحسينية املقدسة،
السبت 2/2/2019،ندوة نقاشية إليجاد
الحلول املناسبة للنهوض بالواقع التعليمي
يف كربالء.
وقال مدير املركز عبد االمري القرييش ان
"انخفاض املستوى التعليمي يف العراق
بشكل عام وكربالء بشكل خاص هو
ما دفع املركز إلقامة الندوة"مبينا أن
الندورة شهدت" مناقشة اسباب تراجع
التعليم ،وابرزها قلة االبنية املدرسية،
وعدم استقرار املناهج ،وهذا بدوره يؤثر
عىل الطالب بسبب عدم ادراك الكوادر
التدريسية للمواد مام يؤثر عىل كيفية
ايصال املعلومات للطالب ،باالضافة
اىل الترسب املدريس بسبب العوامل
6

االجتامعية واالقتصادية".
واوضح أن :هنالك بحوثا تم دراستها
من قبل املركز ورصدها وسيتم طباعتها
لوضعها امام املسؤولني للنظر فيها واعادة
ما ميكن اعادته.
يف السياق ذاته ،قال الدكتور كامل
درويش ابراهيم  ،ان اهم املشاكل التي
يعاين منها التعليم يف كربالء هو االكتظاظ
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الصفي نتيجة قلة االبنية املدرسية ،وعدم
اعتامد القوانني الحسابية يف رسم خارطة
جلوس الطلبة يف املدارس والصفوف مام
يؤثر عىل فهم الطالب واستيعابه للمواد".
واكد ان "هنالك نقصا كبريا يف االبنية
املدرسية حيث يقدر النقص باكرث من
 400مدرسة يف عموم املحافظة".

الخاصة لألمني
السيد السيستاين (دام ظلّه الوارف) يستقبل املمثّلة
ّ
العام لألمم املتحدة يف العراق
استقبل املرجع الديني األعىل آية الله
العظمى السيد عيل الحسيني السيستاين
(دام ظله) قبل ظهر األربعاء  6شباط
2019م املوافق  - 30جامدى األوىل -1440
هـ السيدة (جينني هينيس بالسخارت)
املمثلة الخاصة لألمني العام لألمم املتحدة
ورئيسة بعثتها يف العراق ،ور ّحب سامحته
بجهود املنظمة الدولية يف مساعدة
العراقيني لتجاوز املشاكل التي يعاين منها
البلد ،متمنياً لها التوفيق يف اداء مهمتها.
واشار سامحته اىل ان امام الحكومة
العراقية الجديدة مهام كبرية وينبغي ان
تظهر مالمح التقدم والنجاح يف عملها
يف وقت قريب وبالخصوص يف ملف
مكافحة الفساد وتحسني الخدمات
العامة وتخفيف معاناة املواطنني وال
سيام يف محافظة البرصة ،مؤكدا ً عىل ان
الكتل السياسية اذا مل تغري من منهجها
يف التعاطي مع قضايا البلد فانه لن
لحل االزمات
تكون هناك فرصة حقيقية ّ
الراهنة.
واوضح سامحته ان العراقيني دفعوا مثناً
باهظاً يف دحر االرهاب الداعيش متثّل
يف اعداد كبرية من الشهداء والجرحى
واملعاقني وخراب مناطق واسعة من البلد
وكلفة مالية هائلة ،وهناك حاجة ماسة
اىل اعادة إعامر املناطق املترضرة بالحرب
وارجاع النازحني اليها بعد القيام بتأهيلها،
ويجب أن يكون هذا من اولويات
الحكومة وهو مام يساهم يف تقليل خطر

تنامي الفكر املتطرف يف هذه املناطق
مرة اخرى ،كام ان عىل املنظامت الدولية
ودول العامل املساعدة يف رسعة تحقيق
ذلك.
وأكّد سامحته عىل اهمية االلتزام العميل

ان الكتل السياسية
اذا مل تغري من
منهجها يف التعاطي
مع قضايا البلد فانه
لن تكون هناك فرصة
لحل االزمات
حقيقية ّ
الراهنة

من قبل الجميع ـ مسؤولني ومواطنني
ـ مبقتضيات السلم االهيل والتامسك
املجتمعي وعدم التفريق بني ابناء البلد
الواحد ورعاية االقليات الدينية واالثنية.
وش ّدد سامحته عىل رضورة تطبيق
القانون عىل جميع املواطنني واملقيمني
بال استثناء وحرص السالح بيد الحكومة
والوقوف بوجه الترصفات الخارجة
عن القانون ـ ومنها عمليات االغتيال
والخطف ـ ومحاسبة فاعليها بقطع النظر
عن انتامءاتهم الفكرية والسياسية.
وقال سامحته ان العراق يطمح اىل ان
تكون له عالقات طيبة ومتوازنة مع
جميع دول الجوار وسائر الحكومات
امل ُِح ّبة للسالم عىل اساس املصالح املشرتكة
من دون التدخل يف شؤونه الداخلية او
املساس بسيادته واستقالله ،كام انه
يرفض أن يكون محطة لتوجيه األذى ألي
بلد آخر.
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العتبة الحسينية املقدسة تفتتح مؤسسة ثقافية غرب افريقيا
افتتحت األمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة مؤسسة وارث وأضاف ان" إقامة مثل هذه املشاريع من شأنها أن توصل االشعاع
الفكري ملذهب اهل البيت عليهم السالم ،وفكر االمام الحسني
األنبياء الثقافية يف دولة بوركينافاسو غرب قارة افريقيا.
وقال مسؤول شعبة املدارس الدينية يف العتبة الحسينية املقدسة عليه السالم اىل أقىص بقاع العامل" مبينا أن"هذه املؤسسة ستأخذ
الشيخ عيل القرعاوي :ان املؤسسة ستكون مركزا ً للنشاطات عىل عاتقها إدامة التواصل بني اتباع اهل البيت عليهم السالم
والعلامء القادرين عىل إيصال االحكام الرشعية لهم".
القرآنية والدينية يف بوركينا فاسو.
من جانبه قال عضو الوفد الشيخ حسن املنصوري ان" العتبة
الحسينية ستعمل عىل استعراض أهم الخطوات التي يتم
العمل بها يف املرحلة الحالية واملستقبلية ،خاصة إعداد املبلغني
والكوادر القرآنية ،وفتح الدورات والجلسات التعليمية ،باإلضافة
اىل إقامة مشاريع ثقافية ودينية وقرآنية.
وأشار املنصوري ان :الهدف من ذلك توسيع أطر التعاون مع
باقي املؤسسات القرآنية واملراكز يف مختلف دول غرب أفريقيا.
وكانت العتبة الحسينية املقدسة قد اعلنت يف آب /اغسطس
املايض املبارشة بتأسيس مؤسسة ثقافية يف جمهورية اوغندا.

ٍ
خاص بها
متحف
املقدسة تسعى إلقامة
العتب ُة العسكر ّي ُة
ّ
ٍّ
متحف الكفيل للنفائس
أبدى
ُ
واملخطوطات يف العتبة الع ّباسية املق ّدسة
استعداده التا ّم ،ألجل املساهمة يف إنشاء
ٍ
متحف تعتزم العتب ُة العسكريّة املط ّهرة
إقامته.
جاء ذلك خالل الدعوة املو ّجهة له من ِقبل
العتبة العسكريّة املق ّدسة ،حيث قام وف ٌد
من متحف الكفيل بزيارة املرقد الطاهر
لإلمامني العسكريّني(عليهام السالم)،
والتقى بالقامئني عليها وعىل رأسهم أمينها
العا ّم سامحة الشيخ ستار املرشدي ،وقد
استمع الوف ُد اىل أهداف هذا املرشوع
والغرض منه ،فضالً عن قيامه بجول ٍة يف
املكان املقرتح إلنشاء املتحف.
رئيس قسم متحف الكفيل األستاذ صادق
ُ
الزم بينّ من جانبه قائال " قُمنا بزيار ٍة للعتبة
العسكريّة املق ّدسة من أجل املساهمة
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ٍ
متحف
يف وضع الخطوط األوىل إلنشاء
يخصها ويكون واحدا ً من معاملها الرتاث ّية
ّ
الرثيّة التي يزخر بها هذا املرقد الطاهر"
مبينا أن الوفد "اطّلع عىل املكان الذي من
املزمع إقامة املتحف عليه ،والذي سيتألّف
من قاعة ٍ
وسنعمل سويّ ًة
ُ
عرض ومخزن،
بإذن الله تعاىل عىل بذل جهدنا يف سبيل
إنشاء هذا الرصح".
من جانبه أشاد األم ُني العا ّم للعتبة
العسكريّة املق ّدسة الشيخ ستار املرشدي
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بالدور املتم ّيز للعتبة الع ّباسية املق ّدسة
يف تقديم الخدمات للمراقد املط ّهرة
وبالخصوص العتبة العسكريّة املق ّدسة،
ٍ
خاص
مب ّيناً" :إ ّن هدف إنشاء
متحف ٍّ
بالعتبة العسكريّة املق ّدسة ،لعرض
املقتنيات املتحف ّية املوجودة يف العتبة
رضرة بسبب
بشكلٍ عام ،واألجزاء املت ّ
الهجمة اإلرهاب ّية عىل الحرم الرشيف
خاص".
بشكلٍ ّ

مزرعة فدك االوىل من نوعها يف العراق:

زراعة ( )10000فسيلة نخيل بينها أصناف نادرة
• إبراهيم العويني
اعلنت العتبة الحسينية املقدسة عزمها زراعة  10االف فسيلة
خالل فصل الربيع املقبل تضم أصنافا نادرة.
وقال مدير مزرعة فدك للنخيل فائز ابو املعايل أن " ذلك يأيت
ضمن املرحلة الثانية لزراعة النخيل يف هذه املزرعة ،بعد زراعة
 16الف فسيلة خالل املرحلة االوىل".
واضاف"ان املرحلة الثانية ستشمل زراعة اصناف نادرة من
النخيل كالربحي واملكتوم واملطوق والشويثي واملجهول ومري حاج
والجوزي وغريها ،كام ستتم ايضا زراعة أشجار الرمان والزيتون
والسدر (النبق) يف املسافات الفاصلة بني الفسائل".
واوضح "ان هذه املرحلة ستشمل زراعة اصناف نادرة من النخيل
ملزرعة تعد االكرب من نوعها يف العراق من ناحية املساحة وأصناف
النخيل التي تضمها" ،موضحا أن " مساحة املزرعة الكلية تبلغ
 2000دونم متت زراعة املرحلة األوىل منها مبساحة  500دونم".
كام بني ابو املعايل آلية سقي املزرعة مبينا أنه "سيتم باستخدام
منظومة التقطري الحديثة التي تعمل بنظام ( الوايرلس) من خالل
اآلبار املنترشة والتي يصل عددها إىل عرشة آبار تم حفرها يف

أماكن مختلفة من املرشوع".
واشار اىل ان "املرشوع يهدف أيضا اىل تشغيل االيدي العاملة،
واستغالل األرايض الصحراوية وتنمية الواقع الزراعي يف كربالء
باإلضافة اىل الهدف االسرتاتيجي وهو الحفاظ عىل األنواع الجيدة
والنادرة من التمور العراقية من االنقراض وإنتاج نوعيات جديدة
من التمور".
وكانت املزرعة قد رفدت السوق املحلية بأصناف التمور النادرة
خالل الصيف املايض.

مستشفى االمام زين العابدين عليه السالم تشهد افتتاح ردهة العناية
املركزة لحديثي الوالدة
افتتحت مستشفى االمام زين العابدين عليه السالم التابعة لألطفال .
للعتبة الحسينية املقدسة يف كربالء وحدة العناية املركزة وأكد وزير الصحة والبيئة عالء الدين العلوان الذي حرض االفتتاح
دعم الوزارة ملشاريع العتبة الحسينية املقدسة يف القطاع الصحي
لضامن تقديم الخدمات الصحية الالزمة للمجتمع.
فيام قال مدير ادارة املستشفى احمد فؤاد البيايت  :بالنظر
لالقبال املتزايد عىل املستشفى ألجراء عمليات الوالدة تم افتتاح
ردهة العناية املركزة لحديثي الوالدة وبسعة  13حاضنة.
واضاف ان "الخدمات واإلمكانيات التي تقدمها هذه الردهة
قامئة عىل االسس العلمية يف هذا املجال كام انها توفر املكان
والبيئة املناسبني للطفل الذي يعاين من مشاكل التنفس او
الوالدة املبكرة".
العدد  - 130جمادى اآلخرة  1440هـ
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ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ
الجمعة /13ربيع اآلخر1440/هـ املوافق 2018/ 12/ 21م

ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف
الجمعة /20ربيع االخر1440/هـ املوافق 2018/ 12/ 28م

إيثار املصالح الخاصة عىل املصالح العامة

املدارس أمامها مسؤولية تاريخية وأخالقية

هناك بعض الظواهر املجتمعية التي تهدد املنظومة األخالقية للمجتمع ،ومنها
(تقديم وإيثار املصالح الخاصة عىل املصالح العامة) .وهي نابعة من غريزة حب
الذات وهذه الغريزة رضوري وجودها عند اإلنسان ألنها تحركه وتدفعه للبحث
عن مصالحه ومنافعه ولكن املشكلة حينام يغلّب اإلنسان مصالحه ومنافعه عىل
اآلخرين.
واألشد واألخطر أن تحقيق املصالح الخاصة رمبا استلزم اإلرضار باآلخرين ،وقد
أدى اىل ابتالء الناس بالكثري من األزمات والتخلف وهضم الحقوق وتأخر البلد
واملجتمع وتخلفه عن ركب املجتمعات االخرى ،ومراعاة املصلحة العامة التي
ال تخص شخصاً او كياناً معيناً يف املجتمع بل تشمل املواطن العادي واملوظف
الحكومي واملعلم والطبيب والتاجر والفالح وأصحاب املهن والحرف والسيايس
وأصحاب االختصاص والفنون والكيان العشائري واملذهبي والديني والقومي
واالنتامء الحزيب وغريها ،ومن يعترب من هؤالء ان مصلحة بلده مقدمة ،فهو جدير
بالثقة بوطنيته وضمريه الديني والوطني والغرية عىل شعبه ،ومن ال يكون كذلك
فهو بعيد عن شعارات الوطنية والحب لشعبه ،وقد تحكمت فيه غريزة االنانية
حدا ً جعلته عبدا ً يسري وفق ما متليه تلك الغريزة..
كام أن البحث عن املصالح الخاصة بال ضوابط او قيود ومبادئ وسلطة تح ّد
من ذلك ستتحول اىل قوة تدمري وإفساد للمجتمع ومؤسساته وترتك الضعفاء
فريسة لألقوياء وأصحاب السلطة والقوة واملال وسينعدم االستقرار والسلم واألمانة
وتهضم الحقوق ،بل ته ّدد مستقبل األجيال القادمة ..وسيصبح البلد ومؤسساته
سوقاً للمزايدات وساحة للرصاعات وسوف ال يكون هناك عمل وتقدم وخدمة..
وللوصول اىل هذه الحالة التي ننشدها جميعاً نحتاج اىل مجموعة من االمور:
 االهتامم باملنظومة الفكرية واألخالقية فالبد للمؤسسات الرتبوية ابتدا ًءمن األرسة ان تركّز وتوضح لالنسان ان بقية افراد املجتمع وان اختلفوا يف مسألة
رش مثله يتمنون حصول الخري واملصلحة والنفع.
االنتامء هم ب ٌ
 توفر البيئة الصالحة ،واملقصود توفر القدوة ،فالذي َن ُسلمت بأيديهم مقاليداألمور للناس البد ان يكونوا هم القدوة لآلخرين..
 النقطة االخرى املهمة ان تعتني املؤسسات الترشيعية والتنفيذية بحاميةاملصالح العامة ،فالنصيحة واملوعظة ان مل يكن معها مؤسسات ترشيعية تس ّن
القوانني التي تحفظ املصالح العامة والحقوق والخدمات العامة ومتنع أي شخص
بعنوان الفرد او بعنوان الكيان ان يرض باالخرين ،وحينئذ سينبسط الرضر
عىل الجميع ويتقوض العمل الجمعي وسيؤدي اىل تشتيت الطاقات والجهود
واالمكانيات..

تفتخر األمم مبا عندها من ذخرية علمية أو ثروات أو ما أشبه ذلك ،..ونحن ا ّمة
لو أردنا أن نجمع مصادر القوة والخري عندنا لك ّنا يف املراكز املتقدمة حضارياً ،لكن
بعض املشاكل تُ ِركَت ف َنمت وتشع ّبت وأصبحت حالة تحتاج اىل حل.
ولعل الذخرية التي يُفرتض أن نفتخر بها هي رشيحة الشباب ،فهي ُعنوان
ّ
الفت ّوة والحياة يف كل ا ّمة ،فيام شبابنا اليوم يعاين من مشاكل كثرية وكبرية فعلينا
أن ال نجعلهم ضحية ،والحديث لكل من ل ُه تأثري كاألب واألم واملواقع اإلدارية
واالقتصادية والعلمية والسياسية ،عندما نأيت اىل العمر الذهبي للشاب سنرَ ا ُه يُقىض
يف املدارس ،واملدرسة عبارة عن مكان تُصنع في ِه الرجال وعبارة عن تربية يحملها
الشاب ويأيت بعد ذلك واألمل َمعقود ب ِه ،فهل ما موجود فعال يُريض الطموح؟!
الجواب  :كال ،فاألرسة تعاين من انفالت أبنائها واملدرسة من كسل طالبها ،فيا
أيها املسؤولون عن هذا العنوان املقدس (الرتبية) ملاذا نضحي بشبابنا بطريقة
أو بأخرى ؟!! بسبب ضياع الهدف عند الشاب فهو مملوء فت ّوة لكن جعلوا عقله
فارغاً لغايات ..واملدارس أمامها مسؤولية تاريخية وأخالقية واجتامعية بان تصوغ
الطالب صياغة ليكون عنرصا ً نافعاً ،ال أن تؤثر سلباً علي ِه ،فكثري الشكاوى من عدم
االهتامم مبراحل الرتبية عند الطالب ومن التس ّيب ،فالذي يحصل وجود ا ّمة ال
تُراقب ذخريتها..
أيها الشباب أنتم ذخرية البلد ال تُ َج ّروا وراء عوامل تُحبط من إرادتكم ،فأنتم
املعدن الطيب والذين تُعقد عليكم اآلمال وأنتم تعلمون ما هي اآلالم التي بُذلت
من آبائكم حتى تصلوا اىل ما وصلتم ..وأنت أيها املعلم امل يُّرب الفاضل هذا العنوان
الذي نحن نقف إجالال له يتحتّم َ
عليك أن تُريب عىل محبة البلد واحرتام القيم وعىل
أن يكون عنرصا ً نافعاً وازرع فيه محبة العلم ،وإال فمن أين نأيت بالعلامء؟!
وأيها اآلباء  ..أعطوا وقتا ألوالدكم ،ومارسوا عملية الرتبية يف هذا الظرف الذي
نعيشه فال تف ّرطوا بال ِعقد األهم يف حياتنا  ،بعنوان مشغول فتباً للشُ غل الذي
يُقصيك عن أوالدك! وأ ُّي شغل وأيُّة مسؤولية أهم من أبنائك ؟! والحديث عن قلّة،
لكنها كالرسطان وكدودة األرض إمنا ترسي رسياناً سيئاً علينا..
أيها الولد ال تخجل من النصيحة فاإلنسان إذا استنصح اآلخرين شاركهم
يف عقولهم ،وتعلّم من الكبري ومن الذي أكرث خربة ،و َع ّود نفسك عىل أن تختار
الصحيح ،وانتم أيها املربّون البد من إعطاء هذا العنوان ح ّق ِه .ففي النفس غصص
من هذا املوضوع وان َّقل ،لكنه يحتاج اىل ِه َّمة و ُر َّب ِه َّمة أحيت أُ ّمة..
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شــــــــذرات
الجمــــــــــــــــعة
• أعداد وتحرير :حيدر عدنان  -يحيى الفتالوي

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ
الجمعة /27ربيع اآلخر1440/هـ املوافق 2019/ 1/ 4م

ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف
الجمعة /4جامدى االوىل1440/هـ املوافق 2019/ 1/ 11م

التسقيط االجتامعي للشخصية االجتامعية

غياب رب األرسة يف االهتامم باألرسة

الشخصية االجتامعية هي املكانة واملنزلة االجتامعية التي تكون للشخص أو
املكون االجتامعي الناشئة من مقومات بنائه الديني واالجتامعي والثقايف واألخالقي
واالقتصادي والسيايس ،أو لكونه إنسانا مع قطع النظر عن وجود هذه املقومات..
وهي رضورة اجتامعية حياتية من حيث إنسانيتنا ومن حيث احتياجنا الحيايت
املعييش املادي واملعنوي ،والتسقيط االجتامعي يتناىف مع فطرة اإلنسان واألخالق
اإلنسانية بصورة عامة ،فلو ُهدرت كرامة شخص سيبتعد ويَ ُنفر الناس عنه ،وسيعاين
من االضطراب النفيس أوال  ،وبأن املجتمع سوف ال يتعاون معه لقضاء حاجاته
املادية واملعنوية ثانياً.
تكمن الخطورة أن هذا يؤرش وجود خلل ديني أخالقي ثقايف ،ميارس تارة عىل
مستوى أفراد قالئل ألن املجتمع يُنكر ويتشدد يف اإلنكار عىل هذه الظاهرة ،وتارة
يمُ ارس عىل مستوى عدد كبري واملجتمع ال يُنكر وال يكرتث ما يؤدي اىل كثري من
املخاطر عىل مستوى الفرد واملجتمع وقد تؤدي اىل نزاعات ورصاعات يف داخل
املجتمع أقلّها مسألة االضطراب النفيس الذي يعيشه الفرد ،فخطورة التسقيط
االجتامعي أن آثاره مدمرة للمجتمع وتؤرش وجود خلل ديني وثقايف وأخالقي
واجتامعي عىل مستوى واسع يحتاج اىل وضع الحلول له..
التسقيط االجتامعي مصطلح حديث ويف الروايات تعبري آخر عن ُه وهو هتك
حرمة املؤمن او انتهاك كرامته او هدم مروءته ،وورد عن رسول الله (صىل الله
عليه وآله وسلم) ( :كل املسلم عىل املسلم حرام ،دمه وماله و ِعرضه) ،والعرض هنا
املنزلة واملكانة االجتامعية ،وكم هي عظيمة حرمة الكعبة ونحرص عىل ان ال ننتهك
حرمتها واألحاديث تقول ان حرمة املؤمن أعظم حرمة عند الله من حرمة الكعبة..
هؤالء الذين يكتبون عىل صفحات التواصل ويسقّطون قد يتصورون األمر بسيطا
ويوم القيامة يظهر أنها من أعظم الحرمات والعقاب ينتظرنا ونحن نكتب ونص ّور
ونشوه ونفرتي ونطعن بكل سهولة وبساطة ويُرس ونتصور أن هذا األمر بسيط..
وروي عن اإلمام الرضا (عليه السالم) فيام أويص به السيد عبد العظيم بن
عبدالله الحسني بقوله ( :يا عبد العظيم أبلغ عني أوليايئ السالم وقل لهم ......
آليت عىل نفيس انه من فعل ذلك
وال يشغلوا أنفسهم بتمزيق بعضهم بعضاً فإين ُ
وأسخط ولياً من أوليايئ دعوتُ الله ليعذبه يف الدنيا أشد العذاب وكان يف اآلخرة
من الخارسين) ،فليلتفت كل م ّنا حينام يتكلم او يكتب فيوم القيامة لن تستطيع
ان تصحح فـ (سنكتب ما قدموا وآثارهم).

إن األرسة هي النواة أن طابت طاب املجتمع وان كانت األخرى ال قدر الله
فستكون هناك مفاسد عامة..والنتيجة أن هناك بنا ًء سيُبنى بشكل معوج وسندفع
جميعنا الثمن ،كل مجتمع ينبغي أن تتوفر فيه حصانة بحيث يصعب أن ينهدم..
تارة يكون أفراد املجتمع مبستوى كبري من الوعي فال تمُ رر كثري من األشياء من
خاللهم فهم كالسد املنيع الذي يرتقب أي يشء يف هذا النسيج االجتامعي  ،وتارة
تكون االُرس الكرمية ملتفتة اىل املشاكل وتحلّها بنفسها ألنها ستص ّدر جيال اىل الشارع
واملدرسة واملصنع وغريها ،وتارة تتدخل الدولة فرتاعي هذا الجانب وتعطيه ميزانية
مهمة وأهمية كبرية وتختار الرجال األمناء لالهتامم به.
ومن جملة األشياء التي يشىك منها هي غياب رب األرسة يف االهتامم باألرسة ال
من جهة اإلنفاق املايل..فمع تطور األمور يف عامل التكنولوجيا الذي اث ّر عىل األرسة يف
تفكيك ُعرى املو ّدة والتامسك األرسي تضاعفت مسؤولية األب يف أن يشعر األرسة
بوجوده الحقيقي فيجلس معهم ويشاطرهم ويستفرس ويسأل ..فاألبناء خارج
األرسة قد يسببون مرضا لرب األرسة أو مشكلة فال تعطي األوالد ماال فقط بزعم
انك تحبه فهذا غري كاف  ،فالتوسعة عىل العيال مستحبات لكن ال تنىس الوظيفة
األساسية الرتبية فلفظ رب األرسة من الرتبية.
ولنالحظ امري املؤمنني (عليه السالم) حيث كتب بعد واقعة صفني كتاباً اىل االمام
الحسن (عليه السالم) ذكر يف مقدمته شيئاً مهام جدا ً عن حرص االباء عىل اوالدهم
بقوله ( َو َو َج ْدت َُك بَ ْع يِض ،بَ ْل َو َج ْدت َُك ك يُِّل) ،ولذا فاألب عندما يجتمع مع افراد ارسته
يسأل عن هذا ويتفقد هذه تكون ارسة مباركة تحمي املجتمع من الدمار ،فالولد
بحاجة ماسة لك يريد ان يراك و يسمع م ّنك ،وعن تجاربك ،فعلّمه كيف يدخل اىل
املجتمع ،تتبعه يف املدرسة وخارج املدرسة ،فالسؤال عن ُه واالستفسار يعطيه حصانة
لعلمه ان وراءه أبا أو أُما أو أخ كبريا يتفقد أحواله..
ويضيف (عليه السالم) ( َحتَّى كَأَ َّن شَ يْئاً لَ ْو أَ َصابَ َك أَ َصابَ ِني َوكَأَ َّن الْ َم ْوتَ لَ ْو
أَت ََاك أَت يَِان  ،فَ َع َن يِان ِم ْن أَ ْمر َِك َما يَ ْع ِنيني ِم ْن أَ ْم ِر نَف يِْس) ،هذه هي املو ّدة والشفقة
والرحمة ،وال اعرف كيف اصف أبا يطفئ السجائر يف جلد ولد ِه مبُنتهى القسوة،
أو يطالبه بجلب املال ،بينام يسأل أحدهم االمام الصادق (عليه السالم) ملاذا ا ُحب
ولدي أكرث مام هو يحبني؟! قال ل ُه ألنه منك ولست من ُه.
إن الجانب املعنوي يتمثل بان تحيط الولد برعايتك وشفقتك وأبوتك ..فالطفل
فتح عينيه ورأى األب يرزق ويحمي ويهتم خصوصاً يف املراحل التي يتحسس منها
هذا الولد..
العدد  - 130جمادى اآلخرة  1440هـ
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شــــــــذرات
الجمــــــــــــــــعة
ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ
الجمعة /11جامدى االوىل1440/هـ املوافق 2019/ 1/ 18م

ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف
الجمعة /18جامدى االوىل1440/هـ املوافق 2019/ 1/ 25م

التسقيط االجتامعي للشخصية االعتبارية

الفارق بني الفوىض و الحرية

من األمور التي تهدد كرامة اإلنسان واعتباره ومنزلته االجتامعية ما يُتبع من
أساليب التسقيط االجتامعي للشخصية االعتبارية لدى اآلخرين ومنها:
.1التسقيط الديني :وهناك ثالث إشكال منه:
اوال :التشويه الفكري :فلكل فكر رموز واضحة يف استقامتها وسريتها وسلوكها
وكامالتها ال ميكن التعرض لها بالتسقيط  ،ف ُيلجأ اىل التشويه الفكري  ،أحيانا بأسلوب
دقيق يف تزوير الحقائق املعرفية والعقائدية  ،أو طرح تفسريات وتأويالت تناسب
أهواء وأهداف الجهة التي تريد التسقيط ،وأحيانا بسلب مقامات وفضائل وصفات
حسنة لهذا الكيان ونسبة أمور سيئة لتسقيط ذلك ال ِفكر لدى املجتمع وعزل ِه عنه.
ثانياً  :تسقيط الكيان والفرقة بنسبة افعال شنيعة وترصفات سيئة لها وتسقيط
فكرها بالنتيجة.
ثالثاً :تسقيط الرموز والقادة :فحني ال يُتمكن من ال ِفكر والكيان يلجأون اىل
الرموز الدينية فينسبون اليها ترصفات وسلوكيات وافعال وعالقات تش ّوه صورتها
امام الناس واحياناً تسلبها مقامات معنوية ،وقوة الرمز الديني فيام يتصف ب ِه من
كامالت معنوية فينجذب الناس الي ِه ويحبون ُه ويعملون وفق منهج ِه ،ف ُينسب إليه
سلوكيات وصفات تتناىف مع الكامالت املعنوية ،ومن جملة ذلك ما يتعرض له
العلامء الصالحون وافاضل اهل العلم واملؤمنون من كذب وافرتاء وتشويه.
وازدادت خطورة تسقيط الشخصية االعتبارية بعدما توفرت للمجتمع وسائل
التواصل ووسائل اإلعالم مع القدرة عىل الفربكة والكذب وإقناع السذّج من الناس
والبسطاء باالفرتاءات واألكاذيب والتشويه والتشهري ،فاإلنسان يف سعادته وكامله
وانتظام حياته يف بقاء هذه الرموز بقوتها لدى املجتمع ،وخطورة عزل الناس عن
القادة تقود لعزلهم عن الفكر ..لذلك البد ان يُلتفت حني الكتابة أو النرش اىل
التثبت والتدقيق ليك تبقى تلك العلقة والقداسة والجاللة واملهابة..
 .2التسقيط االجتامعي :فيوم القيامة س ُيكشف يف صفحة كتاب الفرد أنواع
التسقيط مام نراه كثريا ً يف صفحات التواصل االجتامعي ويف أحاديثنا احياناً ،ويف
الحديث عن النبي (صىل الله عليه وآله وسلم) ( :ال تطلبوا عرثات املؤمنني ،فإ َن
من تتبع عرثة اخيه تتبع الله عرثته ،ومن تتبع الله عرثت ُه فضح ُه ولو يف جوف بيته)،
والتسقيط اآلخر الذي يشتيك من ُه الكثري هو كشف األرسار فالبعض يدخل لهذه
رسية فينرش ُه بكرثة ويش ّهر ب ِه ،فالبد لالنسان ان يكون حريصا عىل
الخصوصية ال ّ
صون وحفظ ارساره يف صندوق مغلق ،وال يسمح لالخرين بتصيد زالته وعرثاته
لينرشوها بني االخرين ..االمام الرضا (عليه السالم) يقول( :فإين آليت عىل نفيس
أنه من فعل ذلك وأسخط ولياً من أوليايئ دعوت الله ليعذبه يف الدنيا أشد العذاب
وكان يف اآلخرة من الخارسين).

ب ّينا سابقاً البديّة االهتامم والحفاظ عىل كيان األرسة ملا له من انعكاسات ايجابية
ندب إليها
عىل عموم املجتمع.ولذلك كانت الرتبية الصحيحة من املسائل التي َ
الشارع وحثّ عليها املصلحون لتامسك األرس وفق قواعد سلوكية محددة.
يف هذا الشأن هناك حاالت ثالث قد يتفرع منها فروع :أولها حالة األرسة بنفسها
رب األرسة ،حيث تحتّم عليه أن يُنتج أرسة سليمة ،وثانيها
واملسؤولية ُملقاة عىل ّ
حالة املدرسة ،وذكرنا أهمية املعلم يف تنشئة الجيل وأن هذه مسؤولية تشرتك فيها
األرسة واملعلم،و الحديث فيها يؤجل اىل وقت آخر.
والحالة الثالثة هي حالة الجو العام ،فام مير به مجتمعنا يف الجو العام خطري
جدا ً وسبق وقلنا أن عىل كل إنسان السعي ما يستطيع لتبيان املشاكل والبحث
عن الحلول بحسب وظيفته ،وهناك وظيفة عامة وهي وظيفة مجتمعية ال يُعفى
منها احد حيث تتباىن الناس فيام بينها وتتفق عىل سلوكيات محددة ال تسمح
باخرتاقها ،فاملقصود من الجو العام هي حالة الفوىض التي نعيشها ،حيث التبس
الفارق بينها وبني الحرية.
الحرية ال تعني أن يفعل اإلنسان ما يحلو له وال يوجد هكذا منطق حتى يف
رشيعة الغاب ! فهذه ليست حرية ،وجميع أنظمة العامل بتعريفها للحرية ال تقول
بذلك ،وإمنا الحرية لها ضوابط تحدد املسموح به وغري املسموح به .
ليس من حق احد أن يوقف سيارته مثال أمام باب داري ،والناس ستسخر من ُه
وتقول له هذا تع ّدي عىل املصالح العامة ،وإذا استمر التع ّدي برزت حالة مقابلة
للحرية وهي حالة الفوىض ،والفوىض هي انعدام النظم والقوانني وعدم رعاية أي
يشء ،ومام يؤسف أننا نعيش حالة فوىض ونتخيل أننا نعيش حالة حرية ،وبينهام
بون شاسع .
إذن البد أن تكون لنا كمجتمع حصانة مجتمعية متنع االنزالق وتقف حائال
أمام السلوكيات املنحرفة ،فإذا فق َد املجتمع حصانت ُه وقعنا يف محذور ال نخرج من ُه
اىل أن يشاء الله تعاىل ،وهذه الحصانة مسؤولية الجميع علينا أن نُنكر الفوىض
املتحض فال نجد
ونتمسك بالحرية وفق ضوابط ،وإذا نظرنا اليوم اىل دول العامل
رّ
شيئاً مام عندنا نحن أبناء الحضارة والقيم واألصول ،فكل هذه األمور عندنا.
نحن نُريد الحريّة ،ولكن ُهناك فرق كبري بني الحرية وبني الفوىض ،واملجتمع
عليه أن ميارس دور ُه ،فال يوجد احد ال يحب مجتمعه ،وعلينا مبقتىض ذلك أن
نسعى اىل أن نحافظ عىل هذا املجتمع ،و أن نبينّ أننا نتحسس فوىض وال نتحسس
حريّة.
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شذرات من خطب الجمعة ملمثل املرجعية الدينية
العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ

شذرات من خطب الجمعة ممثل املرجعية الدينية
العليا السيد احمد الصايف

ان تحقيق املصالح الخاصة رمبا استلزم اإلرضار باآلخرين،
وقد أدى اىل ابتالء الناس بالكثري من األزمات والتخلف وهضم
الحقوق وتأخر البلد واملجتمع وتخلفه عن ركب املجتمعات
االخرى

املدارس أمامها مسؤولية تاريخية وأخالقية واجتامعية بأن
تصوغ الطالب صياغة ليكون عنرصاً نافعاً ،ال أن تؤثر سلباً
علي ِه ،فكثري الشكاوى من عدم االهتامم مبراحل الرتبية عند
الطالب ومن التس ّيب

الذين يكتبون عىل صفحات التواصل ويسقّطون قد يتصورون
األمر بسيطا ويوم القيامة يظهر أنها من أعظم الحرمات
والعقاب ينتظرنا ونحن نكتب ونص ّور ونشوه ونفرتي ونطعن
بكل سهولة وبساطة ويُرس

مع تطور األمور يف عامل التكنولوجيا الذي اثّر عىل األرسة
يف تفكيك ُعرى املودّة والتامسك األرسي تضاعفت مسؤولية
األب يف أن يشعر األرسة بوجوده الحقيقي فيجلس معهم
ويشاطرهم ويستفرس ويسأل

ازدادت خطورة تسقيط الشخصية االعتبارية بعدما توفرت
للمجتمع وسائل التواصل ووسائل اإلعالم مع القدرة
عىل الفربكة والكذب وإقناع الس ّذج من الناس والبسطاء
باالفرتاءات واألكاذيب والتشويه والتشهري

األب عندما يجتمع مع افراد ارسته يسأل عن هذا ويتفقد هذه
تكون ارسة مباركة تحمي املجتمع من الدمار

عن النبي (صىل الله عليه وآله وسلم) ( :ال تطلبوا عرثات
املؤمنني ،فإنَ من تتبع عرثة اخيه تتبع الله عرثته ،ومن تتبع
الله عرثتهُ فضحهُ ولو يف جوف بيته)

الحرية ال تعني أن يفعل اإلنسان ما يحلو له وال يوجد هكذا
منطق حتى يف رشيعة الغاب ! فهذه ليست حرية ،وجميع
أنظمة العامل بتعريفها للحرية ال تقول بذلك ،وإمنا الحرية لها
ضوابط تحدد املسموح به وغري املسموح به

البد لالنسان ان يكون حريصا عىل صون وحفظ ارساره يف
صندوق مغلق ،وال يسمح لالخرين بتصيد زالته وعرثاته
لينرشوها بني االخرين.

البد أن تكون لنا كمجتمع حصانة مجتمعية متنع االنزالق وتقف
حائال أمام السلوكيات املنحرفة ،فإذا فقدَ املجتمع حصانتهُ
وقعنا يف محذور ال نخرج منهُ اىل أن يشاء الله تعاىل ،وهذه
الحصانة مسؤولية الجميع
العدد  - 130جمادى اآلخرة  1440هـ
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تحقيقات

العمل التطوعي

وانعكاساته عىل الفرد واملجتمع
• تحقيق :سالم الطايئ • تحرير :صباح الطالقاين

يطلق مصطلح العمل التطوعي عىل أي عمل تقوم به مؤسسة او رشكة او أفراد ملساعدة وتنمية مستوى اآلخرين من
دون هدف ربحي.
والعمل التطوعي أيضاً ُيعد منظومة تضم مجموعة من األخالقيات والقيم واملبادئ التي تسعى للقيام بالخري لآلخرين
وجلب املنافع لهم او درء املفاسد عنهم ،من دون مقابل ويكون هذا العمل دون إكراه او إلزام.
يطلق مصطلح العمل التطوعي عىل أي عمل تقوم به مؤسسة
او رشكة او أفراد ملساعدة وتنمية مستوى اآلخرين من دون
هدف ربحي.
والعمل التطوعي أيضاً يُعد منظومة تضم مجموعة من
األخالقيات والقيم واملبادئ التي تسعى للقيام بالخري لآلخرين
وجلب املنافع لهم او درء املفاسد عنهم ،من دون مقابل ويكون
هذا العمل دون إكراه او إلزام.
وتح ّدث الشيخ الدكتور عبد الله اليوسف عن مفهوم ومكانة
العمل التطوعي يف اإلسالم قائالً" حث القرآن الكريم يف عدد من
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آياته الرشيفة عىل القيام باألعامل التطوعية يف مختلف مجاالت
العمل ،ودعا إىل املسارعة واملسابقة يف عمل الخري كام يف قوله
تعاىل ﴿ :ف َْاستَ ِبقُوا ْ الْ َخيرْ َ ِ
ات أَيْ َن َما تَكُونُوا ْ يَأْ ِت ِب ُك ُم اللّ ُه َج ِميعاً
ش ٍء ق َِدي ٌر﴾( )2و قوله تعاىل﴿ :فَ َمن تَطَ َّو َع َخيرْ ا ً
إِ َّن اللّ َه َعلىَ ك ُِّل يَ ْ
فَ ُه َو َخيرْ ٌ لَّ ُه﴾.
وأشار القرآن الكريم إىل مجموعة من مصاديق عمل التطوع
كالحث عىل إعطاء الصدقة أو األمر باملعروف ،أو اإلصالح بني
الناس كام يف قوله تعاىل﴿ :الَّ َخيرْ َ فيِ كَ ِثريٍ ِّمن نَّ ْج َوا ُه ْم إِالَّ َم ْن أَ َم َر
ب َِص َدقَ ٍة أَ ْو َم ْع ُر ٍ
وف أَ ْو إِ ْصالَ ٍح بَينْ َ ال َّن ِ
اس﴾.

والشفاعة يف فعل الخري تعد أيضاً من األعامل التطوعية التي
دعا إليها القرآن الكريم كام يف قوله تعاىلَّ ﴿ :من يَشْ َف ْع شَ فَا َع ًة
يب ِّم ْن َها﴾ ،والدعوة إىل الخري من األعامل
َح َس َن ًة يَكُن لَّ ُه ن َِص ٌ
التطوعية التي يجب أن يقوم بها النخبة املؤهلة من املجتمع،
كام يف قوله تعاىلَ ﴿ :ولْتَكُن ِّمن ُك ْم أُ َّم ٌة يَ ْد ُعو َن إِلىَ الْ َخيرْ ِ﴾.
وأضاف الدكتور اليوسف" ان مفهوم الخري مفهوم واسع
يشمل كل ما يعد بنظر الرشع والعقل والعرف خريا ً ،فالصدقة
خري ،ونرش العلم بني الناس خري ،وبناء املساجد وأماكن العبادة
والذكر خري ،وتزويج الع ّزاب خري ،ومساعدة الفقراء واملحتاجني
خري ،وتشييد املستشفيات واملراكز الصحية خري ،ودعم املتفوقني
للدراسات العليا خري ،وطباعة الكتب وتوزيعها مجاناً خري،
وتأسيس وسائل االعالم امللتزمة خري ،وتقوية التدين يف نفوس
الشباب خري ،والدعوة إىل املعروف خري واألمر باملعروف والنهي
عن املنكر خري ،ومقاومة الرش وزرع الفضيلة خري وهكذا ...فإن
قامئة الخري طويلة وواسعة وشاملة لكل ما فيه رضا لله عز وجل،
ومنفعة املجتمع وخدمة األمة واإلنسانية.
وورد التطوع يف القرآن الكريم ،فقد جاء يف سرية األنبياء
مجموعة من القصص التي تتحدث عن قيامهم بأعامل تطوعية
مختلفة ،والهدف من ذكرها هو دعوتنا لالقتداء بأنبياء الله،
والسري عىل نهجهم ،كام يؤكد هذا التذكري من جهة أخرى قيمة
العمل التطوعي يف املنظور القرآين ،حيث ذكر باالسم مجموعة
من األنبياء العظام الذين مارسوا األعامل التطوعية مبا يريض الله
تعاىل".
وأشار الدكتور اليوسف إىل أهم النامذج من تطوع األنبياء
الوارد يف القرآن الكريم عىل سبيل املثال:
-1كفالة نبي الله زكريا عليه السالم ملريم بنت عمران :أشار
القرآن الكريم إىل تطوع نبي الله زكريا عليه السالم لكفالة مريم
بنت عمران عليها السالم وقال تعاىلَ ﴿ :وكَ َّفلَ َها َزكَ ِريَّا كُلَّماَ َد َخ َل
اب َو َج َد ِعن َد َها ِرزْقاً ق ََال يَا َم ْريَ ُم أَ ىَّن ل َِك َهـذَا
َعلَ ْي َها َزكَ ِريَّا الْ ِم ْح َر َ
اب﴾.
قَال َْت ُه َو ِم ْن ِع ِند اللّ ِه إ َّن اللّ َه يَ ْرز ُُق َمن يَشَ ا ُء ِب َغيرْ ِ ِح َس ٍ
والكفالة تعني أن يقوم شخص برعاية شؤون أحد األطفال،
والعمل عىل تربية وتوفري احتياجاته حتى يكرب ،وهذا ما فعله
نبي الله زكريا عليه السالم ،حيث تكفل برعاية مريم بنت
عمران ،وقام بكفالتها خري قيام ،فهو نبي وزوج خالة مريم ،وما
كان أحد غريه جدير بهذه املهمة يف كفالة مريم عليها السالم.
وكفالة األيتام هي من أفضل األعامل التطوعية ،فقد روي عن
الرسول األعظم صىل الله عليه وآله أنه قال( :أنا وكافل اليتيم
كهاتني يف الجنة) وأشار بالسبابة والوسطى .وقال صىل الله عليه

وآله أيضاً( :من قبض يتيامً من بني مسلمني إىل طعامه ورشابه
أدخله الله الجنة البتة ،إال أن يعمل ذنباً ال يغفر).
-2نبي الله موىس عليه السالم يساعد املحتاجني :يشري القرآن
الكريم إىل صور عدة من مساعدة نبي الله موىس عليه السالم
للمحتاجني وطالبي العون واملساعدة ،إذ تطوع نبي الله موىس
عليه السالم مبساعدة امرأتني كانتا تستسقيان لرعي أغنامهم،
وكان الشبّان يقفون أمام منبع املاء ،واملرأتان تنتظران من بعيد،
فلام رآهام موىس وهو كان قادم من سفره نحو مديَن مل يرض
بذلك ،فتطوع مبهمة السقي لهام ،يقول تعاىلَ ﴿ :ولَماَّ َو َر َد َماء
َم ْديَ َن َو َج َد َعلَ ْي ِه أُ َّم ًة ِّم َن ال َّن ِ
اس يَ ْسقُو َن َو َو َج َد ِمن ُدونِ ِه ُم ا ْم َرأتَينْ ِ
تَذُو َدانِ ق ََال َما َخطْ ُب ُكماَ قَالَتَا لاَ ن َْس ِقي َحتَّى يُ ْص ِد َر ال ِّر َعاء َوأَبُونَا
شَ يْ ٌخ كَ ِب ٌري * ف ََسقَى لَهُماَ ث ُ َّم تَ َولىَّ إِلىَ الظِّ ِّل فَق ََال َر ِّب إِنيِّ لِماَ أَن َزل َْت
إِليََّ ِم ْن َخيرْ ٍ فَ ِق ٌري﴾ وقد اتضح له بعد ذلك أنهام ابنتا نبي الله
شعيب عليه السالم ،وقد زوجه إحداهام تكرمياً له ،وجزاء لعمله
التطوعي.
ويف مقطع آخر من سورة القصص يشري القرآن الكريم إىل
مساعدة موىس عليه السالم للرجل الذي طلب منه املساعدة،
يقول تعاىلَ ﴿ :و َد َخ َل الْ َم ِدي َن َة َعلىَ ِح ِني َغ ْفلَ ٍة ِّم ْن أَ ْهلِ َها فَ َو َج َد
ِفي َها َر ُجلَينْ ِ يَ ْقتَ ِتلاَ نِ َهذَا ِمن ِشي َع ِت ِه َو َهذَا ِم ْن َع ُد ِّو ِه ف َْاستَغَاث َ ُه
ال َِّذي ِمن ِشي َع ِت ِه َعلىَ ال َِّذي ِم ْن َع ُد ِّو ِه﴾ .فتطوع نبي الله موىس
عليه السالم ملنارصة ومساعدة الذي من شيعته عىل عدوه فقتله
﴿فَ َوكَ َزهُ ُموسىَ فَقَضىَ َعلَيْه﴾.
-3نبي الله يوسف عليه السالم يتطوع ليكون مسؤول املالية:
أشار القرآن الحكيم إىل مناذج من تطوع نبي الله يوسف عليه
السالم ،ومنها تطوعه ليكون وزير املالية كام يف قوله تعاىل:
﴿ َوق ََال الْ َملِ ُك ائْتُونيِ ِب ِه أَ ْستَ ْخلِ ْص ُه لِ َن ْفسيِ فَلَماَّ كَلَّ َم ُه ق ََال إِن ََّك
الْيَ ْو َم لَ َديْ َنا ِم ِك ٌني أَ ِم ٌني * ق ََال ا ْج َعلْ ِني َعلىَ َخ َزآئِنِ األَ ْر ِض إِنيِّ
َح ِفي ٌظ َعلِي ٌم﴾.
وتح ُمل مسؤولية املالية يدل عىل طموح نبي الله يوسف عليه
السالم ،كام يشري إىل أنه كان يرى نفسه مؤهالً لتحمل هذه
املسؤولية العظيمة واملهمة ،لذلك تطوع من تلقاء نفسه للقيام
بها.
ويف سورة القصص يشري القرآن الكريم إىل أن نبي الله يوسف
عليه السالم عندما أُدخل السجن قام بالدعوة إىل الله تعاىل،
كام تطوع بتفسري األحالم للسجناء ،وقد أشار القرآن الكريم
الس ْج َن فَتَ َيا َن ق ََال أَ َح ُد ُهماَ
لذلك يف قوله تعاىلَ ﴿ :ود َخ َل َم َع ُه ِّ
إِنيِّ أَ َرانيِ أَ ْعصرِ ُ َخ ْمرا ً َوق ََال اآل َخ ُر إِنيِّ أَ َرانيِ أَ ْح ِم ُل فَ ْو َق َرأْ يِس ُخبْزا ً
تَأْك ُُل الطَّيرْ ُ ِم ْن ُه نَ ِّبئْ َنا ِبتَأْ ِويلِ ِه إِنَّا نَ َر َاك ِم َن الْ ُم ْح ِس ِن َني * ق ََال الَ
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اكتشف الباحثون من خالل قياس الهرمونات
ونشاط الدماغ أن األنشطة التطوعية ّ
تحقق متعة
كبيرة ألنها مفيدة لآلخرين

يَأْتِي ُكماَ طَ َعا ٌم تُ ْر َزقَانِ ِه إِالَّ نَ َّبأْت ُ ُكماَ ِبتَأْ ِويلِ ِه قَ ْب َل أَن يَأْتِي ُكماَ َذلِ ُكماَ
ِمماَّ َعلَّ َم ِني َر يِّب إِنيِّ ت َ َرك ُْت ِملَّ َة قَ ْو ٍم الَّ يُ ْؤ ِم ُنو َن بِاللّ ِه َو ُهم ب ِ
ِاآلخ َر ِة
ُوب َما
ُه ْم كافرون * واتبعت ِملَّ َة آبَآئِـي إِبْ َرا ِهي َم َوإِ ْس َح َاق َويَ ْعق َ
ش ٍء َذلِ َك ِمن فَضْ لِ اللّ ِه َعلَ ْي َنا َو َعلىَ
كَا َن لَ َنا أَن نُّشرْ ِ َك بِاللّ ِه ِمن يَ ْ
اس الَ يَشْ ُك ُرو َن * يَا َص ِ
اس َولَـ ِك َّن أَكْثرَ َ ال َّن ِ
ال َّن ِ
اب
اح َب ِي ِّ
الس ْجنِ أَأَ ْربَ ٌ
ُّمتَ َف ِّرقُو َن َخيرْ ٌ أَ ِم اللّ ُه الْ َو ِ
اح ُد الْ َق َّها ُر * َما ت َ ْع ُب ُدو َن ِمن ُدونِ ِه إِالَّ
أَ ْسماَ ء َس َّم ْيتُ ُمو َها أَنتُ ْم َوآبَآ ُؤكُم َّما أَن َز َل اللّ ُه ِب َها ِمن ُسلْطَانٍ إِنِ
الْ ُح ْك ُم إِالَّ لِلّ ِه أَ َم َر أَالَّ ت َ ْعبُ ُدوا ْ إِالَّ إِيَّا ُه َذلِ َك ال ِّدي ُن الْ َقيِّ ُم َولَـ ِك َّن أَكْثرَ َ
ال َّن ِ
اس الَ يَ ْعلَ ُمونَ﴾.
هذه اآليات الرشيفة تشري إىل تركيز نبي الله يوسف عليه
السالم  -حتى وهو يف السجن  -إىل الدعوة إىل الله تعاىل،
وإخالص العبودية له ،وتوحيده عز وجل ،ولعله استفاد من
حاجة السجناء إىل تفسري أحالمهم بدعوتهم أوالً إىل توحيد الله
عز وجل باملنطق والربهان كام تشري لذلك اآليات الرشيفة.
-4الرسول األعظم يتطوع يف العبادات :وذك َر القرآن الكريم
قيام الرسول األعظم صىل الله عليه وآله بأنواع العبادات من
النوافل والسنن والطاعات تطوعاً لله عز وجل ،كام يف قوله
تعاىلُّ ﴿ :م َح َّم ٌد َّر ُس ُ
ول اللَّ ِه َوال َِّذي َن َم َع ُه أَ ِش َّداء َعلىَ الْ ُكفَّا ِر ُرحَماَ ء
بَ ْي َن ُه ْم ت َ َرا ُه ْم ُركَّعاً ُس َّجدا ً يَ ْبتَغُو َن فَضْ الً ِّم َن اللَّ ِه َو ِرضْ َواناً ِسيماَ ُه ْم
الس ُجو ِد َذلِ َك َمثَلُ ُه ْم فيِ التَّ ْو َرا ِة َو َمثَلُ ُه ْم فيِ
فيِ ُو ُجو ِههِم ِّم ْن أَث َ ِر ُّ
الإْ ِنجِيلِ كَ َز ْر ٍع أَ ْخ َر َج شَ طْأَهُ فَآ َز َرهُ ف َْاستَ ْغلَ َظ ف َْاستَ َوى َعلىَ ُسو ِق ِه
ِب ال ُّز َّرا َع لِ َي ِغي َظ ِب ِه ُم الْ ُكفَّا َر َو َع َد اللَّ ُه ال َِّذي َن آ َم ُنوا َو َع ِملُوا
يُ ْعج ُ
الصالِ َح ِ
ات ِم ْن ُهم َّم ْغ ِف َر ًة َوأَ ْجرا ً َع ِظيامً ﴾.
َّ
وقد كان النبي صىل الله عليه واله وسلم بعد نزول الوحي
عليه كثري العبادة والقيام حتى تو ّرمت قدماه ،ويكاد ال يستطيع
الوقوف لشدة التعب من كرثة العبادة ،فنزل قوله تعاىلَ ﴿ :ما
أَن َزلْ َنا َعلَ ْي َك الْ ُق ْرآ َن لِتَشْ قَى ﴾.
خالصة القول :إن القرآن الكريم عندما يشري إىل األعامل
التطوعية التي كان يقوم بها األنبياء (عليهم السالم) إمنا يريد
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• الشيخ الدكتور عبد الله اليوسف

• محمد عالء

إرشادنا إىل أهمية العمل التطوعي ،وأن فيه رضا الله عز وجل،
وأنه يساهم يف بناء املجتمعات ،وتقدم األمم ،وتطور الحضارات،
ِ
فلنقتد باألنبياء يف مامرسة العمل التطوعي ،وليقُم كل واحد
م ّنا مبا يستطيع يف خدمة املجتمع ،ومساعدة الناس الذين هم
بحاجة للمساعدة والدعم والعون ،ولنقف إىل جانب األيتام،
﴿ َو َما تُ َق ِّد ُموا ْ ألَنف ُِسكُم ِّم ْن َخيرْ ٍ ت َ ِج ُدو ُه ِعن َد اللّ ِه إِ َّن اللّ َه بمِ َا
ت َ ْع َملُو َن بَ ِص ٌري﴾.
مؤسسات التعليم والعمل التطوعي
وعن اهمية االعامل التطوعية يف املؤسسات الرتبوية ،ودورها
يف بناء الطالب تحدث املرشف الرتبوي عيل كاظم قائال" ميثل
العمل التطوعي قيمة عليا للفرد يف عطائه ومشاركته يف
مجتمعه فهو منوذج حضاري يدل عىل رقي املجتمعات ومنوها
وتطورها ،ألن املال َحظ ان هذه القيمة االيجابية تنتقل كالعدوى
بني املجتمع ومن خاللها يتاح للفرد ان يشعر بأنه فرد فعال
ومشارك يف البناء االجتامعي الخريي ،وكذلك تعترب هذه األعامل
ذات داللة ومؤرش حساس عىل مسؤولية أفراد املجتمع تجاه ما
يقدمونه للغري من فائدة.
أضاف كاظم" ان العمل التطوعي يف املدارس يعترب من
األساليب الرتبوية الناجحة التي تظهر انعكاساتها رسيعا عىل
الطلبة ،وخصوصاً اذا كان ضمن منهجية واضحة ومحددة
األهداف ،فهو يسهم يف توطيد العالقة بينهم ومع املجتمع ايضا،
واكتساب الطالب الخربات القيادية ،والصفات اإليجاب َّية كاله ّمة
العالية والجرأة واملبادرة والثقة بالنفس..
وتابع" يف ظل االزمات االقتصادية والبطالة التي نشهدها فإن
مساهمة الطلبة يف هذا االمر تساعد كثريا ً عىل تهيئتهم إلنجاز
أعامل تطوعية أكرب يف مجال خدمة مجتمعهم ،وتنمية روح
الجامعة فيهم وترسيخ أهميتها يف تقديم عمل يخدم شعبهم.
وختم" علينا إعادة العمل لتنمية روح التطوع لدى أبنائنا يف
هذه املرحلة املهمة من حياتهم ،ألننا سنكون بحاجة شديدة

لهم يف املستقبل القريب حينام يتم الرشوع للبدء بتحقيق
أهداف إمنائية كبرية يف البلد.
العتبة الحسينية تشارك يف معرض اليوم العاملي للتطوع
متيزت العتبة الحسينية وللمرة األوىل باملشاركة يف معرض
األعامل التطوعية الذي أقامته وزارة التخطيط بالتنسيق مع
الوزارات والجهات غري املرتبطة بالوزارة (الدفاع  ،الكهرباء،
النقل ،اإلسكان واإلعامر والبلديات ،وهيأة الحشد الشعبي
،أمانة بغداد ،العتبتني العباسية والحسينية) وذلك إلحياء الذكرى
السنوية ليوم العمل التطوعي.
وأكد مسؤول جناح العتبة الحسينية محمد عالء" ان هذه
املشاركة جاءت من اجل دعم األعامل التطوعية يف املجتمع،
وبالرغم من مشاركتنا األوىل يف هذا املعرض إال انها حظيت
بإقبال وحضور كبري لعدد من املسؤولني والزائرين ،ملا قُ ّدم من
معروضات مبختلف املجاالت..
ومن جانبه قال وكيل وزارة التخطيط قاسم عناية" ان هذا
املعرض النوعي لألعامل التطوعية أقيم للمرة الرابعة مبناسبة
الذكرى السنوية ليوم العمل التطوعي من اجل تقديم الدعم
واإلسناد للعمل الحكومي املتمثل بانجازات موظفي الدوائر
القامئني بها ،من دون مقابل كمساعدة النازحني والتربع بالدم
وغريها من االعامل التطوعية .مؤكدا ً" ان هذا املعرض هو رسالة
اطمئنان إىل الشعب العراقي بأن بلد الحضارات قد انترص عىل
اإلرهاب وهو قادر بجهود أبناءه ان يعيد البناء وإعامر البنى
التحتية التي تعرضت لإلرهاب وتامني عودة العوائل النازحة إىل
مناطق سكناهم األصلية..

دراسات تثبت أهمية العمل التطوعي
وأكدت دراسات بحثية أن للعمل التطوعي فوائد عديدة منها:
 -1التغلب عىل الخجل وزيادة املهارات االجتامعية.
 -2السالمة النفسية :تساعد األعامل التطوعية عىل مواجهة
آثار التوتر والقلق والغضب ،بل ميكن أن يساعد التواصل
االجتامعي والعمل مع اآلخرين عىل التأثري عىل السالمة النفسية
بشكل ايجايب عام.
 -3الشعور بالسعادة :اكتشف الباحثون من خالل قياس
الهرمونات ونشاط الدماغ أن األنشطة التطوعية تحقّق متعة
كبرية ألنها مفيدة لآلخرين ،فكلام قدم الشخص املزيد من
املساعدة شعر بالسعادة والفرح.
 -4زيادة الثقة بالنفس :مينح العمل التطوعي الثقة يف النفس
والرضا الذايت عنها ،فعندما يقدم الشخص املنفعة لآلخرين
وللمجتمع يشعر باإلنجاز والفخر ،وبالتايل الحصول عىل املشاهد
اإليجابية للحياة واألهداف املستقبلية.
 -5تحسني الصحة البدنية :يزيد املشاركة يف التطوع من
النشاط البدين للفرد خاص ًة للكبار يف السن ،مام يؤدي إىل تقليل
تطور ارتفاع ضغط الدم ،وتقليل خطر اإلصابة بأمراض القلب،
كام يخفض من أعراض األمل املزمن.
 -6انشاء عالقات وصداقات جديدة :من خالل جمع األشخاص
يف النشاطات املشرتكة للعمل التطوعي.
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مقاالت

مفهوم الفردانية يف االسالم
من الفوىض اىل التقنني
• جالل عبد الحسن
اختلف الدارسون واملتابعون للفلسفة اإلسالمية حول وجود مفهوم (للفردانية) يف
اإلسالم حيث ذهب البعض إىل نكران وجود مقولة للفردانية يف اإلسالم رابطني هذا
املفهوم بالحداثة األوربية الغربية وإن االسالم بكل مراحله الحضارية ابتداء من
عرص الرسالة وانتهاء مبرحلة التصوف اإليراين يخلو من وجود حقيقي لهذا املفهوم،
بينام راح البعض اآلخر يثبت هذا املفهوم ومقوالته بدليل وروده يف التنزيل العزيز
(5مرات) وبدليل وجوده يف النحو العريب ويف الفلسفة االسالمية ومفاصل الحياة
الفكرية األخرى..
وقبل الحديث عن الحكم بهذا الوجود أو عدمه علينا
أن نلقي الضوء عىل أبعاد هذا املفهوم أوال ،فالفردانية
باختصار شديد هي :استناد قرارات الفرد عىل منفعته
ومتعته الشخصية الخاصة عىل أساس أن هذا الفرد هو مركز
االهتامم الرئييس يف الكون ،أي أن مصالحه الشخصية تتحقق
فوق اعتبارات الدولة وتأثريات املجتمع والدين ،ومبعنى من
املعاين فإن هذه الفردانية قد تناقض (الجامعية) من حيث
هي السمة التي تتميز بها املجتمعات اإلسالمية إىل ٍ
حد كبري.
ويف القرن التاسع عرش (قرن الصناعة والغزو والتحديث)
ظهرت الفرادنية بشكل واضح يف املجتمعات الغربية،
وانترشت ابتداء من أملانيا وإنجلرتا التي تعاملت معها من
منطلق اقتصادي ،ثم أمريكا التي اعتمدت عليها مع القيم
االجتامعية والسياسية الجديدة مثل الدميقراطية والرأساملية،
وال شك أن ظهور الرأساملية أكد عىل أن الفرد هو صاحب
املصلحة األساسية ،وهذا ما دعا إليه الفيلسوف آدم سميث
بقوله :إن رفاهية املجتمع تتحقق عندما يسعى كل فرد إىل
تحقيق غايته دون الرجوع اىل السلطات أي كان نوعها!!! ومل
18
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تعرف أوربا مفهوم الفردانية قبل القرن السابع عرش حيث
أن أية عودة اىل األدبيات األوربية قبل هذا القرن ستبني
خلو هذه األدبيات من هذا املفهوم الذي حددنا تعريفه
باختصار ،وقد نقل هذا املفهوم من ميادين أخرى إىل ميدان
الحداثة السياسية ليدلل بالتايل عىل مجموعة الخصائص
املحددة ليشء ما ليكون له هوية ما مت ّيزه عن غريه.
وقد تأسس هذا املفهوم عىل يد الفيلسوف األوريب (اليبنتز)
ثم أضاف بعض فالسفة العقل األوربيني مثل (كانت) عىل
الفردانية رشوطا أخرى كاملسؤولية وأخالقيات الواجب
والحقوق ،مام أدى إىل تحول (الفردانية) بالنتيجة إىل فلسفة
أو منهج حياة يتبعه املعجبون واملؤيدون واملدافعون عن
سننه وأصوله حتى لو تحول هذا املنهج إىل فوىض تهدد
فضاء املجتمع برمته مبا يضمر من دعوات واضحة للحرية
الجنسية وإلذابة الفوارق بني الرجل واملرأة يف عقد العالقات
بينهام أو بني أفراد كل جنس من هذين الجنسني اللذين
فرقت البيلوجيا الطبيعية واألعراف الساموية بينهام ،فضال
عن الفوىض الناجمة من تكدس رأس املال عند طبقة صغرية

‚‚

إن أدبيات اإلسالم ونصوصه المقدسة تركّ ز على
مساحة واسعة لحر ّية الفرد واستقالله داخل
المجتمع ،لكنها حرية ال تعني انفصام الفرد عن
الجماعة

‚‚

تحتكره بأبشع األساليب وتحرم اآلخرين منه مستغلة
إنسانيتهم وكرامتهم يف سبيل الحصول عىل النزر القليل
الذي ال يسمن وال يشبع من جوع!!!
إ ّن الفردانية ،أو ّحق االنسان باالستقالل والحرية الشخصية
بعيدا عن سلطة املجتمع أو سلطة الدولة ،أضحت اليوم
من الحقّوق األساسيّة يف البلدان  ،وهي حقوق تسهم يف
إطالق الطاقات الخالقة بشكل يجعل اإلنسان أكرث قدرة
عىل اإلبداع يف ميادين الحياة املختلفة ،وأن أي مجتمع ال
يستطيع أن يصل إىل روح العرص بشكل كامل دون أن يقوم
بتكريس الفردانية  ،وإشاعتها كنظام حياة يف أوربا.
والسؤال هل عرف االسالم حق الفرادة؟ والجواب أننا
لو تفحصنا مليارات البرش ال نجد بينهم شخصني متامثلني
متشابهني متاما ،مام يعني أن حكمة لله اقتضت أن يكون
لكل فرد خصائصه وميزاته التي ال تتطابق مع أي فرد آخر
يف هذا الكون مام يعني التفرد واختالف البرش عن بعضهم
سنة من سنن الخلق الكونية التي نجد لها يف القرآن ما
يدعمها بالنصوص الرصيحة ،يقول عز شأنه َ (( :و ِم ْن آيَاتِ ِه
السماَ َو ِ
ات َواألَ ْر ِض َوا ْخ ِت ُ
الف أَل ِْس َن ِت ُك ْم َوأَلْ َوانِ ُك ْم إِ َّن فيِ
َخل ُْق َّ
َذلِ َك آليَ ٍ
ات لِلْ َعالِ ِم َني)).
وملا أقر االسالم اختالف الناس عن بعضهم فمعنى ذلك

اقرار بفردانية كل واحد منهم  ،لكنها ليست فردانية منفلتة،
بل هي مسيجة بسياج (املسؤولية الفرديّة) التي لها ما
يدعمها من داخل القرآن الكريم ،منها قوله تعاىل(( :وال
نسانٍ أَلْ َز ْم َنا ُه
تز ُر وازرة وز َر أخرى)) وقوله تعاىل (( َوك َُّل إِ َ
طَائِ َرهُ فيِ ُع ُن ِق ِه َونُ ْخر ُِج لَ ُه يَ ْو َم الْ ِقيَا َم ِة كِتَابًا يَلْقَا ُه َمنشُ و ًرا
)) فاالنسان فرد لكنه مسؤول عن أفعاله يف الدنيا واآلخرة
وإن سعيه موصل اىل تباب أو رشاد بحسب ما اختار بإرادته
الحرة أو بفردانيته.
إن أدبيات اإلسالم ونصوصه املقدسة تركّز عىل مساحة
واسعة لحريّة الفرد واستقالله داخل املجتمع ،لكنها حرية
ال تعني انفصام الفرد عن الجامعة التي يحيا ضمنها
باستقالليته ،وال تنفي كونه عضوا ً يف الجامعة التي ينتمي
إليها.
وإن احرتام حقوق الفرد ينطلق أساساً يف االسالم من
حق طبيعي من حقوق اإلنسان بالحرية وحاجته اليها
أنّه ّ
للتفكري واالبداع ،دون أن يعني ذلك أن تكون هذه الحريّة
متج ّردة من القيود كام هو حال الحرية الغربية املنفلتة
ولكنها الحرية الخالقة الحافظة لحقوق الفرد دون اإلرضار
مبنافع اآلخر الذي يشاطر الفرد الحياة ويقاسمه العيش
االجتامعي املشرتك بالرضورة.
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حوارات

الدكتور بدر نارص السلطاين:
املجتمع العراقي احد اكرث املجتمعات
تعرضا للظلم من قبل وسائل اإلعالم

حوار :عامد بعو

تحرير :فضل الرشيفي

يكتنف الواقع الصحفي يف العراق ويف مجمل البلدان العربية جملة من التحديات ويرى املختصون ان هذه التحديات ان مل تواجه
بإرادة ووعي لن يتسنى للمجتمع العريب ان يعي ما يدور حوله من احداث ولن يتمكن من تكوين رأي عام سليم حول اي قضية
تواجهه ويذهبون اىل ان احدى هذه التحديات تتعلق بصناع القرار كونهم ينظرون اىل الصحافة نظرة ذات أفق ضيق وعىل أساس
ذلك سلوبها وظائفها الحقيقية فأصبحت متارس دور الرتويج والدعاية ملالكيها تارة والتشهري والتسقيط وحرف الحقائق تارة أخرى
بدال من ان متارس دور التثقيف والتوعية وغري ذلك من وظائف.
لسرب غور هذا الواقع وللوقوف عىل تفاصيل هذه التحديات وكيفية مواجهتها حاورت (الروضة الحسينية) االستاذ املساعد يف قسم
اإلعالم بكلية اآلداب يف جامعة بابل الدكتور بدر نارص حسني السلطاين.
التزال املؤسسات الصحفية واإلعالمية العراقية مل تبلغ مرحلة
االقناع والتأثري يف الشارع العراقي اىل ماذا تعزو هذا االمر وما
السبل للنهوض بالواقع الصحفي؟
• نود بداية ان نوضح الفرق بني اإلعالم واالتصال ،ان االتصال هو
نشاط إنساين عام أما اإلعالم فهو تزويد الناس باألخبار واملعلومات
والحقائق وبالتايل توجد جنبة تباين كبرية بني املفهومني وهي الجنبة
املوضوعية فاإلعالم يزود الجمهور باألخبار الصحيحة والحقائق
واملعلومات السليمة وما يحتاجه الكادر الصحفي ليك ينجز مهمته
بسالسة ونجاح هو التدريب املكثف واالحرتايف واللجوء اىل اصحاب
الخربة واالختصاص ومشاركة الصحفيني املحليني باملحافل الدولية
وتدريبهم باملعاهد الدولية وتزويد اإلعالميني واملؤسسة باألجهزة
والتقنيات الكافية.
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ماذا يعوز وسائل اإلعالم العراقية ليك تحقق االقناع والتأثري
يف الجمهور؟
• تفتقر وسائل اإلعالم العراقية اىل االحرتافية مبعنى نحن ال ننتج
إعالميني أكفاء لذا نحن بحاجة اىل كوادر إعالمية تتسم بالكفاءة
واالستقاللية وما نراه اليوم هو احتكار للمناصب اإلعالمية واحتكار
للربامج اإلعالمية واصبحت طبيعة العمل اإلعالمي خاضعة للعالقات
الشخصية واالجتامعية واخذت هذه العالقات تلعب دورا مهام يف
ادارة املؤسسات اإلعالمية كلها سواء كانت حكومية او غريها هذا
الجزء من الهيمنة ،هيمنة اصحاب القرار و السلطة الغري مختصني
يف مجال اإلعالم واصحاب العالقات عىل مجمل العمل اإلعالمي
قىض عىل الجنبة االبداعية لدى الصحفيني وتسبب يف موت رغبة
تطوير القابليات لديهم وبالتايل تحولوا اىل موظفني شأنهم شأن اي

موظف يف دائرة أخرى لذلك نرى بوضوح الرتاجع يف اداء املؤسسات
الصحفية.
هل ان تعدد وسائل اإلعالم اسهم يف تكوين رأي عام واضح ام
ان هذا التعدد انعكس سلبا عىل رؤية االحداث لدى املتلقي وملاذا؟
• للرأي العام السائد يف الشارع العراقي انواع ،ومنها الرأي
العام الخاص كالرأي العام الخاص برشيحة األساتذة او الفالحني
او املوظفني او الطلبة هذا يسموه الرأي العام الطبقي او النوعي
وكل طبقة من املجتمع لها رأي وتقاليد واعراف خاصة يف التعامل
والعمل ،اآلن هذه الجامعات املوجودة داخل كيان املجتمع وحدة
املوضوع او الرابطة التي تجمعها مثال هي الرابطة الوطنية والدينية
واالجتامعية ويفرتض ان وسائل اإلعالم تعمل لتقوية هذه الروابط
وان تشد الجمهور نحو بعض االخالقيات و املبادئ ،لكن بسبب
تنوع مصادر تلقي الرأي العام جعل من الصعوبة القول ان هناك
رأي عام ثابت موجود عند الجامعة فعىل سبيل املثال ان املجتمع
تكون لديه رأي خاص حول شخصية معينة من خالل برنامج معني
وان صادف بعد انتهاء الربنامج ان ذات املجتمع شاهد صورا مفربكة
لهذه الشخصية عرب مواقع التواصل سيغري قناعته وسيتخذ رأيا آخرا
مغاير لرأيه السابق وذلك بسبب تنوع مصادر املعلومة وتدخل
املصدر يف فحواها وهذا يعني ان وسائل اإلعالم غري مشجعة اصالً يف
خلق رأيا عاما واضحا ألنها ترتبط دامئا باملمول وتخضع لتوجهه وكام
تعرف ان التمويل يلعب دورا كبريا بتسقيط او بتصعيد الشخصيات،
لذلك اصبح الجمهور العراقي يف حرية من امره ألنه ال يستطيع ان
يثق باألنباء وال يستطيع ان يثق بالفعل السيايس وال بالفضائيات وال
مبا ينرش عرب الفيسبوك لذا استطيع ان اعد املجتمع العراقي احد
اكرث املجتمعات تعرضا للظلم من قبل وسائل اإلعالم.
اقتحام كم هائل من وسائل اإلعالم وتقنيات التواصل املنزل
اصبح خطرا يهدد كيان االرسة واملجتمع برأي املختصني كيف ترى
املوضوع وما الحلول التي تسهم يف حل هذه املشكلة؟
• وسائل اإلعالم هي سالح ذو حدين ميكن توظيفه يف الجوانب
االيجابية كالجوانب الرتبوية والتعليمية والتثقيفية او توظيفه يف
هدم املنظومة الفكرية والثقافية والسلمية للمجتمع فمثال ترى ان

‚‚

رشيحة االطفال يف مجتمعنا شأنها شأن الرشائح االخرى كل طفل
ميتلك جهاز موبايل متصل باألنرتنت وهذا يعني ان االرسة العراقية
وبالذات االبويني مينحون حرية ألطفالهم ال القانون يسمح بها وال
العرف وال االخالق ،خصوصا ان التعاطي مع هذه االجهزة يكون
عىل حساب التهرب من التزامات االب او االم تجاه اوالدهم لذا تجد
الطفل او املراهق يتابع او يشاهد املباح وغري املباح وهنا تكمن
الخطورة ،كون ان االنرتنت ال يخضع اىل الفلرتة وحجب املواقع
الضارة  ،ولهذا السبب صدرت يف اوروبا قرارات تقيض بعدم ادخال
املوبايل يف املدارس اما يف العراق فيحصل العكس وألسباب تتصل
باالرتهان للعامل االقتصادي واملدارس الخاصة ،ووفق هذه املعطيات
اصبح الشباب واالطفال يف املجتمع العراقي يف متناول الجهات
املغرضة إذ ميكن استدراجهم اىل تعاطي املخدرات او االنتامء
اىل خلية ارهابية وهكذا والحل هو استيعاب الشباب واملراهقني
واالطفال واشباع فضولهم بإيجاد املنتديات ومدن االلعاب ومالعب
كرة القدم الخامسية والسداسية وغريها.
غياب القوانني والترشيعات الضامنة لحقوق الصحفي هل أثر
عىل ابداعه ووترية تواصله مع الجمهور ام ال وكيف؟
• ان الصحفي العراقي لديه مبدأ التحدي دامئا و كلام اشدت
الظروف عليه يبدع ويتميز ،ولو تطرقنا اىل التحديات التي تواجه
الصحفي نجد ان بعضها يتعلق برواتب الكوادر العاملة يف املؤسسة
اإلعالمية حيث انها ال تتوافق مع ما يبذلونه من جهد و حقوقهم
املستقبلية محدودة حتى صارت مهنة اإلعالم مهنة ملن ال مهنة له،
كل الذي ال يجد عمال يزاول هذه املهنة ومع كل هذه الصعوبات ومع
كل هذا الرضر و الضيم الذي وقع عىل اإلعالمي نجد صباحا آالف
االعالميني العراقيني قد انجزوا تقارير رائعة بسبب اميانهم بالعمل
اإلعالمي ولذلك مهنة اإلعالم يف العراق مهنة مظلومة واإلعالميني
ميارسون العمل وحقوقهم مل تثبت اىل اآلن يف القوانني العراقية
ويجب ان نجد قانونا يضمن حقوق الصحفيني.
لوسائل اإلعالم دورا محوريا اتجاه القضايا الوطنية كيف ميكن
لها ان تجسد هذا الدور؟
• التحديات التي تواجه املجتمع العراقي كثرية ومنها مثال القضية

مهنة اإلعالم في العراق مظلومة
بدر ناصر
واإلعالميون يمارسون عملهم وحقوقهم
السلطاني
لم تثبت الى اآلن في القوانين العراقية

‚‚
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الوطنية االخطر التي واجهت الشعب العراقي هي دخول داعش
اىل العراق وقد استطاع اإلعالميني ان يعملوا ككوادر إعالمية حربية
واستشهد عدد منهم واعتقد ان هؤالء الشهداء هم افضل مصداق
يف الحفاظ عىل القضايا الوطنية وصيانتها ،القضايا االخرى تتلخص
بقضايا االصالح وقضايا التظاهرات السلمية التي يعكسها االعالميني
يف الشارع ورصد املخالفات املوجودة يف دوائر الدولة ورصد الفساد
االداري واملايل ومتابعة االشكاالت التي تحدث يف املجتمع ،لذلك انا
أرى اإلعالمي عندما يرصد او يالحق قضية معينة او ملف موجود انه
بلغ قمة االندماج يف القضايا الوطنية.
يف ظل التنافس مع مستخدمي مواقع التواصل كيف ميكن
لوسائل اإلعالم استثامر هذه املواقع يف تثقيف املجتمع وتعريفه
برسالتها؟
• ال ميكن لوسائل اإلعالم اآلن ان تقوم بعملية التثقيف عرب مواقع
التواصل االجتامعي لكون ان هذه العملية خرجت من اطارها
املركزي وانتقلت من النرش التقليدي اىل االلكرتوين واصبح الشخص
نفسه وكالة انباء مبعنى انه يستطيع ان ينرش عرب مواقع التواصل
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االجتامعي او عرب صفحته الشخصية عرشات االخبار وهذا يعني
انه كرس قاعدة االحتكار واصبحت عملية التثقيف ذاتية حيث نجد
هناك اشخاص (رياضيني ،رجال دين او ممثلني او كتاب او فالسفة)
يف كل العامل وهم مشهورين جدا نحن ال نستضيفهم يف الفضائيات
لكن تغريداتهم تصل اىل ماليني.
تكامل اإلعالم العريب فكرة مل تأخذ حيزا عىل أرض الواقع أترى
أمال يف تحقيقها مستقبال ام ال وملا؟
• يوصف اإلعالم العريب بأنه إعالم رسمي حكومي وهو عبارة عن
فضائيات وإذاعات وصحف غري معنية مبتابعة الشأن االقتصادي او
االجتامعي او الريايض للدول العربية و كل جهاز إعالمي عريب يهتم
بدولته ولذلك نالحظ عدم وجود تكامل إعالمي عريب ،وكذا الحال
مع اإلعالم العراقي هو ال يتابع ما يحدث من قضايا خدمية وصحية
وثقافية واجتامعية وفنية يف الدول العربية وال يهتم اإلعالم العريب
مبا يحدث يف العراق من ابداعات او نتاجات معينة وليس لديه عدد
كايف من املراسلني ملواكبة االحداث يف العراق بسبب قلة الدعم و
عدم االميان بأهمية التكامل اإلعالمي العريب.

رؤى

تأثير الخلل في الحاضنة
على سوء تلقي الدين

• السيد محمد باقر السيستاين
إن االلتفات إىل بداهة أصالة حرمة املسلم يف اإلسالم يوضح أن كثرياً من املآيس التي تقع يف املجتمع باسم الدين
ال تستند يف الحقيقة إىل تعاليمه؛ إذ ال ميكن أن يُسند ما وقع من الحروب والقتال بني املسلمني إىل توجيه الدين
التعصب بني فرق املسلمني ،وإسقاطه لحرماتهم ..كام يؤكد ذلك علامء املسلمني عند نشوب الفنت الطائفية بني
إىل ّ
املسلمني ،مستشهِدين بالنصوص الدينية .
وكيف ميكن ألحد أن يدعي –مثالً -أن الدين هو الذي و ّجه الخوارج يف
صدر اإلسالم لقتل اإلمام عيل (عليه السالم) -مع موقعه وسابقته يف اإلسالم،-
وكذا قتل كثري من املسلمني -عىل أساس تكفريهم بدعوى ارتكابهم للكبائر-
وبقر بطون نسائهم ..حتى احتج عليهم اإلمام عيل (عليه السالم) يف بعض
خطبه يف نهج البالغة :بكون ذلك مخالفة واضحة لسرية النبي(صىل الله
عليه وآله وسلم) .
التوسع يف تكفري
ونظري ذلك ما وقع يف هذا الزمان من ٍ
قوم؛ عىل أساس ّ
املسلمني ،حتى استباحوا دماء اآلمنني من املسلمني وغريهم -من نساء
وأطفال وشيوخ ،-بأساليب شائنة ،تنفر منها الفطرة ،وينكرها الدين ،وكأنهم
مل يسمعوا كالم الله سبحانه حيث يقولَ [ :م ْن قَتَلَ نَف ًْسا ِب َغيرْ ِ نَف ٍْس أَ ْو ف ََسا ٍد
اس َج ِمي ًعا].
فيِ الأْ َ ْر ِض فَ َكأَنمَّ َا قَتَلَ ال َّن َ
وعليه :فليس هناك من دخ ٍل للدين يف حدوث هذه املآيس بحا ٍل؛ وإمنا
نشأت هذه املآيس من ٍ
خليط :من عدم العلم ،وضعف التعقّل ،وعدم
تهذيب األخالق..
 .١فمن عدم العلم :قراءة النصوص القرآنية وتفسريها بغري وجهها؛ وما
ذلك إال لعدم امتالك أدوات فهمها وتفقهها؛ مام أدى إىل تطبيق اآليات
الواردة يف شأن املرشكني املحاربني للمسلمني عىل املسلمني.
ومن العجب أن يتن ّزل مستوى الفهم والتفطّن األديب للنصوص القرآنية
والنبوية إىل هذا املستوى يف وسط قسم من املسلمني؛ حتى فهموها عىل
وجه يس ّوغ لهم هذه الترصفات الشائنة وغري املسبوقة يف تاريخ الدين.
 .٢ومن ضعف التعقل :االعتقاد بأن هذه السلوكيات واألعامل ميكن أن
تؤدي إىل وجود دولة مستقرة ،تشمل جميع بالد املسلمني ،ليعود مجد
اإلسالم واملسلمني إىل ما كان عليه يف العهد األول ..مع أن من الواضح أن
هذه األمور لن تؤدي إال إىل زيادة الفنت ،وانتشار الشبهات يف بالد املسلمني،
ورصف طاقاتهم وإمكاناتهم يف القتال فيام بينهم.
ولقد كان تقدم اإلسالم قبل أربعة عرش قرناً يف الجزيرة العربية التي
التعسف -عىل صفا ٍء يف نفوس أهلها -عىل أساس
كانت مليئة بالخرافات و ّ

فطري عقال ٍين ،يحفز يف الناس روح العقل ،ويوقد فيهم مشاعر
خطاب
ٍ
الفطرة ،ويستشهد لهم عىل حقانية النبي (ص) بأنه يأمر باملعروف وينهى
عن املنكر ،ويدعوهم إىل التأمل والتفكري يف الكون والحياة ،ويوجههم إىل
رصف الحكيم والعمل الفاضل برفق وأناة ..فكيف ميكن الدعوة إليه يف
الت ّ
هذا العرص -مع من ّو الفكر والشعور اإلنساين -بهذه األفكار والسلوكيات
املجافية للعقل والفطرة؟
وبعد ،فالحكومة يف اإلسالم وسيلة إلشاعة العدل ،والتوجيه نحو الفضيلة،
وليست غاية لذاتها ..فكيف يضحي املرء بالغاية ألجل الوسيلة؛ فهل هذا إالّ
من قبيل ِ
لبس الفرو مقلوباً -كام ورد التنبؤ به يف الحديث -؟
لبس
ِ
اإلسالم َ
 .٣ومن عدم تهذيب األخالق :الوقوع يف املزاجيات املفرطة الخارجة
عن االعتدال اإلنساين ،وطغيان املشاعر الناشئة عن حب الرئاسة والجاه،
أو الشعور بالتحقري والتهميش -مام يؤدي إىل الحقد عىل اآلخرين والنكاية
بهم ،-أو ردود أفعال مبالغ فيها عىل ضغوط اقتصادية واجتامعية وسياسية.
ومن املعلوم أن اإلنسان ما مل يتهذب فسوف يجعل أي مبدأ وعقيدة
سبيالً إلرضاء مزاجياته ،ويتخذ من املبادئ غطا ًء لتوجيهها -سواء كان هذا
املبدأ هو الدين ،أو الدولة املدنية ،أو قانون حقوق اإلنسان ..-ولقد شهدنا
يف هذا العرص سلوكيات من دول تنادي مببادئ ،مع أن سلوكها ليس السلوك
األمثل يف تطبيق تلك املبادئ؛ بل بعضها ال تناسبه أصالً؛ ملا فيها من التعسف
ومجانبة اإلنصاف.
وعىل العموم فإن املبادئ الحقة ال تكفي يف تصحيح السلوك اإلنساين؛
بل تحتاج يف فهمها -فضالً عن تطبيقها -إىل حاضنة سليمة؛ فإذا مل تسلم
الحاضنة -لعدم استكامل العقل ،واستحكام الجهل ،والخروج عن االعتدال-
فإن هذه الحاضنة سوف تش ّوه تلكم املبادئ ،وتح ّور نصوصها ،لتوجيه
ترصفاتها ،ويستحيل عليها فهمها وتطبيقها عىل وجهها.
املصدر :منهج التثبت يف شأن الدين  -الحلقة ()٢٧
https://telegram.me/tathkerah
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تقارير

العتبة الحسينية املقدسة

تعقد مؤمترا ً لتصحيح الديّات العشائرية
مع مشايخ عشائر كربالء املقدسة
عقدت شعبة التبليغ والتعليم الديني يف العتبة الحسينية املقدسة مؤمتراً حول تصحيح املسارات العشائرية ورشح الديّات ،وذلك عىل
قاعة خاتم األنبياء يف الصحن الحسيني الرشيف ،بحضور ومشاركة فعالة من سادات وشيوخ عشائر كربالء املقدسة ،ومديرية شؤون
عشائر املحافظة وشخصيات حكومية وأمنية.
• تقرير :عامد بعو • تصوير :محمد الخفاجي
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املغاالة يف الديّات والفصول العشائرية
تفاصيل املؤمتر تحدث عنها الشيخ فاهم االبراهيمي مسؤول
التبليغ والتعلم الديني يف العتبة الحسينية فقال" أقيمت يف اآلونة
األخرية مؤمترات مشابهة يف محافظات عراقية ،واليوم يجري إقامة
هذا املؤمتر يف محافظة كربالء ملا لهذه املحافظة من أهمية يف
منطقة الفرات األوسط بصورة خاصة والعراق بصورة عامة ،إضافة
اىل موقف أبناء العشائر الجليلة قدمياً وحديثاً يف السري عىل خطى
وتوصيات املرجعية الدينية".
وعن أهداف املؤمتر بينّ أنه" يستهدف الركيزة األساسية يف املجتمع
أال وهي العشائر العراقية الكرمية ،التي ضحى أبناؤها بكل ما ميلكون
من اجل العراق واملقدسات ،لذلك عقدت العتبة الحسينية املقدسة
هذه املؤمترات عىل مستوى العراق ،حيث الحظنا يف اآلونة األخرية
املغاالة يف مسألة الديّات والفصول العشائرية" مضيفاً أن" املؤمتر
تضمن الدعوة لاللتزام بالسنن العشائرية التي أرشفت عىل ترتيبها
وطبعتها العتبة الحسينية املقدسة وسوف توزع عىل جميع مشايخ
العراق من اجل التصحيح ،وبهذه املناسبة نتوجه بالشكر اىل مديرية
شؤون عشائر محافظة كربالء املقدسة".
وأوضح االبراهيمي أن "املؤمتر تضمن العمل عىل تصحيح بعض
األعراف الدخيلة عىل مجتمعاتنا ،واإلشادة بكرم وشجاعة وتضحيات
العشائر العراقية ،فقد ناقش املجتمعون يف املؤمتر قضايا عديدة
مهمة ،كانت محط اهتامم املرجعية الدينية العليا والعتبتني
املقدستني الحسينية والعباسية ،وقد أعرب شيوخ ووجهاء العشائر
عن التزامهم بتوجيهات املرجعية الدينية العليا يف عدم املبالغة
بالديات العشائرية".
الجميع ملتزم مبقررات املؤمتر
فيام قال مدير شؤون عشائر كربالء املقدم الحقوقي سلامن
الحسناوي" أن مديرية شؤون عشائر كربالء املقدسة وبالتنسيق مع
قسم الشؤون الدينية يف العتبة الحسينية املقدسة ارتأت أن تعقد هذا
املؤمتر املوسع ملناقشة األطر األساسية للفصول والديات العشائرية،
بعد أن رأت الكيفية واالعتباطية بأخذ الفصول العشائرية.
وأضاف الحسناوي أن" املؤمتر يخص شيوخ ووجهاء محافظة كربالء
املقدسة حيث حرض ما يقرب من ( )450من هذه الشخصيات وقد
الحظنا أن الجميع ملتزم مبقررات املؤمتر ،الذي سيكون هو الثالث
من نوعه بالتنسيق مع العتبة الحسينية املقدسة" مبيناً أن املديرية"
لديها برنامج عمل مع العتبة الحسينية املقدسة يف عقد مؤمترات
مامثلة يف كافة املحافظات العراقية وبالتنسيق مع مديريات الشؤون
العشائرية لوزارة الداخلية ،من اجل رسم خارطة طريق ملوضوع
الفصول والديات العشائرية بحيث ال تخالف الرشيعة اإلسالمية
واألعراف اإلنسانية".
وأكد الحسناوي أن " املؤمتر ناقش قضايا باتت تؤرق املجتمع

العراقي ،السيام االعتداء عىل األطباء واملعلمني واملوظفني العاملني
يف مختلف القطاعات الحكومية ،إضافة اىل تفيش ظاهرة إطالق
العيارات النارية يف املناسبات ،مام أدى اىل قتل وإصابة الكثري من
املواطنني ،كام وناقش املؤمتر قضية األشخاص املنتمني اىل قضايا
إرهابية ،ورضورة نبذهم من قبل عشائرهم ،وعدم املطالبة بهم،
للحد من اإلرهاب واملساهمة يف ردع العصابات اإلرهابية .مضيفاً"
إن العشائر العراقية كانت ومازالت تعمل ضمن توجيهات املرجعية
الدينية ،وهي سائرة عىل مسارها الصحيح".
دعوة لاللتزام باألمور الرشعية
من الجانب العشائري قال شيخ قبيلة آل جباس بني حسن ،الشيخ
احمد محمد آل ياسني" نجتمع اليوم يف أعظم بقعة عىل األرض وهي
ارض كربالء ويف صحن اإلمام الحسني عليه السالم للدعوة لاللتزام
باألمور الرشعية وهي ليست بالغريبة علينا ،ولكننا اليوم نثبت
العرف ألن بعضا منه أخذ مآخذ من املجتمع ،ولهذا اجتمعت سادات
ومشايخ كربالء املقدسة ليك تقول قولتها بأننا مع املرجعية ونحن
أبناؤها" مشريا اىل أن" مدينة كربالء املقدسة ليس بالجديد عليها أن
ينبثق منها نور ييضء بقاع األرض ،فهذا املؤمتر ينبثق من ارض اإلمام
الحسني عليه السالم ،ونتمنى من الجميع االلتزام بتوصيات املرجعية
العليا ،ونحن كلنا أمل مبشايخ وأهايل كربالء املقدسة لكونهم جميعاً
متفهمني وعارفني بهذه األمور ،وكل الشكر والتقدير للعتبة الحسينية
املقدسة لحسن الضيافة ولهذا املؤمتر القيم ونسأل الله التوفيق
والسداد".
فيام أكد عميد السادة الحيدرية السيد احمد كريم الحيدري"
حاجة املجتمع والعشائر بشكل خاص اىل مثل هكذا مؤمترات
تقيمها العتبة الحسينية املقدسة ،لرتسيخ املبادئ والتعاليم الصحيحة
وتوعية العشائر برضورة االلتزام بأطر الرشيعة اإلسالمية السمحاء
فيام يخص القضايا العشائرية"مضيفاً" ان هذه القضية مهمة جدا ً
وأويص مديرية شؤون العشائر برضورة متابعة تطبيق توصيات هذا
املؤمتر وردع الجهة التي ال تلتزم بهذه املقررات" متمنياً" االستمرار
بهذه املؤمترات لحني التزام كافة العشائر بتوصيات وتوجيهات
املرجعية الدينية العليا".
وتحدث شيخ عشرية الجراح بني حسن الشيخ محمد عبد االمري
قائال " حرضنا هذا املؤمتر حول رشح الديات العشائرية ومن داخل
الصحن الحسيني الرشيف وبرعاية املرجعية الدينية العليا ،واملؤمتر
هو خطوة حقيقية وناجحة بعون الله ،ألنه يهدف اىل تصحيح
مسارات الديات والقضايا العشائرية ،ألن العشائر هي صامم األمان
وهي ملتزمة بتوجيهات املرجعية الدينية العليا" مؤكدا ً" ان العشرية
التي ال تلتزم بهذه توجيهات سوف تتقاطع معها كافة العشائر،
ونحن نرى انه ال يوجد عشرية تخالف أوامر وتوجيهات املرجعية
ألنها توجيهات وأوامر صحيحة ودينية وعشائرية ورسمية".
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بحوث

األُسلوب البالغي

يف سياق حوارات موىس (عليه السالم).
• م.م .عيل محمد عبد الحسني أبو شبع

األُسلوب البالغي للحوار والجدل وعرض اآلراء واملناقشة يف القرآن الكريم ،يتسم بأتساع دائرته وتعدد قضاياه وشموله ملا
ال يحظى من املوضوعات ،فهنالك محاورات عدة وردت يف القرآن الكريم ،منها :حوارات قصة موىس (عليه السالم) ،نحو قوله
يس ابْ َن َم ْريَ َم الْ َب ِّي َن ِ
ات َوأَيَّدْ نَا ُه ِب ُروحِ الْ ُقدُ ِس أَ َفكُلَّماَ َجا َءك ُْم
تعاىلَ ﴿ :ولَ َقدْ آَتَ ْي َنا ُموسىَ الْ ِك َت َ
اب َو َق َّف ْي َنا ِم ْن بَ ْع ِد ِه بِال ُّر ُسلِ َوآَتَ ْي َنا ِع ىَ
َر ُس ٌول بمِ َا لاَ تَ ْه َوى أَنْف ُُسك ُُم ْاس َتكْبرَ ْت ُْم َف َفرِيقًا كَ َّذبْ ُت ْم َو َفرِيقًا تَ ْق ُتلُونَ ﴾( البقرة(،).87 /أَ َفكُلَّماَ ) الهمزة لالستفهام االستنكاري،
ودخول الفاء عاطفة عىل مقدر بعد الهمزة ،فاملراد من االستفهام (املجازي) عند الزمخرشي (ت538هـ) يف (الكشاف) هو
استفهام توبيخ وتعجب من هذه الحالة الغريبة لليهود ،فهذا االستفهام وما ذكر عقب بيان لوقائع اليهود ،وخروجهم عن
طاعة الله سبحانه وطاعة رسله ،وقد وصل عنادهم إىل إيقاع األذى الجسدي باألنبياء والرسل :إما بقتلهم وسفك دمائهم أو
بأرسهم وحبسهم.
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أحوال موىس (عليه السالم) من حني والدته إىل نبوته:
إن موىس (عليه السالم) ملا حملت به أمه ،مل يظهر حملها
إال عند وضعه ،وكان فرعون يقتل كل األطفال الصبيان؛ ألنه
علم بأنه سيظهر نبي يكون هالكه عىل يد واحد منهم ،فلام
وضعت أم موىس (عليهام السالم) مبوىس ،نظرت إليه واغتمت،
وقالت يذبح الساعة ،فعطف الله بقلب املوكلة بها عليه،
وقالت ألم موىس :مالك قد اصفر لونك؟ :فقالت :ان يذبح
ولدي ،فقالت :ال تخايف وكان موىس ال يراه أحد إال أحبه فأحبته
املوكلة ،وأنزل الله عىل أم موىس تابوتاً ثم حاور أم موىس (عليه
السالم) ،...وألقته بالبحر ،فأخذته الرياح واألمواج حتى وصال
إىل قرص فرعون ،التقطته الجواري من البحر يف تابوت مغلق،
فلم يتجارسن عىل فتحه ،حتى وضعنه بني يدي امرأة فرعون
(آسية) ،فلام فتحت الباب وكشفت الحجاب ،ورأت وجهه يتألأل
بتلك األنوار ،فلام رأته ووقع نظرها عليه أحبته حباً شديدا ً ،فلام
جاء فرعون بدأ الحوار مع (آسية) قال :ما هذا وأمر بذبحه،
فاستوهبته منه ودفعت عنه وقالت لفرعون (قرت عني يل ولك)
فقال لها فرعون :أما لك فنعم وأما يل فال .أي ال حاجة يل به،
فألقى الله يف قلب فرعون ملوىس محبة شديدة ،فقال فرعون
التمسوا له ظرئا ،تربيه ،فجاءوا بعدة نساء ،وقد قتل أوالدهن
فلم يرشب لنب أحد من النساء ،حيث قال تعاىلَ ﴿ :و َح َّر ْم َنا َعلَ ْي ِه
الْ َم َر ِاض َع ِم ْن قَ ْب ُل فَقَال َْت َه ْل أَ ُدلُّ ُك ْم َعلىَ أَ ْهلِ بَ ْي ٍت يَ ْك ُفلُونَ ُه
لَ ُك ْم َو ُه ْم لَ ُه ن َِاص ُحو َن﴾(القصصَ ﴿ ،)12 /ه ْل أَ ُدلُّ ُك ْم﴾ حرف
استفهام للرتغيب والتشويق ،فلام مل يقبل موىس(عليه السالم)
ثدي أحد من النساء ،أغتم فرعون غامً شديدا ً فقالت أخته هل
أدلكم عىل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ الجواب قالوا
نعم ،فجاءت بأمه ،فلام أخذته بحجرها وألقمته ثديها .ورشب،
فرح فرعون وأهله وأكرموا أمه فقالوا لها :ربيه لنا ،وملا درج
موىس(عليه السالم) كان يوماً عند فرعون فعطس فقال الحمد
لله رب العاملني ،فأنكر ذلك عليه ولطمه وقال :ما هذا الذي
تقول؟ فوثب موىس(عليه السالم)عىل لحيته فقلعها فه َّم فرعون
بقتله ،فقالت امرأته غالم حدث ال يدري ما يقول ،فقال فرعون
بل يدري فقالت له ضع بني يديك مترا ً وجمرا ً فإن ميز بني التمر
والجمر فهو الذي تقول فوضع ذلك بني يديه ،فقال له كل ،فمد
يده إىل التمر فجاء جربائيل (عليه السالم) فحرفها إىل الجمر،
فأخذ الجمر فاحرتق لسانه ،وصاح وبىك فقالت (آسية) لفرعون:
فعفي عنه ،وبعد ذلك ،فلم يزل موىس(عليه
أمل اقل انه ال يعقل؟ َ

السالم) عند فرعون يف أكرم كرامة ،حتى بلغ مبلغ الرجال ،وكان
ينكر عليه ما يتكلم من التوحيد ،حتى هم به ،فخرج موىس
(عليه السالم) من عنده ،فدخل إىل مدينة من مدائن فرعون،
فإذا رجالن يقتتالن ،احدهام يقول بقول موىس (عليه السالم)
واآلخر يقول بقول فرعون فقتل موىس الرجل من آل فرعون،
وتكررت هذه الحالة يف اليوم التايل ،والذي يقول بقول موىس
(عليه السالم) فاستغاث مبوىس ملا نظر الخصم إىل موىس ،كام
ذكر نحو قوله تعاىل﴿ :فَلَماَّ أَ ْن أَ َرا َد أَ ْن يَ ْب ِط َش بِال َِّذي ُه َو َع ُد ٌّو
لَهُماَ ق ََال يَا ُموسىَ أَتُرِي ُد أَ ْن تَ ْقتُلَ ِني كَماَ قَتَل َْت نَف ًْسا ِبالأْ َ ْم ِس
إِ ْن تُرِي ُد إِلاَّ أَ ْن تَكُو َن َج َّبا ًرا فيِ الأْ َ ْر ِض َو َما تُرِي ُد أَ ْن تَكُو َن ِم َن
الْ ُم ْصلِ ِح َني﴾( القصص.)19 /
هذا هو إيجاز القصة ،وكان ال بد منه ،لنقف عىل مكان هذا
االستفهام ﴿أَتُرِي ُد أَ ْن تَ ْقتُلَ ِني﴾ من النظم؛ ألنه حلقة من حلقات
قصة موىس ،قبل أن يكون نبياً .وهذا االستفهام مجازي واملراد
منه أصالً :اإلنكار والتعجب ،لوضوح املراد من هذا االستفهام،
فقد مر عليه املفرسون مرورا ً عابرا ً ومل يذكروا شيئا عن املراد
منه ،وخالصة ما يقال فيه أنه لإلنكار والتعجب ودفع الرضر؛ ألن
الفرعوين أراد بعد تلك املعاين أن يكف موىس يده عنه ،فال يقتله
كام قتل نفساً بريئة من قبل ،وعندما قتل موىس (عليه السالم)
الرجل ،وبلغ الخرب إىل فرعون طلب موىس؛ ليقتله وذهب رجل
مؤمن إىل موىس (عليه السالم) نحو قوله تعاىلَ ﴿ :و َجا َء َر ُج ٌل ِم ْن
أَق ىَْص الْ َم ِدي َن ِة يَ ْس َعى ق ََال يَا ُموسىَ إِ َّن الْ َملأَ َ يَأْتمَ ِ ُرو َن ب َِك لِ َي ْقتُل َُوك
فَا ْخ ُر ْج إِنيِّ ل ََك ِم َن ال َّن ِاص ِح َني﴾( القصص ،)20 /فخرج منها خائفا
يرتقب نحو مدين ،كان بينه وبني مدين ثالثة أيام فلام بلغ باب
مدين رأى ،برئا ً يستقي الناس منها ألغنامهم ،فجلس ناحية،
فنظر إىل جاريتني يف ناحية ومعهام غنيامت ال تدنوان من البرئ،
فقال لهام :مالكام ال تسقيان ،أي :ملاذا ال يسقيان الجاريتان؟،
ونحو قوله تعاىلَ ﴿ :ولَماَّ َو َر َد َما َء َم ْديَ َن َو َج َد َعلَ ْي ِه أُ َّم ًة ِم َن ال َّن ِ
اس
يَ ْسقُو َن َو َو َج َد ِم ْن ُدونِ ِه ُم ا ْم َرأتَينْ ِ تَذُو َدانِ ق ََال َما َخطْ ُب ُكماَ ﴾ ،وقد
ورد يف هذه اآلية السؤال ﴿ َما َخطْ ُب ُكماَ ﴾ :وهو استفهام حقيقي
للتصور أي :ما شأنكام؟ وهو سؤال عام يجهله املتكلم .فأراد
منهام موىس (عليه السالم) أن يعرف السبب يف اعتزال املرأتني
املاء ،وما عليه من زحام ،وملا عرف الجواب ﴿قَالَتَا لاَ ن َْس ِقي
َحتَّى يُ ْص ِد َر ال ِّر َعا ُء َوأَبُونَا شَ ْي ٌخ كَ ِب ٌري﴾ ،تطوع وسقى لهام ما كانتا
تريدان من السقي.
وليس للمفرسين وجهات نظر مختلفة حول االستفهام
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الحقيقي كيفام ورد ،أما هنا ما ذكرته من سورة القصص فهو
جزء يسري من قصة موىس (عليه السالم) ،فالقصة باختصار ذهب
موىس (عليه السالم) إىل شعيب (عليه السالم) عندما طلبه ،ملا
قىض موىس األجل قال :ال بد أن أرجع إىل وطني وأهل بيتي
فقال لشعيب :فام َيل عندك؟ قال شعيب :ما وضعت أغنامي
يف هذه السنة من غنم فهو لك ،فخرج يريد مرص ومعه أهله
فأصابه برد شديد ،ورياح وظلمة ،فنظر موىس (عليه السالم) إىل
نار قد ظهرت فأقبل نحو النار ،فإذا شجرة ونار تلتهب عليها،
فلام ذهب إىل النار يقتبس منها ،أهوت إليه ففزع موىس وعدا
فرجع ،وتكررت الحالة ثالث مرات ،ومل يرجع يف الحالة األخرية
فناداه الله سبحانه وتعاىل﴿ :يَا ُموسىَ إِنيِّ أَنَا اللَّ ُه َر ُّب الْ َعالَ ِم َني﴾(
القصص ،)30/فقال موىس (عليه السالم) :فام الدليل عىل ذلك؟
فسأله الله سبحانه وتعاىل سؤاال آخرَ ﴿ :و َما تِل َْك ِب َي ِمي ِن َك يَا
ُموسىَ ﴾( طهَ ﴿ ،)17 /و َما تِل َْك﴾ اسم لالستفهام عن املاهية أو
عن صفة االستفهام للتقرير ،أشار إليه بعض املفرسين ،فخرج
هذا الغرض يف هذه اآلية إىل استفهام اإلفهام واإليناس ،لترتتب
عليه املعجزة فيها ،قال هي عصاي ،قال :ألقها ،فألقاها ،فصارت
حية ،ففزع منها موىس (عليه السالم) ،فناداه الله سبحانه
وتعاىل :خذها وال تخف إنك من اآلمنني ،فذلك برهان من الرب
إىل موىس وملته.
وأما األسلوب البالغي يف سياق حوار موىس (عليه السالم)
مع فرعون حول الربوبية عندما طغى فرعون وا ّدعى الربوبية
رغم أن موىس (عليه السالم) قتل رجالً من آل فرعون ،فأرسله
الله سبحانه وتعاىل إىل فرعون ومعه أخاه هارون (عليه السالم)
فأشتد الحوار بني موىس (عليه السالم) وفرعون حول إثبات
الربوبية لله الخالق ،وإبطال ربوبية فرعون املزعومة .فقد سأل
فرعون موىس (عليه السالم) عن حقيقة رب موىس وهارون فكان
جواب موىس ،برضورة االنرصاف عن البحث يف الذات اإللهية إىل
التأمل يف صفات الله التي متنع إرشاك فرعون يف اإللوهية بأي
سلب مطلق إللوهية البرش،
وجه كان حقيقياً أو مجازياً ،وذلك ٌ
وإثبات قاطع حاسم إللوهية الله سبحانه وتعاىل ،و ربوبيته
والخضوع لخالق األرض والسامء.
واصطفاه بنور الحوار فسأل فرعون موىس (عليه السالم) نحو
قوله تعاىل﴿ :ق ََال فَ َم ْن َربُّ ُكماَ يَا ُموسىَ ﴾( طه( ،)49 /فَ َم ْن) :اسم
استفهام حقيقي عن تجاهل فرعون وطلب منه الفهم فسأل
موىس (عليه السالم) م ْن ربكام الذي أرسلكام؟ ومن هذا الرب
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الذي بعثك يا موىس فإين ال أعرفه؟ فكان جواب موىس (عليه
ش ٍء
السالم) كام نحو قوله تعاىل﴿ :قال َربُّ َنا ال َِّذي أَ ْعطَى ك َُّل يَ ْ
َخلْ َق ُه ث ُ َّم َه َدى﴾ ،فلام سمع فرعون هذا الجواب الجامع الجميل
ألقى سؤاالً آخر بقوله تعاىل﴿ :ق ََال فَماَ بَ ُال الْ ُق ُرونِ الأْ ُولىَ ﴾(
طه﴿ ،)51/فَماَ بَ ُال﴾ :اسم استفهام حقيقي عن الجنس أي( :ما
شأن القرون األوىل) فقال بعضهم أن موىس (عليه السالم) ذكر يف
آخر جملة من كالمه شمول العذاب اإللهي للمكذبني بالتوحيد،
فسأل فرعون :إذا فلامذا مل يواجه أوائل األقوام من املرشكني
املاضني مبثل هذا العذاب؟ فكان جواب موىس (عليه السالم)
اب لاَ يَ ِض ُّل َر يِّب َولاَ
نحو قوله تعاىل﴿ :ق ََال ِعلْ ُم َها ِع ْن َد َر يِّب فيِ كِتَ ٍ
يَ ْن ىَس﴾.
أما اآليات التي ورد فيها فكثرية ،وأما األخبار فمستفيضة :كام
يف قوله تعاىلَ ﴿ :وق ََال الْ َملأَ ُ ِم ْن قَ ْو ِم ِف ْر َع ْون أَتَ َذ ُر ُموسىَ َوقَ ْو َم ُه
لِ ُيف ِْس ُدوا فيِ الأْ َ ْر ِض َويَ َذ َر َك َو َآلِ َهتَ َك﴾( األعراف( ،).127 /أَت َ َذ ُر):
الهمزة لالستفهام اإلنكاري التحريضيَ أي :تحريض فرعون عىل
موىس ،وبني إرسائيل عطف عىل يفسدون؛ ألنه إذا تركتهم ومل
تردعهم ،وكان ذلك مؤذياً له ،و إىل ما دعوه إليه ،فسادا ً وإىل تركه
وترك ألهته ،فكأنه تركهم لذلك .أو هو جواب االستفهام ،وقال
الذين آمنوا مبوىس (عليه السالم) :قد أوذينا من قبل مجيئك؛
بقتل أوالدنا ومن بعد ما جئتنا ،ملا حبسهم فرعون إلميانهم
مبوىس (عليه السالم) نحو قوله تعاىلَ ﴿ :ع ىَس َربُّ ُك ْم أَ ْن يُ ْهلِ َك
َع ُد َّوكُ ْم َويَ ْستَ ْخلِ َف ُك ْم فيِ الأْ َ ْر ِض فَ َي ْنظُ َر كَ ْي َف ت َ ْع َملُونَ﴾( األعراف/
(( ،).129كَ ْي َف) :اسم استفهام لالستدراج ،حتى نعلمكم ،فريى
الكائن منكم من العمل حسنه و قبيحه ،وشكر النعمة وكفرانها
فيجزيكم عىل حسب ما يوجد منكم.
وملا بُعث موىس (عليه السالم) إىل فرعون أىت بابه فاستأذن
عليه فرضب الباب ،فاصطكت األبواب ففتحت ،ثم دخل عىل
فرعون فأخربه أنه رسول رب العاملني ،وسأله أن يرسل معه بني
إرسائيل فقال :نحو قوله تعاىل﴿ :ق ََال أَلَ ْم نُ َربِّ َك ِفي َنا َولِي ًدا َولَ ِبث َْت
ِفي َنا ِم ْن ُع ُمر َِك ِس ِن َني َوفَ َعل َْت فَ ْعلَتَ َك الَّ ِتي فَ َعل َْت َوأَن َْت ِم َن
الْكَا ِفرِي َن﴾(الشعراء( ،)19-18 /أَلَ ْم) :همزة االستفهام للتقرير
والتقريع وهذه اآلية حلقة من الحوار الذي دار بني موىس (عليه
السالم) وبني فرعون ،وذلك حني بُعث موىس (عليه السالم) إىل
فرعون وقومه ،وكانت رسالة موىس (عليه السالم) إىل فرعون
وجل ،الثاين:
ذات شقني :األول :دعوتهم إىل توحيد الله ع َّز َّ
السامح لبني إرسائيل بالخروج من مرص ،بعد أن ذاقوا فيها عىل

بأقالمهم

أيدي فرعون وملئه أبشع صور العذاب واالضطهاد.
وقول فرعون ملوىس هنا كان ردا ً عىل طلب موىس من
فرعون أن يخيل سبيل بني إرسائيل تنفيذا ً ألمر الله ملوىس
وهارون ،فكان رد فرعون مخاطباً موىس (عليه السالم)﴿ :
ق ََال أَلَ ْم نُ َربِّ َك ِفي َنا َولِي ًدا ﴾...؟ ولبيان املراد من االستفهام
يف هذه اآلية ذكر الطويس (ت460هـ) يف (التبيان) أن
االستفهام املراد منه تقرير ،وكذلك بالرأي نفسه ابن
عاشور(ت1393هـ) يف (التحرير والتنوير) ،وكذلك يف أحد
الكتب الحديثة يف(أسلوب االستفهام) لعبد الكريم محمود،
أشاروا إىل أنه استفهام تقرير ورد يف هذه اآلية ،لكن اآللويس
(ت1270هـ) قال يف (روح املعاين) ذكر املراد يف هذه اآلية
هو استفهام االمتنان ،وذكر املطعني يف (التفسري البالغي) :ال
منافاة بني اإلمتنان والتقرير عند الذين فرسوا به املراد من
االستفهام؛ ألن االمتنان مقرتن بالتقرير ،وقد يراد منه اإلفهام
إذا أخذ يف االعتبار ،وهذا خالصة القول الذي ذكره املطعني.
فجاوب موىس (عليه السالم) فرعون مبا أنه قال كفرت
بنعمتي ،فالجواب كام يف قوله تعاىل﴿ :ق ََال أَ َولَ ْو ِجئْتُ َك
الصا ِد ِق َني﴾( الشعراء/
ِبشيَ ْ ٍء ُم ِب ٍني ق ََال فَأْ ِت ِب ِه إِ ْن كُ ْن َت ِم َن َّ
( ،)31 -30أَ َولَ ْو) :الهمزة لالستفهام اإلنكاري والواو عاطفة
عىل مقدر بعد الهمزة (أتفعل يب ولو جئتك) بصدق دعواي
وهي املعجزة ،فلم يبق أحد من جلساء فرعون إال هرب،
ودخل فرعون من الرعب ما مل ميتلك به نفسه ،فقال فرعون
أنشدك الله والرضاع إال كففتهام عني ثم ﴿ َونَ َز َع يَدَهُ
فَ ِإذَا ِه َي بَ ْيضَ ا ُء لِل َّن ِاظرِي َن﴾ فلام أخذ موىس العصا رجعت
إىل فرعون نفسه وهم بتصديقه ،فقال إليه هامان :بينام
أنت إله ت ُعبد إذ رصت تابعاً لعبد ،ثم قال فرعون للمأل
الذين حوله ﴿ق ََال لِلْ َملإَ ِ َح ْولَ ُه إِ َّن َهذَا ل ََس ِ
اح ٌر َعلِي ٌم يُرِي ُد
أَ ْن يُ ْخ ِر َج ُك ْم ِم ْن أَ ْر ِض ُك ْم ب ِِس ْحر ِِه فَماَ ذَا تَأْ ُم ُرونَ﴾(الشعراء/
﴿ ،).35-32فَماَ ذَا تَأْ ُم ُرونَ﴾ اسم استفهام حقيقي ال خالف
بني أهل العلم يف تصور املعنى املراد منه؛ ألن الحقيقة
هي األصل .وما جاء عىل أصله ال يسأل عنه .واملراد منه-
حقيقة -أن فرعون يستطلع مستشاريه عن خطة املواجهة
والتصدي ملوىس (عليه السالم) ،بعد أن ه َّول لهم خطورة ما
يريده موىس (عليه السالم).

• رغد حميد خرضان  -كربالء

فلسفة نحن وخطايانا
دامئا ما نحاول أن نربر أخطاءنا مهام تعاظمت ،وأحيانا نحاول أن
نضع هدفا نعلق عليه سبب خطئنا ،كتحميل شخص الخطيئة عنا ،يف
حني أن األمر ال يحتاج اىل تربير بل بحث عن السبب يف الذات ،وليس
االتكال عىل ما هو متآلف عليه من أن اإلنسان خطاء القناع النفس
بأن هذا الخطأ أمر طبيعي وانتهى االمر ،ويف هذه الحالة قد تستمر
االخطاء وتتعاظم دون الشعور بالذنب.
ولنقف عند هذه النقطة ،فإن اإلنسان حقا خطاء ،ولكن الخطأ
قد يجعل االنسان مالئكيا تارة أو قد يجعله شيطانا ،وهذا منوط
بإراد االنسان ،فهو يقف دوما مابني الصواب والخطأ ،بني الرش
والخري ،وعليه أن يحدد ويختار مصريه ،ويف حال اختيار الخطأ ال
يبقى للخالص منه إال الندم ،فبالندم قد ال يتكرر الخطأ ،فعلينا وضع
أخطائنا تحت املجهر ،لنصحح القادم ونتجنب االكرب.
ويف هذا عىل املرء أن يحارب حتى تستبني له الطريق ،ومن أجل
أن يقف عىل نقطة مضيئة تثبته يف املسري.
يا رفيقي :ال تربر لآلخرين أخطاءك فهذا ليس هدفك ،ولِ َم الخوف
من اآلخرين؟ فأنت من تحدد مصريك ،ووحدك من تدفع الثمن ،أال
ترى أن ال أحد يدفع عنك املوت ،فاجعل ذاتك املضيئة هي السبيل
اىل الهدف .هذب نفسک فأنت إنسان ،واإلنسان يختار بني الصواب
والخطأ ،واملحاوالت وإن تكررت كثريا يف وقت ما ستستجيب إليك
أقدارك وتصبح حقيقة ،وشيئا فشيئا متيل ارادتك إىل الخري وبذلك
تستقر.
وٱياك والعودة اىل ما قبل الخري ولو بخطوة ،مهام ضؤلت
وبهذاترتقي إىل االنسان املالئيك ،البعيد عن الخطأ أو املبتعد عنه.
عليك أن تجيب ذاتك وتبحث لها عن األسباب لتعالجها وتغري
النتائج ،وال تربر لآلخرين فإنهم يذكرونك بذنبك ويجملون بعضه،
إصغ لذاتك ،لصوت قلبك ،فالندم عىل الخطيئة يدلك عىل إنك بخري
وستكون عىل أفضل حال ،ال تتخلَّ عن الندم فإنه يصنع ذاتك املضيئة.
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مسائل رشعية

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

تشييع امليت
السؤال :هل يجوز السري يف موكب جنازة غري مسلم لتشييعه  ،إذا كان جاراً مثال؟
الجواب :إذا مل يكن هو ،وال أصحاب الجنازة  ،معروفني مبعاداتهم لإلسالم واملسلمني  ،فال
بأس باملشاركة يف تشييعه  ،ولكن األفضل امليش خلف الجنازة  ،ال أمامها.

السؤال :هل هناك اداب تذكر يف تشييع جنازة املؤمن ؟

الجواب :يستحب إعالم املؤمنني مبوت املؤمن ليشيعوه ،ويستحب لهم تشييعه ،وقد ورد يف
فضله أخبار كثرية ،ففي بعضها:
من تبع جنازة أعطي يوم القيامة أربع شفاعات ،ومل يقل شيئاً إال وقال الَملَك :ولك مثل ذلك.
ويف بعضها :أن أول ما يتحف به املؤمن يف قربه أن يغفر ملن تبع جنازته.
وله آداب كثرية مذكورة يف الكتب املبسوطة ،مثل:
أن يكون املشيع ماشياً خلف الجنازة ،خاشعاً متفكراً ،حامالً للجنازة عىل الكتف ،قائالً حني
الحمل :بسم الله وبالله وصىل الله عىل محمد وآل محمد ،اللهم اغفر للمؤمنني واملؤمنات.
ويكره الضحك واللعب ،واللهو واإلرساع يف امليش ،وأن يقول:
ارفقوا به ،واستغفروا له ،والركوب وامليش قدام الجنازة ،والكالم بغري ذكر الله تعاىل والدعاء
واالستغفار ،ويكره وضع الرداء من غري صاحب املصيبة فإنه يستحب له ذلك ،وأن مييش
حافياً.

السؤال :هل يجوز للرجل منع زوجته يف الحضور لتشييع جنازة ألقربائها ؟

الجواب :ينبغي للرجل ان يأذن لزوجته يف زيارة أقربائها وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم
ونحو ذلك وان مل يجب عليه ذلك ،وليس له منعها من الخروج إذا كان للقيام بفعل واجب
عليها.
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  :249يجوز رصف املسكوكات من النحاس وأمثاله إىل أبعاضها ولو مع التفاضل بني األصل وأبعاضه كام هو
الغالب ،نعم ال يجوز ذلك يف املسكوكات الذهب ّية والفض ّية ،فإنّها من املوزون فال يجوز ترصيفها إىل أبعاضها مع التفاضل

إلاّ مع الضميمة.

مسألة  :250يكفي يف الضميمة  -التي يتخلّص بها عن الربا  -ال ِغ ّش الذي يكون يف الذهب والفضّ ة املغشوشني إذا كان
ّ
الغش غري مستهلك وكانت له قيمة يف حال كونه غشّ اً ،وال يكفي أن تكون له قيمة عىل تقدير التصفية ،فإذا كان الطرفان
صح مع التفاضل مطلقاً إذا قصدا كون ّ
كل طرف بإزاء الخالص يف الطرف اآلخر ،وإذا كان
الغش يف ّ
مغشوشني كذلك ّ

أحدهام مغشوشاً دون اآلخر جاز التفاضل فيام إذا كانت املعاملة نقديّة وكانت الزيادة يف طرف الخالص وقصدا كونها
بإزاء ّ
يصح إذا كانت الزيادة يف املغشوش مطلقاً.
الغش يف الطرف اآلخر ،وال ّ
مسألة  :251اآلالت املُحلاّ ة بالذهب يجوز بيعها بالذهب إذا كان أكرث من الذهب املُحلىّ به وقصدا كون الزائد بإزاء

كل منهام ُمحلىّ جاز البيع وإن
نفس اآللة وكانت املعاملة نقد ّية  -كام م ّر  -وإلاّ مل يجز ،نعم لو بيع السيف بالسيف وكان ّ
كل طرف بإزاء السيف يف الطرف
ويصح مطلقاً إذا قصدا كون ال ِحلْ َية يف ّ
كانت ال ِحلْ َية يف أحدهام أكرث من ال ِحلْ َية يف اآلخر،
ّ
خاصة إذا قصدا كون السيف والزيادة يف الطرف الزائد بإزاء السيف يف الطرف اآلخر .
اآلخر،
ويصح نقداً ّ
ّ

مسألة  :252الكلبتون املصنوع من اإلبريسم والفضّ ة يجوز بيعه نقداً  -كام م ّر  -بالفضّ ة إذا كانت أكرث من الفضّ ة

املوجودة فيه وزناً ،واملصنوع من اإلبريسم والذهب يجوز بيعه كذلك بالذهب إذا كان أكرث من الذهب املوجود فيه وزناً.

مسألة  :253إذا اشرتى فضّ ة مع ّينة بفضّ ة أو بذهب وقبضها قبل التف ّرق فوجدها جنساً آخر رصاصاً أو نحاساً أو غريهام
الكل لتب ّعض
وصح يف الباقي ،وله حينئ ٍذ ر ّد ّ
بطل البيع ،وليس له املطالبة باإلبدال ،ولو وجد بعضها كذلك بطل البيع فيه ّ
الصفقة ،وإن وجدها فضّ ة معيبة فإن كان العوض من جنسها كان له الر ّد ومليكن له أخذ األرش ولو مع عدم التمكّن من

الر ّد عىل األحوط لزوماً ،وإن كان العوض من غري جنسها كان بالخيار بني الر ّد وبني املطالبة باألرش مع عدم التمكّن من
الر ّد ،وال فرق يف ذلك بني كون أخذ األرش قبل التف ّرق وبعده.
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بانوراما

ذ

مستشفى االمام زين العابدين

التخصيص
• تصوير :قاسم العميدي

حوارات

املستشار القانوين لدى األمم املتحدة بيري اميانويل:

رسالة الحقوق تحتوي عىل مفاهيم انسانية
مو َّجهة لكل البرشية
تعد قضية التعايش السلمي قضية محورية
تخص جوهر تشكيل املجتمعات عموماً يف
كل مكان وزمان ،ويتمدد صداها إن كان
ايجابياً او سلبياً ليؤثر يف اآلخرين ويتدخل
يف تكوين طبيعة العالقات البينية بني األفراد
واألمم عىل حد سواء.
وقد شكلت املهرجانات الدولية التي تقيمها
العتبة الحسينية املقدسة ومنها مهرجان
تراتيل س ّجادية السنوي ،فرصة مهمة

يف سبيل التباحث مع الحضور وخاصة
الشخصيات املتخصصة يف حقوق اإلنسان

والقانون الدويل ،مثل املستشار القانوين
لدى األمم املتحدة بيري اميانويل ،وقد أجرت
(الروضة الحسينية) معه الحوار التايل.

حوار :سالم الطايئ

كيف ترى أهمية ما جاءت به الثقافة اإلسالمية وخاصة
موروث اإلمام السجاد عليه السالم يف مسألة حقوق اإلنسان
والتعايش السلمي؟
• ان قضية التعايش السلمي هي بالفعل قضية جوهرية ،حيث
شهدنا يف السنوات األخرية وخصوصاً يف العراق وسوريا وبعض الدول
يف الرشق األوسط بصورة عامة كيفية تطور الفكر التكفريي (اإلرهايب)
وتأثريه عىل األوضاع ،ونقول أن من يدعي االسالم وااللتزام بتعاليمه
عليه أن يتعمق يف كتابات اإلمام عيل ابن الحسني السجاد ،ألنها
تعكس فهامً مختلفاً متاماً لألفكار التكفريية ،ونراه يف رسالة حقوق
االنسان يف الجزء الخمسون تحديدا ً يتكلم حول حقوق األقليات
الدينية يف اإلسالم ،والتي من املمكن اعتبارها من الناحية النظرية
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تحرير :صباح الطالقاين

ترجمة :حسني عصام

عىل انها أقليات أثبتت وبرهنت التسامح الديني ضمن إطار اإلسالم،
ونرى أن هذه الرسالة أمر مهم يجب أن يُرتجم اىل العامل كله ،لرتسيخ
ضامن الحقوق السياسية واالجتامعية والفردية ،وكذلك الحقوق
الدينية لألشخاص الذين ينتمون للطوائف املختلفة.
ما هي األفكار التي استلهمتها من خالل اطالعك عىل رسالة
الحقوق؟
• ان رسالة الحقوق تحتوي عىل نص مهم ،ويف نفس الوقت أجده
نص يف غاية البساطة واالنتظام يف صياغته ومحتواه ،فهو يحتوي عىل
تعاليم أخالقية موجهة إىل كل البرش ،وكل ما يتعلق برسالة الحقوق
من عالقات اجتامعية وعالقة الفرد مع ربه او زوجته أو أبيه أو مع
رشيكه ..لقد وجدتُ انها عالقات مق َّدمة بعرض ساموي يتامىش مع

األخالق ،وينسجم مع كل ما يتعلق بالعالقات االجتامعية والسياسية
وعالقة النظراء يف الدين او يف االنسانية.
وبالرغم من أن هذا النص قديم إال أن العمل جاري ببعضه
وميكن تحديثه وتطويره من خالل الباحثني والعلامء املختصني بشأن
العالقات االنسانية والتعايش والقانون الدويل.
ما هي رؤية االعالم واملجتمع الفرنيس لألحداث التي يتعرض
لها اإلسالم واملسلمني؟
• يف الواقع هذا املوضوع معقّد ألن وسائل االعالم والرأي العام
الفرنيس ميتلك معرفة محدودة جدا ً عن حقيقة اإلسالم ،وما يتعرض
له من تشوهات من قبل بعض املؤسسات التكفريية التي تدعي
االسالم ،أما بالنسبة للمجتمع الفرنيس فهم ميتلكون فهم مشوش
بشكل كبري وليس لديهم القدرة عىل اإلحاطة بشكل جيد بهذه
األوجه املختلفة ،بحيث عندما يشاهدون الجرائم التي ارتُكبت من
قبل داعش يف العراق ال يستطيعون الحكم بشكل صحيح عىل هذه
االعامل ويقفون متحريين يف هل انها تطابق مفاهيم االسالم او ان
هذا اليشء بعيد عن االسالم!
ويندرج ذلك ضمن املفاهيم الغريبة واملتطرفة ،خاصة أن يف فرنسا
عدد املسلمني يقدر باملاليني ،ونتيجة للظروف التاريخية والعرقية
تجدهم أكرث عرضة للتوجهات التكفريية ،ولهذا السبب تجد عدد من
املسلمني الفرنسيني غادروا من اجل املشاركة يف العمليات القتالية يف
سوريا مع صفوف داعش! لذلك الفكر الراسخ لدى الشعب الفرنيس
عن االسالم فكر مشوش وال يحظى بالفهم املناسب لحجم التحديات
التي يتعرض لها االسالم واملجتمع االسالمي من قبل هذه املجموعات
املتطرفة التي تدعي اإلسالم..
من الناحية الفكرية ..كيف تقيمون دور فتوى املرجعية
الدينية العليا يف التعايش السلمي والحفاظ عىل السالم؟
• من املعروف أن هذه الفتوى صدرت من املرجعية الدينية
العليا يف العراق ،وساهمت بشكل كبري يف تحشيد الطاقات من اجل
اسرتجاع األرايض التي كانت تسيطر عليها عصابات داعش اإلرهابية،
وما شاهدناه من أعداد كبرية ملتطوعي ذلك النداء من مختلف
الطوائف التي هبت لتحرير املوصل وبقية األرايض العراقية ،يرجع
اىل األثر الكبري الذي تركته هذه الفتوى يف نفوس وواقع العراقيني.

‚‚

وبعد تحرر العراق من عصابات داعش ،فإن الرأي العام الفرنيس
مل يتجاهل هذه الفتوى بل كانت محط اهتاممه من خالل ما تناقلته
وسائل اإلعالم املختلفة مع إلقاء الضوء عىل دور العتبات املقدسة
يف تقديم الدعم للقوات املتطوعة وجهود نرش التعايش السلمي بني
العراقيني.
ما األثر الذي تركته مشاركتك يف مهرجانات العتبة الحسينية وما
هو االنطباع الذي ميكن أن تقدموه ملجتمعكم عن هذه املشاركات؟
• اعتقد ان هناك شيئني يتوجب نقلهام اىل املجتمع الفرنيس ،األول
هو انه ميكننا الذهاب إىل العراق بأي وقت ألن الصورة املوجودة
يف أذهان الفرنسيني ومعظم األوربيني هي صورة مشوشة ،بفعل ما
تتناقله وسائل االعالم من ان العراق بلد غري مستقر أمنياً ويشهد
حالة حرب!
وأنا أقول برصاحة لكل الناس ان العراق بلد مستقر ،وميكننا
الذهاب والتنزه يف كافة املحافظات ،التي متتلك ارثا تاريخيا وثقافيا
السيام وأن العراق منبع الحضارة ،وسيتم نقل هذه الصورة الواقعية
من أمن وأمان وتكاتف بني الشعب العراقي.
االمر الثاين الذي سنعمل عىل توضيحه هو دور العتبات املقدسة،
التي تعترب منوذجا للتعايش واالستقرار ،وأما عىل الصعيد الجغرايف
فالعراق يحظى مبكانة اقتصادية كبرية واعتقد ان هذه هي اللحظة
املناسبة للرشكات الفرنسية ألن تقوم باالستثامر واملشاركة بإعادة
اإلعامر بعد توقفها لسنوات.
كيف تق ّيم أهمية انعقاد مهرجانات متخصصة مثل مهرجان
تراتيل سجادية؟
• هذه املشاركة الثانية يل يف هذا املهرجان ،وقد شاهدناه متميزا ً
جدا ً من حيث البحوث التي تم عرضها ضمن رسالة الحقوق لإلمام
السجاد ،وكذلك مداخالت الضيوف والخرباء املشاركني ،فضالً عن يوم
االفتتاح الذي شهد تنظيامً رائعاً..
وقد أتيحت لنا يف هذا املهرجان فرصة جيدة للتعرف عىل كم
مميز من الباحثني والخرباء القادمني من مختلف بقاع العامل ،حيث
تم اللقاء والتعرف عىل بريطانيني وأمريكيني وفرنسيني وعرب ،مام
ترك لدي انطباعاً جيدا ً لتبادل الخربات حول املواضيع التي تم ذكرها
خالل املؤمتر واملهرجان بصورة عامة..

في فرنسا عدد المسلمين يقدر
بالماليين ،ونتيجة للظروف التاريخية
والعرقية تجدهم أكثر عرضة للتوجهات
التكفيرية

‚‚

العدد  - 130جمادى اآلخرة  1440هـ

37

مقاالت

االنْ ِتظا ُر ال ّرسايل:
م َو َمعرفَ ٌة َو َع َمل
ِعلْ ٌ
• د .اكرم جالل

ِم َن املَسائل املُه ّمة التي نَالَت إهتام َم الكثري من أكابر ُعلامء اإلسالم و ُمفکّريهم هي
مسالة َغ ْي َبة اإلمام املهدي (عجل الله فرجه الرشيف) َو َم ْن َهج ّية انْ ِتظاره حتى ظهوره
األرض ِقسطاً وعدالً بَعدما ُمألت ظُلامً َو َجورا.
لي َمأل َ

واإلنتظا ُر ِفك َر ٌة ُمتَوا َرثة ال تَنحرص يف املوروث الفكري والعقيدي
َذاهب واألديان
اإلسالمي بل تَ َب ّنته واشا َرت الی ِذكْرِه ال َعدي ُد م َن امل ِ
كَام صرَ ّ َح بذلك القرا ُن الكريم يف قَوله تعاىلَ ﴿ :ولَ َق ْد كَتَبْ َنا فيِ ال َّزبُو ِر ِم ْن
الصالِ ُحون﴾َ [االنبياء  ،]105:فال َزبو ُر
بَ ْع ِد ال ِّذكْ ِر أَ َّن األَ ْر َض يَ ِرث ُ َها ِع َبا ِدي َّ
ُه َو كتاب داوود (عليه السالم) ،والذِّكر هو التوراة ،کتاب موسی(عليه
السالم) .فإن ِتظا ُر هذا ال َوعد اإللهي إنمّ ا يَعكس يف طَ ّياته َرغب ًة فطري ًة
ُملِ ّحة تَ ْنبَ ُع ِم َن حا َجة البرشية جمعاء لِسيا َدة ال َع ْدل َورفعِ الظُلم
السمو
السري باالنسان نَح َو َمراتب ُ
َوتَحقيقِ ال َوعد االلهي األعظم يف ّ
والتكامل.
فاآلية الكرمية تُشري اىل ال ّجزم والقَطع وأن هذا الوعد ال بُ ّد لَه ان
يَتَحقّق َولَو لَم يَبْ َق من ُعمر الدنيا اال َيوماً واحدا ،كام أشار اىل هذا
املعنى َر ُ
سول اللّه صلىّ اللّه َعليه واله بقوله ( :لو مل يبق من الدنيا إال
يوم واحد لبعث الله فيه رجال اسمه اسمي ،وخلقه خلقي ،يكنى أبا
عبد الله.)1
واإلنتظا ُر ال َحقيقي لظهور ِه الشرَ يف (عجل الله فرجه الرشيف)
ُه َو ِم ْن أفضلِ األعامل وأك َملها ،وال يَتَ َحقّق الاّ عندما يَكون إنتظارا ً
ب ّناءا ً رسالياً يُش ِعل يف قَل ِْب امل ُؤمن َجذوة التَّ َح ّرك وال َع َم َل ِمن أجل
َعيش
تَهيئة وتمَ ْهيد ُمستَلزمات ظهوره امل ُبارك .واالُ ّم ُة التي تَسعی الن ت ُ
اإلنتظا َر ال َحقيقي البُ ّد لها أ ْن تَرتَقي ُسلّم االخالق والسلوك األصيل وأن
تتسلح بالعلم املعرفة التي تمُ َ ّك ُنها ِم َن ال َع َمل ببصري ٍة َووعي لتهيأة
رصته والجهاد تَ ْح َت رايته .
ظهوره ولِ ُن َ
فاإلنتظا ُر يف َحقي َق ِته ُه َو التَّمهي ُد للظُهور ،وال يَتم اال باكتامل أَ َدواته
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الفاعلة َو َعنارصه االساسية ُو ُهم العبا ُد الصالحون الذين ت ََسلّ ُحوا بالعلم
رشفها وأقْ َدسها
وامل َعرفة واليقني والبصرية ،لتُوك ََل اليهم أعظَم امل َهام وأ َ
وهي استخالف األرض ووراثتها ،وبخالفه فال يكون لالنتظار معنى
أصال ً ،قال الله تعاىلَ ﴿ :ونُرِي ُد أَن نمَّ ُ َّن َعلىَ ال َِّذي َن ْاستُضْ ِعفُوا فيِ الأْ َ ْر ِض
َونَ ْج َعلَ ُه ْم أَئمَِّ ًة َونَ ْج َعلَ ُه ُم الْ َوا ِرثِ َني﴾ [القصص. ]5 :
نح أنصار اإلمام قُو ًة وبصري ًة وثق ًة وصربا ً عىل الث ِ
ّبات
فَهذه امل َعرفة تمَ ُ
وطاع ًة ألوا ِم ِر القائد امل ُصلح وباعثاً لألمل يف ال َّنرص كام َو َع َد ُه ُم الله.
فَ َعن أيب عبد الله الصادق َعليه السالم أنّ ُه قالَ ( :خ َر َج ال ُحس ُني ب ُن
يوم عىل أصحا ِب ِه َ
فقال بع َد ال َحمد لله جل
يل َعليه السالم ذاتَ ٍ
ع ٍ
ٍ
محمد َرسول ِه صلىّ اللّ ُه َعليه وآله :يا أيها الناس إن
وعز ،والصال َة عىل
الله والله ما خلق العباد إال ليعرفوه ،فإذا عرفوه عبدوه ،فإذا عبدوه
استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه ،فقال له رجل :بأيب أنت وأمي
يا بن رسول الله ما معرفة الله؟ قال :معرفة أهل كل زمان إمامهم
الذي يجب عليهم طاعته .2ويف رواية عن أيب الجارود قال :سمعت
أبا عبد الله عليه السالم يقول :من مات وليس عليه إمام حي ظاهر
مات ميتة جاهلية ،قال :قلت :إمام حي جعلت فداك؟ قال :إمام حي،
إمام حي.)3
ويف رواية اخری عن ُه سال ُم اللّه عليه أنّ ُه قال ( :ال يقبل الله عمال إال
مبعرفة ،وال معرفة أال بعمل ،فمن عرف دلته املعرفة عىل العمل ،ومن
مل يعمل فال معرفة له ،إن اإلميان بعضه من بعض .)4فالعا ِم ُل عىل غَري
السريِ ِالاّ بُعدا ً وتيها،
َمعرفة وبصرية كالسائِ ِر بغري ُهد ًى ٬ال تَزي ُده سرُ َعة َّ
فَال قيم َة لألنتظار ان لَم يَكُن علی بَصرية ٬وال َو ْز َن لألعامل إن لَ ْم تُ ْبنی

علی اساس ال ِع ِلم امل َعرفة.
هل بمِ َعرف ِة اإلمام تُو ِدي بصا ِحبِها إىل الضّ الل وال َهلَكة ،فَ ُهو يف
وال َّج ُ
بامام
َحقيقته َج ْه ٌل بِوعد الله األعظم ،وبالتايل كلّام أزدا َد االنسا ُن َجهالً ِ
أهل
زَمانه كلام ازداد بعدا ً وتيهاًَ ،حتى يَنتَهي إىل ال َّنحو الذي آل اليه ُ
بي صلىّ اللّه َعليه وآله
الجاهلية ِم َن الشرّ ك والضّ الل ،فَقَد ُرو َي عنِ ال َن ّ
وسلّم أنّه قالَ ( :م ْن ماتَ َولَ ْم يَعرف إما َم زَمانه ماتَ ميتَ ًة جاهل ّية .)5
َ
ِ
وهنا البُد م َن االشارة اىل أن َمع ِرفَة اللّه هي امل ُنطَلق واألساس
وبها تُق َب ُل َجميع األعامل شرَ َط أن تكو َن َمقرونة مبعرفة االمام عليه
السالم،ألن معرفة األمام هي الدليل ملعرفة الله ،فَ َعن جا ِب َر رضوان الله
عت أبا َجعف ٍر عليه السالم يقول( :إمنا يَعر ُِف الله
تعاىل عليه قالَ :س ِم ُ
أهل البيت ومن ال
عز وجل ويَعبُده من َع َر َف اللّه َو َع َر َف إما َم ُه منا َ
يعرف الله عز وجل وال يعرف اإلمام منا أهل البيت فإمنا يعرف ويعبد
غري الله هكذا والله ضالال.)6
وهنا البُ ّد ِم َن التَ َوق ِّف لتبيان الرابط بَني َمع ِرفَة اللّه و َمع ِرفَة اإلمام،
فاألمئ ُة َسال ُم اللّه َعليهم َوكَام َو َصفَهم ُ
رسول الله صلىّ الله عليه واله
َو َس ّمى بأسامئهم ،إنمّ ا ُهم ا َ ْولِياء الل ِه َوا َْص ِفيائه وخاصته وأحباءه ،إنهم
األدلاّ ء علی اللهُ ،ه ُم ّ
محال َم ْع ِرفَ ِة الل ِه ،و َمساكِنِ ِذكْ ِر الل ِه ،و ُمظْهِرى
ا َ ْمر الل ِه َونَ ْه ِي ِه ،وهم ال ُّدعاة اِلىَ الل ِه ،فمعرفة اللّه وطاعته ال تَتُم ال
بمِ َعرِفتهم ،ومعرفتهم وطاعتهم ال تَكتَمل االّ مبعرفة اللّه.
أساسها العلم واالميان
و َمعرفة الله ،والتي هي الدليل ملعرفة االمامُ ،
بأصو ِل الدين ،لتكون امل ُنطَل َُق لسلوك االنسان العقائدي والفكري ،وأ ّول
هي امل َعرفَ ُة بتَ ِ
وحيد الذّات امل ُ َق ّد َسة ِمن خال ِل تَوحيد اللّه
ُ
أصول الدين َ
ِ
ِ
ِ
ُسبحانَه و تعاىل يف ذاته ،فَال شَ بيه لمثله وال شرَ يك وال والد له وال َولد،
هي
وأ ّن َجمي َع صفاته وتَجلّياته كالعلم و القُدرة والكَامل و اإلرادة انمّ ا َ
هي تابعة لَه و َغ َري
َع ُني ذاتِه امل ُ َق ّدسة ،وأ ّن َجميع َمخلوقاته ّ
جل َجالله َ
ُمستَقلّ ًة عنه يف أفعلها ،وأن ال َمعبود ُسواه وال َر َّب َغ ُريه .وال َع ْد ُل هو
أصل آخر ِمن أصول الدين ،ويَعني تنزيه اللّه جل جالله َعن ك ُّل ِفعل
ٌ
قَبيح ،واإلعتقاد الراسخ بأن الله ٌ
عادل اليَظلم ال يَبغي وال يَستَبد يف
ُحكمه وقضائه ألنّه ُم َن ّزه عن ِفعلِ القَبيح واإلخالل بالواجب.
واألصل الثالث والذي يجب عىل املؤمن امل ُنتَ ِظر معرفته ُهو ال ُن ُب ّوة،
أرسل األنبيا َء واملرسلني لهداي ِة البَرشية وارشادها
والتي تَعني أ ّن اللّه َ
السفارة إاللهية و الخالفة الربّانية
هي َ
إىل ال َخري والصالح .وال ُنب ّوة َ
فأرسلَ ُهم
أ ْو َد َعها اللّه تعاىل يف خاصة عبادة الصالحني وأولياءه امل ُنتَ َجبني َ
ُم َبشرّ ين و ُم ِنذرين ألخراج البرشية من الظُلُامت اىل ال ُنور.
الناس
وامل َ َعاد أصل من أصول الدين يُشري اىل اإلميان باآلخرة وأ ّن َ
َس ُيب َعثون ويَقفون بني يَ َدي الله يَوم القيامة .وامل َ َعاد معتقد راسخ يف
قلب املؤمن ال شك فيه وال َريب وأ ّن َجميع البَرش َسيُب َعثون ليوم
الحساب ل َي ِقفوا يف ساحة العدل اإللهي بَني يدي الله فينال امل ُحسنون
ث َوابهم والكافرون الظاملون َجزاءهم يف ِميزانِ َعد ٍل ال ظُلم فيه وال
َجور.

ظيم األهمية من أصول الدين ،والذي هو َمورد
ثم ن َِص ُل ألصلٍ َع ِ
َحديثنا ،وهو أإلما َمة ،والتي تَعني خالفة ال َنبي بَعد غيابه لِ َيقو َم َمقامه
يف َهدي األمة وأصالح شأنها .واإلمام ُة اتخذت بعدا ً مهامً بَع َد النبي
ألمام
امل ُصطَفى ُمحمد صلىَّ اللّه عليه وآله ألنه النبي الخاتم وال بُ َّد ٍ
الناس ويَرشدهم ملا فيه
معصوم ُمنصب من الله يف كل ع ٍ
رص يَهدي َ
والسعادة يف الدارين .قال الله تعاىل ﴿ َويَق ُ
ُول ال َِّذي َن
ال َخري َ
والصالح َ
نت ُم ِنذ ٌر ۖ َولِك ُِّل قَ ْو ٍم َها ٍد﴾
كَ َف ُروا لَ ْولاَ أُنز َِل َعلَيْ ِه آيَ ٌة ِّمن َّربِّ ِه ۗ إِنمَّ َا أَ َ
[الرعد.]7 :
والصالحيّات َعدى تَلَقّي
أذن فاإلمام ُة استمرا ٌر ملنه ِج ال ُنبوة يف امل َها ّم َ
ال َوحي اإللهي ،الذي انقطع بوفاة النبي صلىّ اللّه عليه واله وسلم.
وهنا ال بد من اإلشارة اىل أ ّن اإلمام َة كونَها استمرار لخط االنبياء
َنصيب االمام
َبي أو إمامَ ،وت ُ
فهي التُثَ ّب ُت إال بال ّنص االلهي عىل لسان ن ٍّ
َعصوم ال يَ ِت ّم الاّ بأم ٍر الهي ،فاللّه هو العاملُ وامل ُحيط بكُل يشء ،وأنها
امل ُ
ليست بأختيار من قبل الناس .
من هنا ندرك حقيقة أن معرفة الله هي دليل ملعرفة االمام ،فعىل
امل ُ ْنتَ ِظر أن يَتَ َسلّح مببدأ االمامة وان األمئ َة بع َد النبي ُمحمد صلىَّ الله
نص َعليهم ال ّنبي َو َذكَرهم بأسامئهم.
عليه و آله ُهم إثنا َعشرَ إماماً َّ
ولعل اوضح ما ورد يف هذا الشان قول اإلمام عيل الرضا عليه السالم:
ّ
( إ ّن اإلمامة هي منزلة األنبياء وإرث األوصياء ،إن اإلمامة هي خالفة
الله وخالفة الرسول (صىل الله عليه وآله وسلم)  ، . . ،إن اإلمامة هي
زمام الدين ونظام املسلمني وصالح الدنيا وع ّز املؤمنني ،اإلمامة رأس
اإلسالم النامي وفرعه السامي  ،وباإلمامة متام الصالة والزكاة والصيام
والحج وتوفري الفيء والصدقات وإمضاء الحدود واألحكام ومنع الثغور
حل حالل الله ويُح ّرم حرام الله ويقيم حدود الله
واألطراف  ،اإلمام يُ ُّ
ويذب عن دين الله ،اإلمام (هو) امل ُط َّهر من الذنوب وامل ّربأ من العيوب
ّ
املخصوص بالعلم املرسوم بالحلم ،اإلمام واحد دهره ال يدانيه أحد وال
يعادله عامل وال يوجد منه بدل ،وال له مثل وال نظري ،مخصوص بالفضل
كله من غري طلب وال اكتساب ،بل اختصاص من املتفضّ ل الو ّهاب.)7
والسري نَحو
عندها نَستطي ُع القَول ا ّن ط َ
َريق القُرب ِم َن اللّه ع ّز َو َجل ّ
أدراك فيوضاته العظيمة التُد َرك إلاّ من أبوابها ،واالمئة سالم اللّه َعليهم
واب اإليمْ انِ َوا ُ َمنا َء ال َّر ْحمنِ .
ُهم أَبْ َ
إن أ ْوضَ َح تَ َجل ِ
ّيات َمعرفَة اإلمام تَك ُم ُن بطا َعته وااللتزا َم بأوامره ِم ْن
أجلِ التَّ َز ّو َد مبا يُ ِ
وصل اىل ال ُق ْر ِب االلهي باقْصرَ ِ الطُّرِقِ وأسرْ َعها ،انَّ ُهم
ُسفُن ال َّنجاةَ ،م ْن َركِ َبها نَجى َو َمن تَ َخل َّف َعنها َهل َْك .قال الله تعالی:
﴿ َم ْن يُ ِطعِ ا َل َّر ُس َول فَ َق ْد أطا َع الل َه﴾ .فهم َ َو َرث َة األَنْبِيا ِء و َم ِّ
حال َم ْع ِرفَ ِة
الله َوتَراجِم َو ْح ِي الله ٬وألنهم ُساللَ َة ال َّن ِب ِّي َني َو َص ْف َو َة امل ُ ْر َسلِ َني َوعُترْ َ َة
املصطفى رسول َر ِّب العالَ ِم َني ،فاالي ُة ِمصداقٌ واضح ِم ْن أ ّن معرفتهم
هي الدليل ملعرفة الله وأ ّن طا َعتَهم هي طاعة الله عز وجل.
وامل َ ْع ِرفَة عىل َوجه الكَامل البد ان تَكو َن َمق ُرونة بال َعمل ،فالعلِ ُم
وال َع َمل ِص ْنوان ،والعالِم َمهام اوتيِ ِمن َمرتَبة علمية إذا لَم يُ َزكيّ ِعلْ َمه
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بال َع َمل فَهو والجاهل َسواء ،وقَد أشا َر أمري املؤمنني عليه السالم
اىل ذلك بقَوله( :أيّها الناس إذا علمتم فاعملوا مبا علمتم لعلّكم
تهتدون ،إ ّن العامل العامل بغريه كالجاهل الحائر الذي ال يستفيق
عن جهله .)8وال ِعلْ ُم إذا اقْترَ َ َن بنيّة االخالص والقُربَة اىل الل ِه تعاىل
وكان َمن َبعه وأساسه َم ْع ِرفَ ُة االمام َعليه السالم فإنه ال َمحال َس َي ِج ُد
له َم ِ
ابواب
وضعاً يف ال َّنفْس لِيَ ْستَق ّر فيه ،فإنِ أستَ َق ّر َ َد َّل صاحبه عىل ِ
وأوصلَه اىل ُمبتَغاه.
ال َعمل َ
إ ّن األنتظا َر ال َحقيقي هو من أعظ َِم وأك َر ِم االعامل يف َز َمن
ال َغ ْي َبة ،إنَّ ُه ال ّبا ِعثُ عىل التَّ َح ّرك وال َوعي وال َيقَظة ،فاإلنتظار أم ٌر ال
بسبب َع َدم اكتامل
يأيت بالتم ّني والركود .فاإلمام إنمّ ا طالَت َغيْبَتَه َ
امل ُوجبات والظروف املوضوعية والواقعية لنهضته ،فاإلنتظار ال َب ّناء
ووعي وبصرية عىل إنضا ِج وتهيأ ِة الظروف
إذن ُهو ال َعمل مبَعرِف ٍة
ٍ
الواقعية ألنجاح امل َرشوع املهدوي اإللهي ،وهذا امل َفهوم يُ َحتِّ ُم عىل
امل ُؤمن الرسايل أن ِ
ووعي وبصري ٍة
يواص َل ال ّج ّد وال َع َمل ٍ
بعلم ومعرف ٍة ٍ
من أجل التهيئة والتمهيد لظهوره املقدس ومن خالل التزامه مبا أ َمر
وسيرْ ِه عىل نَ ْهج املصطفى وأهل بيته
اللّه وأجتنابه عماّ نَ َهى عنه َ
صلوات الله عليهم أجمعني فيكون بذلك امل ُ ْنتَ ِظر ال ّرسايل الذي يَعمل
علی بصرية لتعجيل ظهوره إلنقاذ البرشية وإقامة دولة الحق التي
وعد الله بها .قال الله تعاىلَ ﴿ :ونُرِي ُد أَن نمَّ ُ َّن َعلىَ ال َِّذي َن ْاستُضْ ِعفُوا
فيِ الأْ َ ْر ِض َونَ ْج َعلَ ُه ْم أَئمَِّ ًة َونَ ْج َعلَ ُه ُم الْ َوا ِرثِ َني﴾ [القصص.]5 :
وخري ما نَختم به دعا ٌء عظيم الشأن ورد عن اإلمام الصادق عليه
السالم والذي يوجز ما أرشنا اليه يف هذا املقال حيث قال( :اللهم
عرفني نفسك فإنك إن مل تعرفني نفسك مل أعرف نبيك ،اللهم عرفني
رسولك فإنك إن مل تعرفني رسولك مل أعرف حجتك ،اللهم عرفني
حجتك فإنك إن مل تعرفني حجتك ضللت عن ديني.)9
-------------------------------- .1بحار األنوار  81 / 47ح .37
 .2علل الرشائع للشيخ الصدوق ج 1ص.9
 .3االختصاص.269 :
 .4الكايف ج، 1ص.44
 .5الكايف ،ج ،4ص  .268الرسائل العرش ،ص  .317اإلمامة
والتبرصة ،ص.2
 .6الكايف ج  1ص .181
 .7الكايف ،ج ،1كتاب الحجة ،ص .203-198
 .8الكايف  ;45 :1البحار  ;39 :2إحياء االحياء .126 :1
 .9الكايف  -ج  - 1ص .337
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تبدأ رحلة معاناة أولياء األمور لتوفري احتياجات
أبنائهم املدرسية مع بداية كل عام درايس جديد
وهذه املعانات أصبحت مشكلة أزلية يف ظل االرتفاع
امللحوظ ألسعار املستلزمات املدرسية بكل أنواعها
عاما بعد عام  ،إضافة إىل كرثة املتطلبات من هذه
املستلزمات من دفاتر وأقالم وألوان ومالبس وحقائب
وغريها من األدوات التي يحتاج إليها الطلبة  ،ويف
الوقت الذي نشاهد فيه ارتفاعا متزايدا يف األسعار
نجد غياب الدور الرقايب من جهة وعدم اهتامم
الجهات املعنية من جهة أخرى.
مجلة الروضة الحسينية سلطت اضواءها عىل اسباب
هذه املعانات

• تقرير :سالم الطايئ
وعن ارتفاع اسعار املستلزمات يف املكتبات وما تستنزفه من
نسبة الدخل الشهري للعائلة .تحدث لنا الخبري االقتصادي محمد
عبد الحسني قائال" يُخصص ما يقارب  %25من الدخل الشهري
للمستلزمات الدراسية وهذه النسبة تح ّمل األرس أعباء مادية
وباألخص ممن لديهم أربعة او خمسة أطفال ،يف الوقت الذي تشهد
فيه أسعار هذه املستلزمات تزايدا مستمرا قد يكون مفتعال وال
يوجد أي مربر واضح لهذه الزيادات ،لذلك فان القضية تحتاج إىل
تعاون وتكاتف عدة جهات ملعرفة أسباب ارتفاع األسعار امللحوظ
والذي أصبح يثقل كاهل االرس وعليها ان تجد الحلول املناسبة من
خالل مراقبة وتقنني ذلك ،كام يف املدارس التي تقوم بإرهاق االرس
بكرثة طلباتها من املستلزمات الكاملية ،كذلك حامية ومراقبة محال

تقارير

املستلزمات املدرسية
إرهاق مليزانيات األرس

القرطاسية واملكتبات ومعاقبة من يتسبب بارتفاع األسعار ،ويجب
عىل األرس أن تقوم بالرشاء عىل أساس الجودة فكام معلوم ان العراق
يستورد جميع هذه املستلزمات واغلبها من دولة الصني ،لذا عىل
املستهلك ان يتجنب رشاء األشياء الرخيصة والتي تؤدى إىل الرشاء
مرة أخرى وبالتايل ارهاق ميزانيتها.
وأضاف أن  :من األسباب األساسية األخرى التي أدت إىل ارتفاع
املستلزمات الدراسية هو االعتامد الكيل عىل املنتج املستورد وانعدام
وجود املنتج الوطني إضافة اىل الفوىض التي يعانيها رأس املال
السيايس وغسيل األموال اذ ان هنالك أموال تضخ للسوق ال نعرف
مصادرها وهناك بضائع تغزو السوق ال نعرف من يقف وراءها .
رضا عبد عون صاحب أحد محال بيع القرطاسية بني" ان القرار
الذي أصدرته الحكومة برفع األسعار الجمركية أدى إىل أن يعمد

التاجر اىل زيادة كبرية يف أسعار السلع ومنها املستلزمات املدرسية
وبدون اي رقابة من قبل الجهات املسؤولة  ،وهذا األمر ينعكس
علينا أصحاب املحال الن هذه الزيادة تؤثر عىل إرباحنا ألننا سنعمل
أيضا عىل زيادة األسعار ،ويف الوقت الذي شهدت فيه املستلزمات
زيادة األسعار نالحظ ان دخل املستهلك يعاين من انخفاض يف الوقت
الذي تزايدت فيه احتياجات األبناء لقامئة الطلبات املدرسية املتنوعة.
املرشد الرتبوي احمد عباس أشار إىل إن مديرية الرتبية عملت
بدورها عىل توعية األرس من خالل اجتامعات مجالس اآلباء السنوي
حول كيفية تخفيف األعباء الدراسية ،وذلك بالعمل عىل وضع خطة
لتحديد املستلزمات الدراسة واألدوات املكتبية واملالبس ،وترشيد
االحتياجات الفعلية ووضع حد اقىص للميزانية املطلوبة ثم تحديد
املحالت ومعرفة االسعار والعروض ،والبد ان تلتزم األرسة بقامئة
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املشرتيات وامليزانية املوضوعة التي تم تخصيصها ويجب عدم رشاء
املاركات مرتفعة السعر والعمل عىل البحث عن الجودة ،وكذلك
العمل عىل إرشاك األبناء يف تحديد احتياجاتهم الحالية حتى ال يتم
رشاء مستلزمات ال يحتاجون إليها فتكون عبئا إضافيا عليهم وبدون
أي منفعة.
عبد الحسني عبد عون مهدي مدير قسم االدارة والتجهيزات يف
تربية محافظة كربالء تحدث عن آلية تجهيز املدارس قائال" يبدأ
تجهيز املدارس باملستلزمات املدرسية والكتب يف كل عام منذ بداية
الشهر السابع لنحاول تغطية كافة املدارس خالل العطلة الصيفية
ولكن هناك بعض املعوقات التي تقف امام استمرارية عملنا منها
ان التجهيز مركزي فيكون تباعا وليس دفعة واحدة  ،وتؤرش وزارة
الرتبية سبب تأخر التجهيز إىل املطابع بعد أن أصبحت الكتب تطبع
داخل العراق ،عدا كتاب مادة اللغة االنكليزية فهي تطبع خارج
العراق.
وفيام يخص الكتب املستخدمة يف السنوات السابقة أضاف عبد
الحسني أن" إعادة تسليمها إىل املدارس يتم بنسبة  %50عىل ان
تكون هذه الكتب معتمدة وأما الكتب املستحدثة فيتم تسليمها
للمدارس بنسبة ، %100وهناك معوقات أخرى تحدث نتيجة لتغيري
بعض املناهج وهذا يتطلب طبع كافة الكتب التي يتم تأليفها ومن
ثم توزيعها عىل املدارس  ،أما فيام يخص القرطاسية فقد اقترص
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توزيعها عىل الصف االول ابتدايئ ولثالثة دفاتر فقط ،وهو االمر
الذي يعاين منه كافة أولياء أمور الطلبة ما يضطرهم اىل اللجوء
لرشائها من االسواق.
املواطن عيل حسني أب لخمسة أبناء يف مراحل تعليم مختلفة
يقول" ان بعض الطلبات املدرسية بعد ان كانت كامليات أصبحت
االن من الرضوريات يف املدارس وتحاسب عليها بعض إدارات
املدارس ،وهذا األمر أصبح يرهقنا ويضيف أعباء مادية أخرى لكرثة
املستلزمات املتنوعة ومنها الدفاتر والحقائب واأللوان واألدوات
الهندسية واملالبس وغريها ،ونحن كأولياء أمور طلبة يتحتم علينا
توفريها ألبنائنا يك ال نجعلهم يشعرون بأنهم أقل مستوى من
زمالئهم ولنعطيهم حافزا للدراسة.
املواطن محمد كاظم نرص يطالب وزارة الرتبية ان تراعي األرس
التي لديها أكرث من طالب يف املدرسة وباألخص أصحاب الدخل
املحدود والتي تشكل النسبة األكرب من املجتمع ،وما نشاهده اليوم
هو ان الوزارة تضع عىل عاتق املواطن املسؤولية األكرب يف تحمل
تكاليف املستلزمات املدرسية والقرطاسية بعكس ما كنا نشهده يف
األعوام ما قبل سقوط النظام  ،حيث كان الطالب يعود من املدرسة
يف بداية العام مثقال بكمية القرطاسية بأنواعها والدفاتر والكتب
بالرغم من الوضع االقتصادي املرتدي والحصار الذي كان البلد
يشهده.

قراءة يف كتاب

أزمة العلم املعارص
• اسم الكتاب :أزمة العلم املعارص
• من منشورات املركز اإلسالمي
للدراسات اإلسرتاتيجية التابع
للعتبة العباسية املقدسة| سلسلة
الدراسات الغربية()10
• إعداد :فريق شبكة العامل
الثالث -ماليزيا
• ترجمة :هبة نارص

• قراءة :
أ.د.حميد حسون بجية

يشتمل الكتاب عىل أوراق العمل التي قدمت يف مؤمتر (أزمة العامل الحديث) الذي عقدته شبكة العامل الثالث ورابطة
املستهلكني يف بيانغ يف ماليزيا عام  1986الذي حرضه  140باحثا من مختلف الدول .كان الهدف من املؤمتر دراسة ما
تسببه التقنية من أرضار .كام اقرتحت املعالجات مبا يف ذلك العودة إىل إحياء التكنولوجيا الوطنية القدمية.
يعتمد تقييم تطور الدول ومنوها عىل ما تساهم به من
اكتشافات وتكنولوجيا حديثة ومدى استخدام تلك الدول لتلك
املساهامت .بيد أن للعملة وجها آخر .فهذه التقنية استنزفت
قدرات البرش والطبيعة عىل حد سواء .فلم يُلتفت للدمار الكبري
الذي سببته إال مؤخرا ،إذ انربت جمعيات تطالب بالحد من تلك
التقنيات التي ال تجني فوائدها إال الرشكات االمربيالية.

مهام يقال ،فثمة دالئل عىل أن منطق العلم الحديث
وتطبيقاته تع ّرض العامل إىل مخاطر جمة .فقد أصبح العلم
أداة بيد الدول الغنية التي استغلته مع العوامل االقتصادية
واالجتامعية للسيطرة عىل العامل الثالث.
فمام ال شك فيه أن العلم والتكنولوجيا املعارصين استُخدما
أداة تتعارض يف حقيقتها مع ما يحتاجه العامل الثالث.
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بعد اإلعالن العام الذي تبناه املؤمتر ،والذي يقدم األدلة
يحسنان من األوضاع
القاطعة عىل أن العلم والتكنولوجيا ال ّ
املادية والروحية لسكان العامل عموما ،وسكان العامل الثالث
خصوصا ،وإعطاء األمثلة عىل ذلك ،بحث املؤمتر عدة قضايا،
سنتناول بعضها.
املوارد الطبيعية:
ازداد الطلب عىل املوارد الطبيعية مع حلول االستعامر.
فتزعزع استقرار عمل التكنولوجيات املحلية وتقوضت مصادر
مواردها وتسويقها يف بلدان العامل الثالث .كانت املحاوالت
األوىل يف تطوير الزراعة يف العامل الثالث ذات أثر عىل الزراعة
بادئ ذي بدء .لكن تبعت ذلك محاوالت السيطرة عىل أرايض
العامل الثالث .كام تركز النمو الصناعي عىل الصناعات التي لوثت
البيئة .ثم أن الدول الصناعية طورت صناعاتها بنقل املوارد
الطبيعية من املستعمرات .تبع ذلك نقل التكنولوجيات الضارة
إىل دول العامل الثالث.
املقرتحات :ترشيد استخدام املوارد يف العامل الثالث واستدامة
استخدام األرايض واملياه وحامية املحصوالت واملوارد الزراعية
من الخراب وتب ّني تكنولوجيات وطنية ترشّ د من استخدام
املوارد وال تع ّرض البيئة للتلوث ومشاركة الناس يف اختيار تلك
التكنولوجيات ويف إدارة املوارد الطبيعية.
انعدام العدالة وعدم تلبية الحاجات األساسية:
من املفروض أن التقدم العلمي ميتلك القدرة عىل تلبية
الحاجات اإلنسانية لكل الناس .لكن واقع األمر يشري إىل أن ثلثي
شعوب العامل الثالث يُحرمون من احتياجاتهم اإلنسانية األساسية.
يضاف إىل ذلك أن الكثري من املوارد غري املتجددة استُنزفت.
فيجري استخراج املعادن وقطع األشجار وتلويث املياه واألرض
والهواء ،ومن ذلك طبقة السرتاتوسفري .وهذا يستدعي القول
أنه كلام كان الناتج القومي مرتفعا يف الحارض ،قل يف املستقبل.
يضاف إىل ذلك أن  %80من املوارد يستهلك يف الدول املتطورة،

‚‚

وال يستهلك إال %20منه يف العامل الثالث .وهذا يشري إىل منو
الشامل عىل حساب الجنوب .فقد نالت بلدان الشامل ،وهي
تضم ربع سكان العامل %80 ،من الناتج العاملي اإلجاميل .يقابل
ذلك  %20فقط يف الجنوب .ويف عام  1985وحده نقل  74مليار
دوالر من العامل الثالث لرد القروض .واستلف العامل الثالث
قروضا جديدة بنحو  41مليار دوالر ،فتحتم عليه دفع 114
مليار دوالر كمنافع لتلك القروض.
املقرتحات:
البد من إعادة تشكيل النظام االقتصادي العاملي جذريا.
فينبغي تقليل مستويات االستهالك يف العامل املتطور .فال داعي
إلنتاج السلع الفائضة عن الحاجة .وال بد من تحقيق ذلك
بتشكيل اتحاد بديل يجمع العامل الثالث ،شبيه مبنظمة أوبك،
إلجبار العامل املتطور ونخب العامل الثالث املستفيدة من الوضع
الحايل لالمتثال لألمر.
كام ميكن االستفادة من التقنيات واملهارات واألساليب الوطنية
الصديقة للبيئة .وتقليل هوس حكومات وشعوب العامل الثالث
بالتكنولوجيات الحديثة التي تلبي حاجات العامل املتقدم ،وترض
بالعامل الثالث .ويتأىت ذلك وغريه من السعي للقضاء عىل ما
تعرضت له شعوب العامل الثالث من غسيل دماغ .وال يكون ذلك
ممكنا إال بإصالح ال ُبنى االجتامعية.
العلم ومخاطر التكنولوجيا:
تزايدت كثريا الكوارث الناجمة عن التكنولوجيا املتطورة .وهذا
ما هدد مصداقية العلم املعارص .مثال ذلك كارثة ترسب الغاز
يف مدينة بوبال الهندية وانفجار تشرينوبيل النووي يف االتحاد
السوفيتي السابق وتحطم مكوك الفضاء األمرييك تشالنجر
وحوادث أخرى غريها يف اليابان .كل تلك أحدثت خيبة أمل
كبرية بالعلم املعارص .يضاف إىل ذلك مساهمة العلم بالحروب،
مام أدى إىل ربط العلم بالعنف .بل أن العلم أصبح املصدر
األسايس للعنف ضد البرشية.

يمكن االستفادة من التقنيات والمهارات واألساليب
الوطنية الصديقة للبيئة .وتقليل هوس حكومات
وشعوب العالم الثالث بالتكنولوجيات الحديثة التي
تلبي حاجات العالم المتقدم ،وتضر بالعالم الثالث.

‚‚

 44العدد  - 130جمادى اآلخرة  1440هـ

‚‚

يتحتم على المدارس إيقاف الصور النمطية العنصرية
سواء على صعيد المناهج أو على صعيد التطبيقات
المدرسية .كما ينبغي المحافظة على احترام
الخلفيات الثقافية للتالميذ وإيقاف تالعب أرباب العمل
بالتالعب بتلك االختالفات.

‚‚

املقرتحات:
البد من خضوع الوحدات الصناعية الكبرية إىل اإلجامع
الدميقراطي .ويجب عىل الحكومات املتطورة أن تس ّن القوانني
التي متنع تصدير املنتجات والصناعات الخطرية .كام تجب عىل
دول العامل الثالث أن تتعاون من أجل تطوير قدراتها للتحكم
يف استرياد الصناعات واملنتجات الخطرية وسن القوانني لوضع
معايري للصحة املهنية تضاهي تلك املوجودة يف العامل املتقدم
والسيطرة عىل التلوث البيئي وتقديم الدعم لألفكار املعتمدة
عىل التكنولوجيا الوطنية واالعتناء بضحايا العلم املعارص.
العلم والتمييز العنرصي:
مام تسعى إليه البيولوجيا االجتامعية الرتويج لوجود الدونية
املتأصلة يف الجينات .وهذا بدوره يشجع عىل التمييز العنرصي
بني بني البرش .ومام يشجع عىل ذلك إدخال الرتويج للتمييز
العنرصي مبكرا يف تدريس العلوم يف العامل الغريب .وغالبا ما
يحال الناس املوصومون بالدونية إىل أسوأ األعامل والوظائف ،إذ
تخصص لهم أقل األجور وتعرضهم ألكرب األخطار.
املقرتحات:
يتحتم عىل املدارس إيقاف الصور النمطية العنرصية سواء
عىل صعيد املناهج أو عىل صعيد التطبيقات املدرسية .كام
ينبغي املحافظة عىل احرتام الخلفيات الثقافية للتالميذ وإيقاف
تالعب أرباب العمل بالتالعب بتلك االختالفات .ويستتبع ذلك
تشجيع العامل ومنحهم الحق يف التعبري عن ذلك يف النقابات
ووسائل اإلعالم.
العلم والتعبئة العسكرية:
تتمثل مسؤولية العلامء الحقيقية يف استصالح حال البرشية.
لكن ما نراه فعال هو أن املهمة األساسية لكثري من العلامء يف
الكثري من البلدان هي التدمري .يضاف إىل ذلك أن الدول الكربى
تستخدم التهديد يف حل النزاعات .واألمثلة عىل ذلك كثرية.

وهذا ما أدى إىل تنامي التعبئة العسكرية مبعدالت هائلة .فقد
بلغت النفقات العسكرية للعام  1985ما يقارب  900مليار،
ارتفعت عام  2016إىل مليار وستامئة وستة ومثانني مليار دوالر.
وبذلك ،فإن البرشية تواجه خطر الدمار النووي والبايولوجي
والكيميايئ ،إذ قامت الدول الكربى بانتهاك املعاهدات الدولية
بإنتاجها لألسلحة التدمريية .عىل أن االستخدام األسوأ للعلم
والتكنولوجيا يف العامل الثالث يتمثل باستخدام ما ينتجه الغرب
من أسلحة يف إسكات شعوب ذلك العامل .فقامت دول العامل
الثالث باستخدام معظم مواردها يف رشاء األسلحة .وال أدل عىل
ذلك من أن مقابل كل طبيب يف العامل الثالث مثة  25جنديا.
املقرتحات:
من أهم البدائل هو أن حل املشكالت ال يتم عرب الوسائل
العسكرية .وهذا يقتيض أن توقف جميع الدول إنفاقها عىل
املجال العسكري .ويقتيض ذلك أيضا إيقاف التجارب النووية.
كام ينبغي إيقاف التعبئة العسكرية يف مجال الفضاء الخارجي
وإلغاء القواعد العسكرية وتحويلها لالستخدام السلمي .وال بد
من أن يتحد العلامء للحيلولة دون قيام الكيان الصهيوين وجنوب
أفريقيا بسعيهام من خالل التكنولوجيا لتحقيق أهداف سياسية
مشبوهة .كام يعرب التقرير عن القلق إزاء استخدام العراق
لألسلحة الكيميائية يف حرب (إيران والعراق) آنذاك ،وبالوقف
الفوري لتجارب فرنسا النووية يف املحيط الهادئ وإنشاء مناطق
حظر نووي وإيقاف االختبارات القاسية عىل البرش والحيوانات
لغايات عسكرية.
ويغطي الكتاب قضايا أخرى مثل الروابط بني االقتصاد والعلم
املعارص والعلم والنساء والطاقة والزراعة والصحة ووسائل
االتصال والصناعة وتدريس العلوم وسياسة العلم وإدارته،
مشفوعة باملقرتحات املناسبة ،مام ال يتسع املجال لذكره يف هذه
العجالة.
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يدعو مركز اإلعالم الدويل الكتاب واملثقفني واملفكرين للمساهمة
يف نرش الفكر النبيل من خالل املقاالت والكتب والبحوث وغريها من
الفنون الصحفية ،وسيتم نرش ما يوافق توجهات املجلة وأهدافها العامة.
يرجى ارفاق تعريف مناسب للمشارك مع مشاركته
مع التمنيات للجميع بالتوفيق

email:h.rawdat@gmail.com
مجل��ة الروض��ة الحس��ينية
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أوراق من كتاب

الوصاية الفكرية ..بالقوة
هل رشعها الدين؟

مستلة من كتاب (اآلحادية الفكرية يف الساحة الدينية) ملؤلفه الشيخ حسن موىس الصفار
متييزا لإلنسان عن بقية املخلوقات ،وتفضيال له عليهم ،وهب الله له
عقال ميتلك به قدرة التفكري وصنع الرأي ،ومنحه إرادة يتمكن بها من
اتخاذ القرار وحرية االختيار.
وبذلك أصبح أهال للتكليف والخطاب اإللهي ،وكان مؤهال للثواب
عند الطاعة ،مستحقا للعقاب عىل املعصية ،وبعقله وإرادته
يستطيع اإلنسان القيام مبهمة عامرة األرض وتسخري إمكانات الحياة،
واستثامر خريات الكون.
هكذا شاءت حكمة الله تعاىل أن يكون اإلنسان مفكرا مريدا له
حرية القرار واالختيار ،لكن بعض اإلرادات الرشيرة يف عامل اإلنسان
نفسه ،ومن وسط أبناء جنسه ،تحاول حرمانه من هذه امليزة
العظيمة التي منحها الله تعاىل إياه.
حيث يسعى بعض األفراد والفئات ملامرسة الهيمنة والتسلط عىل من
حولهم من البرش ،ويصادرون حريتهم يف التفكري وحقهم يف
االختيار.
اآلحادية الفكرية يف الساحة الدينية
لقد عاىن اإلنسان وال زال يعاين من نوعني من محاوالت
االستعباد والتسلط :استعباد لجسمه يقيد حركته ونشاطه،
وتسلط عىل فكره يصادر حرية رأيه ،وحقه يف التعبري عنه.
وإذا كانت مظاهر االستعباد املادي قد تقلصت ،فإن
مامرسات الوصاية الفكرية ال تزال واسعة النطاق ،خاصة يف
مجتمعاتنا العربية واإلسالمية.
وتعني الوصاية الفكرية :أن جهة ما تعطي لنفسها الحق
يف تحديد ساحة التفكري أمام الناس ،وتسعى إللزامهم بآرائها
وأفكارها عن طريق الفرض والهيمنة.
ومن أبرز مظاهر الوصاية الفكرية ما ييل:

 .1فرض الرأي عىل اآلخرين بالقوة ،ومصادرة حريتهم يف
االختيار.
 .2النيل من الحقوق املادية واملعنوية لآلخرين بسبب
اختياراتهم الفكرية.
 .3االحتقار وسوء التعامل مع ذوي الرأي اآلخر.
ملاذا الوصاية الفكرية؟
إذا كان الله تعاىل قد منح اإلنسان عقال ليفكر به،
وإرادة ليقرر ويختار ،وليتحمل مسؤولية قراره واختياره ،فلامذا
يحاول البعض حرمان اآلخرين من استعامل هذه املنحة
اإللهية واستثامرها ،فيامرسون الوصاية عىل عقول اآلخرين
وإراداتهم ،فهم يفكرون نيابة عن الناس ،وعىل الناس أن يقبلوا
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إن الدافع الحقيقي في ممارسة الوصاية
الفكرية ،هو في الغالب دافع مصلحي ،بهدف
تحقيق الهيمنة على اآلخرين...
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آراءهم .ومن تجرأ عىل املخالفة ،ومارس حرية التفكري وحق
االختيار ملا اقتنع به من رأي ،فله منهم الويل واألذى!!
حيث يستعملون ضد املتمردين عىل هيمنتهم الفكرية كل
وسائل الضغط والتنكيل املادية واملعنوية.
إن الدافع الحقيقي لهؤالء يف مامرسة الوصاية الفكرية،
هو يف الغالب دافع مصلحي ،بهدف تحقيق الهيمنة عىل
اآلخرين ،واستتباعهم للذات.
لكنهم يتحدثون عن دافع آخر يربرون به مامرستهم للوصاية
الفكرية ،وهو دافع اإلخالص للحق الذي يعتقدونه يف رأيهم،
والرغبة يف نرش الحق وهداية اآلخرين إليه.
وإذا ما تأملنا هذا اإلدعاء ،وناقشنا هذا التربير عىل
ضوء العقل والرشع ،فسنجده ادعاء زائفا ،وتربيرا خاطئا ذلك
أن ادعاءهم أحقية رأيهم يقابله ادعاء مامثل من اآلخرين ،فكل
صاحب دين أو مذهب أو رأي ،يرى أحقية مسلكه ،فهل يقبلون
محاولة اآلخرين لفرض رأيهم عليهم؟
إن اعتقاد اإلنسان بصواب رأيه ،وإخالصه لذلك الرأي ،ورغبته
يف إتباع اآلخرين له ،كل ذلك أمر مرشوع ،ولكن ليس عرب
الفرض والوصاية ،وإمنا عن طريق إقناع اآلخرين بذلك الرأي،
ومن يرفض االقتناع فهو حر يف اختياره محقا كان أو مبطال،
وليس من العقل واملنطق إجباره.
وألن الساحة الدينية عادة ما تبتىل بوجود فئات وجهات
متارس الوصاية الفكرية ،وتسعى لفرض آرائها ،باعتبار ذلك
وظيفة دينية ،وتكليفا رشعيا ،كان ال بد من مناقشة هذه
املامرسة عىل ضوء تعاليم الدين ومفاهيمه.
فهل يرش ع الدين ملامرسة الوصاية الفكرية مبعنى فرض الرأي
بالقوة ،والنيل من حقوق املخالفني ،وسوء التعامل معهم؟
إن القراءة الواعية آليات القرآن الكريم ،ونصوص السنة
والسرية النبوية الرشيفة ،وأقوال وسرية أمئة أهل البيت ،تكشف
عن منظومة من املفاهيم والتعاليم الدينية تؤكد عىل حرية
اإلنسان وحقه يف االختيار ،وأنه يتحمل مسؤولية قراره واختياره

أمام الله تعاىل ،وترفض االستعباد والوصاية الفكرية عىل الناس.
الخالق مل يفرض اإلميان به لتقرير حرية اإلنسان وتأصيل
وجودها ،تؤكد كثري من آيات القرآن الكريم ،أن الله تعاىل مل
يشأ أن يفرض اإلميان به عىل خلقه باإلجبار والقوة ،بل أودعهم
عقوال تقودهم نحوه وفطرة ترشدهم إليه ،وبعث لهم أنبياء
يدعونهم إىل اإلميان به ،ثم ترك للناس حرية االختيار يف هذه
الحياة.
يقول تعاىلَ ﴿:وقُلِ الْ َح ُّق ِم ْن َربِّ ُك ْم فَ َم ْن شَ ا َء فَلْ ُي ْؤ ِم ْن َو َم ْن
السب َِيل إِ َّما شَ اكِ ًرا َوإِ َّما
شَ ا َء فَلْيَ ْك ُف ْر) .ويقول تعاىل( :إِنَّا َه َديْ َنا ُه َّ
كَفُو ًرا)
وتشري آيات أخرى يف القرآن الكريم إىل أن الله تعاىل جعل
فرص الحياة متساوية بني املؤمنني والكافرين ،يقول تعاىل ﴿ :كُالً
نمُ ِ ُّد َه ُؤال ِء َو َه ُؤال ِء ِم ْن َعطَا ِء َربِّ َك َو َما كَا َن َعطَا ُء َربِّ َك َم ْحظُو ًرا).
وإذا كان الله تعاىل مل يفرض عىل عباده اإلميان به قرسا لتكون
الحياة دار اختيار واختبار ،كام شاءت حكمته ،فكيف يحق ألحد
أن ميارس فرض اإلميان عىل الناس باسم الله ونيابة عنه؟
إنه تعاىل ال يريد اإلميان به عن طريق القوة والقرس ،ألنه
حينئذ لن يكون إميانا حقيقيا ،ولو أراد الله تعاىل إخضاع اإلنسان
لإلميان قرسا لكان ذلك ميسورا عليه .يقول تعاىلَ ﴿ :ولَ ْو شَ ا َء
اس َحتَّى
َربُّ َك آل َم َن َم ْن فيِ األَ ْر ِض كُلُّ ُه ْم َج ِمي ًعا أَفَأَن َْت ت ُ ْكرِهُ ال َّن َ
يَكُونُوا ُم ْؤ ِم ِن َني).
وبرضس قاطع ورفض رصيح ،يقول تعاىل ﴿ :ال إِكْ َرا َه فيِ الدِّينِ )،
وقد ورد يف سبب نزول هذه اآلية أنها نزلت يف رجل من األنصار
من بني سامل بن عوف يقال له :الحصني ،كان له ابنان نرصانيان،
وكان رجال مسلام فقال للنبي  :أال أستكرههام فإنهام قد أبيا إال
النرصانية؟ فأنزل الله فيه ذلك .
األنبياء ال يحق لهم الفرض
لو كان االعتقاد بحقانية الرأي ،واإلخالص للفكرة ،مربرا مقبوال
للفرض عىل اآلخرين ،ومامرسة الوصاية الفكرية ،ملا حظر الله
تعاىل ذلك عىل رسله وأنبيائه .فهم يحملون رسالة الله للناس،

إضاءات

وهي حق ال ريب فيه ،وال ميكن أن يزايد عليهم أحد يف
اإلخالص للحق واالجتهاد يف نرصته ،ولكن الله تعاىل مل يأذن
لهم بفرض دعوتهم عىل الناس قرسا  ،ومل يسمح ألحد من
أنبيائه ورسله أن ميارس الوصاية والهيمنة عىل اتجاهات
الناس واختياراتهم.
حيث ينص القرآن الكريم عىل أن وظيفة رسل الله تنحرص
يف حدود إبالغ الرسالة ،ال فرضها بالقوة ،يقول تعاىل﴿ :فهل
عىل الرسل إال البالغ املبني).
وحني يرفض الناس دعوة الحق ،فإن الرسول يرتكهم وشأنهم،
وليس مكلفا بإجبارهم أو الضغط عليهم ،يقول تعاىلَ ﴿:وقُل
اب َوالأْ ُ ِّم ِّي َني أَأَ ْسلَ ْمتُ ْم * فَ ِإ ْن أَ ْسلَ ُموا فَق َِد
�لِّل َِّذي َن أُوتُوا الْ ِكتَ َ
ا ْهتَ َدوا * َّوإِن تَ َولَّ ْوا فَ ِإنمَّ َا َعلَيْ َك الْبَلاَ ُغ * َواللَّ ُه بَ ِص ٌري بِالْ ِعبَا ِد )
وقد تكررت هذه العبارة يف آيات القرآن الكريم ثالث عرشة
مرة ،كقوله تعاىل ﴿ :فَ ِإ ْن ت َ َولَّ ْيتُ ْم فَا ْعلَ ُموا أَنمَّ َا َعلىَ َر ُسولِ َنا الْ َبال ُغ
الْ ُم ِب ُني) وقوله تعاىلَ ﴿ :و َما َعلىَ ال َّر ُسو ِل إِلاَّ الْ َبلاَ ُغ الْ ُم ِب ُني).
وتنص آيات أخرى يف القرآن الكريم عىل أنه ال يحق للنبي
أن ميارس أي وصاية أو هيمنة عىل أفكار الناس وآرائهم ،يقول
نت ُم َذكِّ ٌر  .ل َّْس َت َعلَ ْيهِم بمِ ُ َص ْي ِط ٍر ).
تعاىل ﴿ :فَ َذكِّ ْر إِنمَّ َا أَ َ
والخطاب لرسول الله محمد(صىل الله عليه وآله وسلم)
أفضل األنبياء والرسل ،الذي بعثه الله تعاىل بأكمل األديان
وخامتها ،بأن وظيفته اإللهية هي الدعوة والتذكري ،وليس
له حق السيطرة والهيمنة عىل من ال يقبل دعوته.
ويف مورد آخر يخاطب الله تعاىل نبيه محمدا(صىل الله
عليه وآله وسلم) الذي كان يؤمله رفض املرشكني لدعوته
واتهاماتهم الباطلة له ،يقول تعاىل ﴿ :نَ ْح ُن أَ ْعلَ ُم بمِ َا يَقُولُو َن
َو َما أَن َْت َعلَ ْي ِه ْم ِب َج َّبا ٍر فَ َذكِّ ْر بِالْ ُق ْرآنِ َم ْن يَ َخ ُ
اف َو ِع ِيد).
فالنبي ليس جبارا ميارس الهيمنة والفرض عىل الناس ،وهو
ليس مكلفا بالوصاية والرقابة عليهم يقول تعاىلَ ﴿ :و َمن ت َ َولىَّ ٰ
فَماَ أَ ْر َسلْ َن َاك َعلَ ْي ِه ْم َح ِفيظًا).
وإذا كان األنبياء املرسلون من قبل الله تعاىل ،وهم يحملون
الحق الذي ال ريب فيه ،ال يجوز لهم مامرسة الفرض والوصاية
عىل أفكار الناس ،فهل يا ترى يحق ألي جهة أخرى اقرتاف
هذه املامرسة باسم الرب وباسم الدين؟

• م.د خديجة حسن عيل القصري

اآلثار النفسية لهجر القرآن الكريم
أنزل الله عز وجل كتابه الكريم القرآن ليكون نورا ً وهدى للناس
وحث عباده عىل تالوته وتدبره والعمل به ،وتحكيمه وصبغ حياتهم
بأحكامه يف جميع شؤونهم عقيدة وعبادة ورشيعة وسلوكاً وأخالقاً،
ومتى ما متسكت األمة بالقرآن الكريم وعملت به دانت لها الدنيا
وعاشت حياة العزة والقوة ودخل الناس يف دين الله أفواجاً لينعموا
بالعيش يف ظالله.
وحذر الله سبحانه وتعاىل من عاقبة هجر القرآن واالبتعاد عنه،
وقد اختلف يف مفهوم هجر القرآن فهناك من يورد انه القول السيئ
يف القرآن والزعم الباطل بأنه سحر أو شعر أو أساطري األولني ،أو هو
اإلعراض والبعد عن القرآن وعدم سامعه ورفع أصواتهم بالهذيان إذا
قرئ لئال يسمع ،او الرتك كلياً :أي تركهم لإلميان به وتركهم للعمل
به وكذلك عدم االلتفات إليه ،قال اإلمام الحسن بن عيل عليهم
السالم":إ َّن من كان قبلكم رأوا القرآن رسائل من ربهم ،فكانوا
يتدبَّرونها بالليل ،ويتفقَّدونها يف النهار" ،وبهذا فهجر القرآن يقع
ضمن خمسة انواع هي":هجر سامعه واإلميان به واإلصغاء إليه ،هجر
العمل به وإن قرأه وآمن به ،وهجر تحكيمه والتحاكم إليه ،وهجر
تدبُّره وتف ّهمه ،ومعرفة ما أراد املرسل ،وهجر االستشفاء والتداوي به
من جميع أمراض القلوب ،واألجساد ،وكل هذا داخل يف قوله تعاىل:
( َوقَالَ ال َّر ُسولُ يَا َر ِّب إِ َّن قَ ْو ِمي اتَّ َخ ُذوا َهذَا الْ ُق ْرآ َن َم ْه ُجو ًرا).
وترتتب عىل هجر القرآن الكريم العديد من اآلثار النفسية يف
مقدمتها :تقطيع األوارص وقسوة القلب والجفوة بني الناس ألن
القرآن الكريم يعمل عىل ترقيق القلوب املؤمنة فهي تطمنئ بذكر
ُوب) ،وحرمان
الله ،لقوله تبارك وتعاىل( :أَالَ ِب ِذكْ ِر اللّ ِه تَطْ َم نِ ُّئ الْ ُقل ُ
العبد من فضل التالوة والتعبد بها فيفوت بذلك أجرا ً عظيامً وفضالً
كبريا ً ،وعصيان الله تعاىل ورسوله وضعف الصلة به مام يؤدي اىل ان
تكرث االهواء ويقل العلم وينترش الجهل (أَفَ ُح ْك َم الْ َجا ِهلِيَّ ِة يَبْغُو َن
َو َم ْن أَ ْح َس ُن ِم َن اللّ ِه ُح ْكامً لِّ َق ْو ٍم يُو ِق ُنو َن ) ،والشعور بالعجز والكسل
واصابة اإلنسان باإلحباط واإلكتئاب وفقدان القدرة عىل العمل
واإلنتاج وح ّدة املزاج فضال عن خرسان هاجر القرآن الدنيا واالخرة
قال تعاىل( :فَا ْعبُ ُدوا َما ِشئْتُم ِّمن ُدونِ ِه قُلْ إِ َّن الْ َخاسرِ ِ ي َن الَّ ِذي َن َخسرِ ُ وا
أَنف َُس ُه ْم َوأَ ْهلِي ِه ْم يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة أَلاَ َذلِ َك ُه َو الْ ُخسرْ َا ُن الْ ُمبِني).
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• تقرير :سالم الطايئ

بالد الرافدين تضم ابرز املدن التاريخية التي ساهمت يف اثراء الحضارة مبنجزات تاريخية ومعرفية مختلفة ،وتعترب
مدينة الوركاء األثرية من أهم وأقدم تلك املدن حيث انطلقت اول حروف للكتابة منها إضافة إىل أنها مدينة املعابد
والسالالت واملامليك  ،فضال عن احتوائها عىل أول فنون العامرة والنحت واألدب وغريها.
موقعها وأصل تسميتها
تقع مدينة الوركاء أو (اوروك بالسومرية) عىل
مسافة  30كيلومرتا رشقي مدينة الساموة محافظة
املثنى وعىل بعد  12كيلومرتا شامل رشقي قرية الخرض
يف محافظة املثنى جنوب العراق ،عىل الضفة الغربية
من مجرى نهر الفرات القديم الذي ابتعد عنها بسبب
تغيري االنهار ملجاريها ،واما تسميتها بالوركاء فهو اسم
عريب محرف من االسم السومري (اوروك) ،وأوروك
هي املدينة التي عاش فيها جلجامش وكتب ملحمته
الشهرية ،وهي أول مدينة متحرضة يف تاريخ البرشية
يف حدود ( 4000ق.م) وخالل تلك الفرتة بنيت القرى
الزراعية حول مدينة أوروك ،وكانت تتمتع يف ذلك
الوقت بقوة عسكرية واقتصادية.
ويذكر املؤرخون ان تاريخ مدينة الوركاء يعود اىل
حواىل  3800ق.م وهي عصور ما قبل التاريخ اي
بداية العرص الربونزي وقد حكم يف هذه الساللة
 12ملكاً أولهم "مسكيكارش" وأبرزهم امللك املشهور
"جلجامش" امللك الخامس يف هذه الساللة وهو
صاحب امللحمة املشهورة التي ترجع يف أصولها إىل
عدة نصوص سومرية.
اهميتها التاريخية
تكمن أهمية مدينة الوركاء يف متيزها التاريخي فإىل
جانب أنها أول بقعة يف األرض اكتشفت فيها الكتابة
قبل  3500عام ق .م وبزغ منها نور املعرفة والكتابة
الصورية ومن ثم املقطعية وبعد ذلك املسامرية ،فهي
تعد موطنا لعبادة اآللهة أنوا -آلهة السامء -ولهذا فهي
موقع ديني مهم يف العراق القديم ،فضال عن أنها متثل
مصدر انطالق ملحمة جلجامش الشهرية.
وعاش يف مدينة الوركاء يف ذلك الوقت نحو 50
ألف شخص وفقا لنظام اقتصادي وإداري متطور ،وتم
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اكتشاف املدينة قبل مائة عام خالل عمليات تنقيب
أملانية يف العراق ،ومرت بعدة مراحل تنقيب كان
اخرها بعد عام  2003من قبل البعثة االملانية اال انه مل
يتم استئناف العمل بها ورغم كل املراحل ،اال ان نسبة
التنقب ال تتجاوز . %5
انطالق أوىل أحرف الكتابة يف العامل
تعترب مدينة الوركاء اول مدينة يف العامل انطلقت
منها احرف الكتابة حيث عرث فيها عىل رموز تصويرية
وأعداد من ألواح طينية ،وكان أصل الكتابة فيها
متواضعاً فلم تكن لنقل الدين وال لنقل األحداث
التاريخية وال لكتابة األدب أو األفكار اإلنسانية يف
البداية بل لتدوين واردات و حسابات املعابد ،وكانت
مراحل الكتابة األوىل تصويرية أي أن أشكالها مشتقة
من أشياء تراها العني يف الحياة اليومية مثل إنسان
ومسكنه ،حيوانات مدجنة وحيوانات الصيد ونباتات
وخرضوات مزروعة وأسلحة ومعدات منزلية وأدوات
زراعية ،وفيام بعد أصبحت الكتابة بشكل عالمات
تحفر بأسلوب معني حيث تخط عىل ُرقم الطني الناعم
بخطوط مستقيمة يستدق طرفها بشكل مسامري ومن
هنا جاء اسمها (الكتابة املسامرية) ،ومادة الطني كانت
متثل أجود مادة كتابية خصوصاً حينام يشوى وهو
عبارة عن مادة رخيصة تدوم مدة طويلة ،كام كان
الربدي النبات الذي استخدم لعمل األقالم للكتابة عىل
قطع الطني الطري.

دائرية ملونة تغرس يف جدران الطوب مؤلفة أشكاال
زخرفيه وفنية.
زقورة الوركاء
وهي أهم اآلثار التي اكتشفت يف هذه املدينة ،
وتسمى زقورة (اينانا) ويبلغ ارتفاعها 16مرتا ً  ،شيدت
فوق قاعدة مربعة اصطناعية تبلغ أبعادها ( 60م ×
60م)  ،وتعود هذه الزقورة اىل زمن أورمنو.
وتعترب الزقورة من اهم االثار الفنية التي وجدت يف
الوركاء وهي عبارة عن برج أو رصح شاهق االرتفاع
مؤلف من ثالث إىل سبع طبقات أو مصطبات تتناقص
باملساحة ،وكان السومريون يف العصور التاريخية
يقيمون عىل قمتها اقدس شعائرهم الدينية كذلك
استخدامها كابراج ملراقبة العدو من الهجامت.

الفخاريات املتميزة
اشتهرت مدينة الوركاء بالفخار الخاص بها ،إذ أن
لكل منطقة أنواعا متميزة من الفخاريات تختلف
عن املنطقة األخرى ،ويوصف فخار الوركاء بأنه فخار
مدلوك أحمر اللون أو رمادي وتطورت صناعة الفخار
مع تطور فنون النحت ومع استخدام الدوالب الدوار
الذي ساعد كثريا يف صنع األواين الفخارية املختلفة
األحجام واألشكال وصوال اىل النحت الفني  ،إضافة اىل
االبداع يف صناعة األختام وفن التدوين وصناعة دوالب
الفخار والعجلة.
وال زالت مدينة انبثاق املعرفة والحضارة ومصدر
كتابة اول حرف يف العامل تعاين االهامل والنسيان كبقية
املعامل االثرية والسياحية التي تعتربها بقية الدول
حكام وسالالت
شهدت مدينة الوركاء عدة سالالت وحكام حيث موردا اقتصاديا مهام.
سكنها السومريون ثم األكديون ثم البابليون
والكيشيون الذين شيدوا فيها املعابد والقصور ،وحكم
يف الوركاء اآلشوريني والكلدانيني والفرس األخمينيني،
كام أنشأ فيها اإلغريق والسلوقيون والفرثيون عدة
بنايات ال زالت بقاياها تلوال منطمرة ،وال زالت تضم
املصادر
أثارا متنوعة منها املعبد السومري واملعبد البابيل
واملعبد األكدي واملعبد الروماين ومعبد الفسيفساء مديرية اثار املثنى
حيث كانت الفسيفساء تصنع من أقالم أو مسامري كتاب مقدمة يف تاريخ الحضارات القدمية
من اآلجر ،وكانت هذه األقالم أو املسامري ذات رؤوس موسوعة حضارة العامل القديم
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مقاالت

املسلمون يف أوروبا
صياغة الهوية وإشكاالت التأقلم( ،مسلموا أسبانيا)...
• نارص الخزاعي
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.

قفزت أعداد املسلمني يف أوربا خالل العقود الخمسة األخرية
قفزة كبرية أفزعت العامل األوريب ودعته إىل إعادة الكثري من
الحسابات املستقبلية ،فام أن دخلت األلفية الثانية حتى جاوزت
أعداد املسلمني الخمسة عرش مليونا وهو رقم كبري يضع أصحاب
الديانة املحمدية يف املرتبة الثانية من حيث عدد السكان وبعد
الديانة املسيحية مبارشة وهي الديانة التي اعتنقها األوربيون
منذ قرون طويلة.
ولعل أكرب اإلشكاليات التي تواجه األوربيون اليوم ال تتمثل
بالطريقة املثىل التي يتخلصون بها من املسلمني عىل غرار ما
حدث يف أسبانيا (موضوع حديثنا لهذه الحلقة)عندما سقطت
دولة املسلمني يف غرناطة وطرد املسلمون وأبيدوا أو أجربوا
عىل التنرص ،وال يف كيفية إدماج هذه املاليني امللتصقة بثقافتها
االسالمية وإمنا تتمثل مشكلة األوربيني بالدرجة األساس يف كيفية
قبول هذه األعداد داخل املجتمع األوريب ويف كيفية التعايش
االجتامعي والثقايف الذي يجعل من املسلمني أوربيني حتى وإن
حافظوا عىل هويتهم االسالمية ،فقد دعت مراكز الدراسات
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االسرتاتيجية األوربية الغرب اىل االقرار بدور واثر الفكر االسالمي
والعريب يف الثقافة والحضارة الغربية كرشط لتجديد الحوار بني
الثقافتني .وهذه دعوة ال تزال تنتظر رد فعل العرب واملسلمني
بنفس القدر أيضا من أجل خلق عامل إنساين بال كراهية وال
أضغان أو عداوات ناجمة بسبب األديان .
ولعل أول مالحظة تسجل عن االسالم يف أسبانيا هو قلة عدد
املسلمني قياسا أىل البلدان االوربية األخرى حيث ال يتجاوز
هذا العدد النصف مليون مسلم بسبب التشديد الذي تبديه
السلطات االسالمية يف استقبال املسلمني ،وبسبب عدم وجودات
مستعمرات اسبانية داخل البالد االسالمية عند تقاسم االوربيني
لدول العامل عرب االحتالل مام أسهم يف ضعف الروابط بني أسبانيا
والعامل االسالمي مع القرب الجغرايف ومع قوة الروابط التجارية
والتاريخية بني اسبانيا وجريانها من املسلمني.
وغالبية مسلمي اسبانيا هم من االسبان األصليني الذين
حافظوا عىل ديانتهم بإخفائها عن السلطة الحاكمة عندما طرد
املسلمني من بالد االندلس عام 1609م ،والباقي كانوا من الطلبة

‚‚

يشكل األسبان المعتنقين لالسالم بحدود
الخمسة آالف نسمة يعيش أغلبهم في
المقاطعات الجنوبية كقرطبة وغرناطة
واشبيلية..

‚‚

املسلمني الذين ذهبوا اىل اسبانيا لغرض الدراسة وآثروا البقاء
والتجنس يف هذه البالد الجميلة الخرضاء واملعتدلة الحرارة.
ويتنوع مسلموا اسبانيا بني مسلمني ذوو أصول أفريقية
وأخرى أسيوية وأقلية من االيرانيني و األتراك  ،حيث يأيت
املغاربة يف مقدمتهم يليهم الفلسطينيون ثم بقية بالد الشام
كلبنان وسوريا ،ويرتكز غالبية املغاربة يف (سبتة) و(مليلة) ويف
بقية املدن األخرى التي تعدلت فيها قوانني االقامة والتجنيس
بعد دخول أسبانيا اىل االتحاد األوريب يف العام 1985م،
بينام يشكل األسبان املعتنقني لالسالم بحدود الخمسة آالف
نسمة يعيش أغلبهم يف املقاطعات الجنوبية كقرطبة وغرناطة
واشبيلية ،وينقسم مسلموا اسبانيا إىل سنة وشيعة يشكل السنة
الغالبية العظمى من مسلموا هذا البلد متوزعني يف رشق البالد
وغربها ويف شاملها وجنوبها ،بينام يتوزع الشيعة يف ثالثة مدن
رئيسة هي ( العاصمة مدريد وبرشلونة وبلنسية).
ويشكل الشباب من مجموع املسلمني يف أسبانيا ما مجموعه
النصف تقريبا من العدد الكيل للمسلمني ،ويعمل أغلب هؤالء
الشباب كالجزائريني يف الزراعة وجني املحاصيل الزراعية أوقات
موسم الحصاد ،كام يعملون يف البناء كاملغاربة أو يف التجارة
كااليرانيني ،ويتوزع االخرون يف أعامل شتى ،بينام امتهنت أقلية
قليلة منهم لألعامل والوظائف الحكومية.
أما فيام يخص املؤسسات االسالمية النشطة يف أسبانيا فإن
(املنظمة االسالمية االسبانية) التي تأسست يف العام 1971م تعد
أول منظمة اسالمية رسمية حاولت استقطاب املسلمني واالهتامم
بشؤونهم ال سيام بعد سامح الجرنال (فرانكو) بالسامح لذوي
املعتقدات األخرى غري املسيحية يف أسبانيا بتأكيد وجودها رشط
عدم االخالل بالنظام العام ،وقد قامت هذه املؤسسة التي
ترعاها الجالية السورية املسلمة ببناء أول مسجد إسالمي يف

العاصمة مدريد منتصف السبعينيات من القرن املنرصم.
وقد تكاثرت املنظامت واملؤسسات االسالمية بعد عقدين
من الزمان وبسبب ازدياد أعداد املسلمني يف أسبانيا لكن نقص
التمويل كان دامئا ما يقف عائقا أمام هذه املنظامت يف السري
مبهامها التي أنشئت من أجلها وال سيام يف اإلثبات لألسبان
أنفسهم بأن الدين االسالمي كان له حضور كبري يف الحياة الثقافية
عند األسبان قبل قرون ،وإن االسالم اليزال حضوره موجودا حتى
يف األزمنة الراهنة.
وعىل الجانب السيايس فقد سعت الحكومة االسبانية مع
مطلع التسعينات من القرن املايض يف محاوالت جادة من اجل
دمج مسلموا اسبانيا يف املجتمع االسباين ،وقد ساعدت هذه
املحاوالت يف تحسني معيشة املسلمني وخففت وطأة التعصب
ضدهم من خالل إدخالهم يف الربامج االنتخابية كسبا لدعمهم
عن طريق التصويت االنتخايب الذي تتصارع حوله أحزاب اليسار
واليمني يف أسبانيا.
ومع كل التسهيالت التي تقدمها الحكومة األسبانية للمسلمني
اال أن الجاليات االسالمية تواجه عراقيل متعددة تواجه طموحهم
املرشوع يف التعبري عن أنفسهم ،وعىل رأس هذه العراقيل هو
عدم االطمئنان إىل املسلمني والخوف من ردود أفعالهم نتيجة
للتهويالت االعالمية التي تتبعها وسائل االعالم األوربية وتأثريها
القوي يف املواطن األوريب الذي ال يعرف الحقيقة املساملة
والوديعة التي ينخرط تحتها عموم املسلمني الذين رشدتهم
الدكتاتوريات والبطالة وانعدام الحريات يف أوطانهم فحاولوا
البحث عن وطن بديل يذوبون فيه من دون أن يتخلون عن
مبادئهم وثوابتهم العقائدية التي تربوا عليها وحملوها أمانة يف
أعناقهم أين ما ذهبوا...
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أرسة ومجتمع

ظاهرة ترسب الطلبة
أمية يف عرص املعلوماتية

تعد مشكلة ترسب الطالب من املدارس من املظاهر التي لها تأثري سلبي كبري عىل نواحي املجتمع كافة,أهمها زيادة حجم األمية والبطالة
وإضعاف البنية االقتصادية اإلنتاجية للمجتمع والفرد ,وغريها من الظواهر السلبية.
• اعداد :محمود املسعودي

والعراق واحد من بلدان العامل التي تعاين من هذه الظاهرة
التي ال تزال يف تفاقم حيث كشف الجهاز املركزي لإلحصاء
العراقي يف كانون الثاين لعام  2019أن عدد التالميذ التاركني يف
املدارس االبتدائية بلغ  131468تلميذا وتلميذة يف العام الدرايس
.2018 -2017
مجلة الروضة الحسينية أعدت تقريرا عن أسباب تفاقم الظاهرة
وكيف مواجهتها.
إحصائية رسمية
ذكر الجهاز املركزي لإلحصاء العراقي يف إحصائية نرشها عىل
موقعه الرسمي وشملت جميع املحافظات العراقية ما عدا إقليم
كردستان  ،أن "عدد التالمذة التاركني يف املدارس االبتدائية بلغ
 131468تلميذا وتلميذة يف العام الدرايس  ،2018 -2017كانت
نسبة اإلناث منهم ."%47.5
وأضاف الجهاز أن "التالميذ التاركني يف املدارس الحكومية شكل
نسبة قدرها  ،%99.0يف حني مل تتجاوز نسبة التالمذة التاركني يف
املدارس األهلية عن  %0.8واملدارس الدينية  ،"%0.2مبينا أن "عدد
التاركني ارتفع يف املدارس الحكومية فقط مقارنة بالعام الدرايس
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السابق بنسبة  %2.7اذ كان عددهم  126694تلميذا وتلميذة".
وأشار الجهاز اىل أن "الفرتة ما بني ( 2014-2013اىل -2017
 )2018شهدت زيادة يف أعداد التالميذ التاركني بنسبة %28.8
حيث كان عددهم  101043تلميذا وتلميذة يف العام الدرايس
."2014-2013
أسباب متعددة
يرى املختصون ان هناك عوامل تجعل الطالب يرتك مدرسته
منها:
العوامل النفسية ..وتتمثل مبا ييل:
أ .ضعف الرتكيز وضعف الذاكرة.
ب .صعوبة الحفظ.
ت .سهولة التشتت أو الرشود.
ث .فرط النشاط.
ج .صعوبة إمتام نشاط معني.
ح .النسيان
األسباب االجتامعية :وتربز من خالل بعض العادات والتقاليد
التي تنمي االتجاهات الخاطئة نحو التعلم وبخاصة العالقات

األرسية وعدم االنسجام بني أفراد العائلة وكرثة الشجار بني األم
واألب والقسوة التي يستخدمها بعض اآلباء عىل أطفالهم كلها
تؤدي إىل كره التلميذ للمدرسة وبالتايل تركها.
األسباب االقتصادية :ومنها انخفاض املستوى املعييش لبعض
العوائل وحاجاتها لعمل أبنائها يف بعض األعامل واألماكن لتوفري
املال ولتغطية نفقاتها بسبب ارتفاع املستوى املعييش يف البالد مام
يضطر أولئك األبناء إىل ترك املدرسة من أجل العمل لتوفري لقمة
العيش.
الخروج إىل سوق العمل إلعالة األرسة :كان السبب األكرث تأثريا ً
لترسب الذكور بعد سبب تدين تحصيلهم الدرايس ،فإن %77.1
من الطلبة الذكور أكدوا أن الخروج إىل سوق العمل كان السبب
لترسبهم ،يف حني يعتربه  %42.6من أولياء األمور سبباً لترسب
أبنائهم.
عدم اهتامم األرسة بالتعليم :فقد ينشأ التالميذ يف أرسة تغلب
عليها األمية او يكون الوالدان مشغولني يف العمل أو ينتمي اىل
أرسة تعاين من تفكك ارسي مام يؤدي اىل تجاهل دورهم يف تعليم
أبنائهم كون التالميذ يحتاجون اىل متابعة مستمرة من األهل.

وقد بينت دراسة بحثية نُرشت نتائجها عىل عدد من املواقع
االلكرتونية أن :عدم اهتامم األرسة مبساعدة أبنائهم يف تجاوز
الصعوبات التعليمية التي تواجههم يف املدرسة كان سبباً مهامً
يف ترسب أبنائهم .حيث إن  %46.6من الطلبة ترسبوا بسبب
عدم وجود أحد يف األرسة يساعدهم يف الدراسة وكانت النسبة
عند الذكور  %53.3واإلناث  .%37.8ويؤكد  %52.5من أولياء أمور
املترسبني عىل ذلك.
عالقة املعلم والطالب
إن من األمور املهمة يف خلق جو مناسب يف املدرسة خصوصا يف
املرحلة االبتدائية هو بناء عالقة جيدة بني املعلم وتالميذه وهذا
من شأنه ترك اثر طيب يف نفوس التالميذ ،مام يولد لديهم حب
مدرستهم  ,وذكرت دراسة أكادميية أن «العالقة الطيبة والتفاعل
الصحيح بني املعلم والطلبة يقلالن من نسبة الترسب ،وعىل
العكس فإن كراهية الطالب للمعلم تدفع إىل الترسب ،وكذلك
العقاب اليومي والقسوة كل ذلك يؤدي اىل كره التلميذ للعلم
واملدرسة ،وقد احتلت قسوة املعلمني يف التعامل مع املتعلمني
الرتتيب األول من بني أسباب الترسب ،أما الجانب اآلخر الذي
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يرتبط باملعلم فهو نقص تأهيله وضعف كفاءته ،واستخدامه طرق
تدريس تقليدية ،وضعف قدرته عىل ربط املعلومات ببيئة التلميذ
وحاجاته وإغفال الفروق الفردية ،وهذا يحدث بسبب انخفاض
واقعية املعلم لألداء الجيد ،والتي ترجع لظروف عدة منها اإلحباط
الذي يؤدي بالنتيجة اىل رداءة التعليم ،ما يؤثر بدوره يف مستويات
تحصيل التالميذ.
النتائج السلبية
إن ترسب التالميذ والطالب من املدارس يعكس نتائج سلبية
ال تقترص عىل املترسب ذاته أو أرسته بل تشمل املجتمع بأكمله
ومنها انتشار األمية والجرائم.
يف هذا الصدد يقول د .هالل محمد يف مقال له بعنوان (الترسب
املدريس وخطره عىل املجتمع) نرشت عىل مواقع الكرتونية جاء
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فيها أن ظاهرة الترسب تعد"هد ًرا تربويًا هائالً وتأثريه سلبي عىل
جميع نواحي املجتمع وبنائه؛ فهو يزيد من حجم األمية والبطالة
ويضعف البنية االقتصادية اإلنتاجية للمجتمع والفرد ،ويزيد من
االتكالية واالعتامد عىل الغري يف توفري االحتياجات ,إضافة اىل زيادة
يف حجم املشكالت االجتامعية من انحراف األحداث والجنوح
كالرسقة واالعتداء عىل اآلخرين وممتلكاتهم وغريها من الجرائم،
مام يضعف خارطة املجتمع ويفسدها ،ويؤدي إىل تحول اهتاممه
من البناء واإلعامر والتطور واالزدهار إىل االهتامم مبراكز اإلصالح
والعالج واإلرشاد واىل زيادة عدد السجون واملستشفيات ونفقاتها
ونفقات العناية الصحية العالجية ،كام يؤدي تفاقم الترسب إىل
استمرار الجهل والتخلف ،وبالتايل سيطرة العادات والتقاليد البالية
التي تحد وتعوق منو وتطور املجتمع".

‚‚

إن التعاون بين األسرة والمدرسة يعد الخطوة
األولى نحو إيجاد الحلول لمثل هذه المشكلة عن
طريق تفعيل دور المرشد التربوي في مساعدة
الطلبة في حل مشكالتهم التربوية وغير التربوية

‚‚

الترسب عالقة طردية مع جرائم القتل والرسقة واملخدرات
فقد حذرت مراكز وهيئات أممية تعليمية وتربوية من
ظاهرة الترسب املدريس يف العامل ،وبينت أنها السبب الرئيس
وراء جرائم القتل والرسقة واملخدرات ،باعتبار أن املتورطني فيها
شباب تركوا مقاعد الدراسة ،كام كشفت بعض الدراسات تورط
أطفال يف مختلف أنواع الجرائم ،بينهم تالميذ تركوا التعليم يف
عمر مبكر ،حيث كانت جرائم الرضب واالعتداء املتع ّمد من بني
أكرث الجرائم التي يتورط فيها األحداث ،تليها الجرائم املتعلقة
باآلداب العامة ،ثم تعاطي املخدرات وحبوب الهلوسة ،وتخريب
أمالك الغري ،وحتى االعتداء عىل األهل ،وجرائم القتل ،وغريها
من جرائم العنف املختلفة ،إذ يسهل انحراف هؤالء وارتكابهم
الجرائم ،بخاصة أنهم يعانون من الفراغ ،وعدم التقبل والتعرف
إىل مشاكلهم ،ووضع الحلول املناسبة لهم ،مام يؤدى إىل وجود
فجوة بينهم وبني املجتمع املدريس ،ويكون ذلك سبباً لعدم الثقة
يف العملية التعليمية برمتها واللجوء إىل مجتمعات أخرى علها
تكون أكرث تقبالً لهم.
اإلجراءات الوقائية للحد من ظاهرة الترسب
من الطبيعي أن ظهور ظاهرة أو مشكلة يف مجتمع ما يستدعي
البحث العاجل والعلمي عن حلول لها وتدارك أخطارها ،ويف هذا
املجال ذكر املختص يف علم النفس سعيد كريم يف حديث لـ (وكالة
أنباء املستقلة) ان :من الرضوري تحسني الجو املدريس وجعله
جذابا وتلبية حاجة الطالب يف التجوال واالكتشاف وإعادة الثقة
لنفوس التالميذ وإبعاد الخوف والقلق والشعور بعدم األمان عن
نفوسهم والعمل عىل إضفاء جو من العطف واملحبة والتفهم
والثقة املتبادلة وينبغي عىل املعلم التأكد من أن التلميذ يفهم
اإلجراءات النظامية املعقولة التي تتضمنها اللوائح املدرسية وأنه
يشعر بها كعنارص أساسية لتحقيق جو مدريس سليم.
وأضاف أن :معالجة العوامل ذات الطابع االقتصادي والتي تؤثر
بشكل مبارش يف ظاهرة الهروب من املدرسة تستدعي التآزر بني

مختلف الوزارات يف الدولة لتطبيق قانون العمل بإحكام بحيث
متنع تشغيل األحداث ذكورا ً وإناثاً قبل بلوغهم السن املحددة
يف القانون وخاصة أن أصحاب املعامل وغريهم يفضلون عمل
األحداث لسهولة السيطرة عليهم ولرخص أجورهم ,وهذا عامل
جذب يساهم يف ترسب الطالب من املدرسةز
وبينّ كريم رضورة :توعية اآلباء واألمهات عن طريق مجالس
أولياء األمور التي تعقد خالل العام الدرايس والتأكيد عىل أن
التعليم أصبح من الرشوط األساسية لتوفري املكانة االجتامعية
للفرد وإعطاء فرص يف مختلف املجاالت.
فيام أكدت بعض الدراسات أهمية وضع معالجات للحد من
هذه الظاهرة بالقول" إن التعاون بني األرسة واملدرسة يعد الخطوة
األوىل نحو إيجاد الحلول ملثل هذه املشكلة عن طريق تفعيل
دور املرشد الرتبوي يف مساعدة الطلبة يف حل مشكالتهم الرتبوية
وغري الرتبوية ،والتواصل بني األرسة واملدرسة ملتابعة تطور أبنائهم
والوقوف عىل املشاكل التي يواجهونها داخل املدرسة وخارجها
واملساعدة يف حلها.
دور املدرسة
وال يخفى ما للمدرسة من دور أسايس وفعال يف القضاء عىل
ظاهرة الترسب ،من خالل أداء رسالتها عىل أكمل وجه ،والتعاون
مع أولياء أمور التالميذ ،ومراعاة الفروق الفردية بني التالميذ،
وتوفري الجو املناسب الذي يشعرهم باالحرتام والتقدير ،والتعرف
عىل مشكالتهم ومحاولة حلها يف إطار عالقة إنسانية حميمة،
ومتابعة الذين يحتاجون املتابعة وتشجيعهم لرفع معنوياتهم
وبعث الثقة يف أنفسهم وتعويضهم ما حرموا منه اجتامعيا أو
صحيا أو أخالقيا ،وإسناد بعض األعامل املدرسية إليهم ،مع رضورة
البحث الجدي من قبل األساتذة واإلدارات املدرسية عن أفكار
إبداعية من شأنها جذب التالميذ اليها وتحبيب املدرسة والدراسة
إليهم ،وبذلك تساهم مساهمة كبرية يف القضاء عىل هذه الظاهرة
الخطرية.
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تنمية

أساسيات اإلقناع الفعال
• اعداد :عيل الهاشمي

إن فن االقناع يستخدمه الكثري لإلعالن وترويج عن السلع والخدمات لكسب اكرب عدد ممكن من الزبائن وكذلك يستخدم يف أغلب وسائل االعالم
لرتويج عن افكارها وبرامجها التي تهدف إليصالها اىل الجمهور.
اإلقناع :يقصد باإلقناع أن يصبح السامع لك وقد اقتنع بفكرتك،
ال باعتبارها فكرتك أنت ،ولكن أصبحت فكرته الخاصة به والتي
انبثقت من داخل نفسه وكان لك فضل إثارتها وتحريكها والكشف
عنها.
وهو عملية تأثري سليم ومقبول عىل القناعات لتغيريها جزئيا أو
كليا من خالل عرض الحقائق بأدلة مقبولة وواضحة.
أنواع التأثري
إن الناس يتفاعلون مع بعضهم فيؤثرون يف بعضهم البعض
ويتأثرون ،ولكن بدرجات مختلفة وبنسب متقاربة ،فام هي
األساليب التي تؤثر فيهم وتتأثر بهم؟
أسلوب القوة والضغط:كقوة القانون مثال إشارة املرور ،وقوة
األخالق االجتامعية.
أسلوب االستجداء :مثل ما نقول بالعامية :يرحم والديك ،تعيش،
ريب يسرتك...وهو أسلوب تأثري غري الئق ألنه يعرب عن ضعف
الشخصية.
أسلوب التأثري عن طريق األخذ والعطاء :مبعنى وجود توازن يف
التأثري والتأثر وهو أسلوب إيجايب.
لكن اإلقناع ميكن له أن يخرج عن هذه القاعدة وال يراعي فيها
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أسلوب األخذ والعطاء  ،أي قد يبينه شكليا فقط
خصائص االتصال االقناعي
يقوم االتصال االقناعي عىل عدد من الخصائص أهمها:
 -1التخطيط :الذي يقوم به املصدر أو القائم باالتصال ،أي يخطط
له مسبقا.
 -2تحويل الوظيفة السيكولوجية :بهدف تحقيق االستجابة العلنية
من طرف املتلقي( .البناء السيكولوجي مختلف من فرد آلخر فهو
يخضع للظروف االجتامعية وغريها لذلك فهو يتغري باإلقناع ،مثال
الشحيح باإلقناع يصبح كرميا ويرصف األموال).....
 -3افرتاض تجاوز البناء السيكولوجي للفرد :مبعنى يحولك إىل
شخص آخر.
 -4يستهدف تغيري وجهة نظر ما عند الفرد أو الجامعة :ولذلك
فهو يخاطب العواطف واالنفعاالت كثريا ً.
باإلضافة إىل هذا فإن االتصال االقناعي
يستخدم محتوى الرسائل عرب وسائل اإلعالم استخداما متعمدا.
يوظف فنونه ألغراض مع الحق وهو يشء محبذ أو يوظف ضده.
يستهدف الكبار الذين تكونت أفكارهم ومذاهبهم خالفاً للصغار
الذين هم يف طور النشأة االجتامعية والرتبية (أي يف مرحلة غرس

األفكار) مبعنى اإلقناع يأيت القتالع تلك األفكار.
واالقتناع يتجسد يف الطأمنينة والرىض النفيس.
والخطر األكرب حني يكون املتلقي غري مدرك أنه واقع تحت تأثري
إقناعي.
مجاالت استخدام اإلقناع
إذا أردنا أن نحدد مجاالت استخدام اإلقناع نجدها عديدة أهمها:
 -1مجال الخطابة :إن تاريخ استخدام اإلقناع قديم جدا ًّ ويعود
إىل عهد أرسطو وأفالطون وكان يستخدم يف مجال الخطابة ،وذلك
عن طريق الفصاحة ،العبارات ،اللغة والرموز ،وعن طريق حامسة
الخطيب ،كل هذه األمور تجعله يؤثر يف املتلقني ويتحقق اإلقناع.
مثال :يف مسجد من مساجد قسنطينة هناك خطيب متمكن جدا ًّ
لكن أسلوب حديثه هادئ جدا أي ال ينفعل وال يرصخ ولكنه يهدف
لتبليغ رسالة جيدة هنا جمهور املصلني ملوا من هدوئه وقالوا نكاد
ننام  ،كام نجد من الخطباء من يثري وال ينري.
 -2مجال الدعاية والحرب النفسية :هذه الحمالت الدعائية تقوم
عىل أساس اإلقناع ،مثال منافسة بني مؤسستني ميكن أن تقوم إحداهام
بدعاية ضد األخرى ،وأبرز ما استخدم يف اإلقناع يف الحرب العاملية
الثانية حيث استخدمت النازية األساليب االقناعية يف دعايتها ،حيث
كان ملستشار هتلر مقولته الشهرية ":اكذب ...ثم اكذب...ثم اكذب
...حتى تصدق كذبتك" .وال تزال الدعاية لحد اآلن تستخدم األساليب
اإلقناعية لتحقيق الهدف منها.
 -3مجال الحروب :ملا تقوم معارك بني جبهتني تستخدم الدعاية
أساليب اإلقناع ،مثال قامت قواتنا بهجوم وألحقت أرضارا بالعدو
وعادت ساملة ،وذلك للرفع من معنويات الجند وإلحاق أرضار
نفسية بالعدو ألنه ال يذكر الخسائر التي لحقت به أو يقللها إىل
أبعد الحدود ويضخم خسائر العدو .
فدامئا ما تقوم الدعاية يف الحرور عىل أسلوب التضليل والتزييف
والتحريف.
 -4مجال اإلعالن :فاإلعالن يقوم باألساس عىل اعتامد أساليب
إقناعية تستخدم مختلف االستامالت بغرض التأثري يف املتلقي و
إقناعه بإتباع ما يخطط له املعلن سواء كان التعريف باملنتوج أو
الرتويج له أو التسويق له سواء كان هذا املنتوج سلعة أو خدمة.
فنجد اإلعالنات بكل أنواعها تستخدم فنون اإلقناع رمبا الشخص
العادي ال ينتبه لها ،لكنها مصممة بطريقة يحاول من خاللها التأثري
يف املتلقي ودفعه النتهاج سلوك استهاليك ،فالنفس البرشية متيل إىل
التقتري وعدم اإلنفاق ولذلك يحاول إقناعه بالرشاء واإلنفاق وإذا
خرج الشخص عن عادته وأنفق نقول أن هنا تأثري وبالتايل تحقق
اإلقناع.

 -5مجال العالج النفيس :نحن نعرف أن الشفاء شديد االرتباط
بعالقة املريض بالطبيب عىل الخصوص األمراض النفسية ،فلو يكون
املريض ينفر من الطبيب لن تكون نفسيته مهيأة وتكون مقاومة
للعالج ويتضاءل الشفاء ،بينام إذا كانت عالقته بالطبيب ودية
ومرتاحة فهذا يساعد عىل الشفاء إضافة إىل الدواء طبعا.
بعض األمراض النفسية يكون عاملها الوهم والوسواس بحيث
املريض يسمع أصوات ماهي إال تهيؤات  ،هنا الطبيب النفساين
يستطيع أن يصل إىل العامل الذي يسبب هذه الوساوس( ،طبعا لو
يقول له هذه مجرد تخيالت فإن املريض سينفر منه) حيث يستخدم
أساليب اإلقناع لجعله يشفى بطريقة غري مبارشة.
 -6عمليات غسيل املخ :يستعمل فيها اإلقناع لكن بطرق أخرى
تقنية و بإرشاف متخصصني مثل أطباء ،وهي أنهم يخضعون املعني
إىل عملية تؤدي إىل تغيري مواقفه واتجاهاته عن طريق غسل املخ أو
الدماغ أي إلغاء معلومات،....
ونجد هذه العملية يقوم بها عمالء املخابرات (املخابرات األمريكية
شكت بخيانة عنرص لها فيمكن أن تقوم بتصفية جسدية أو إما
عملية غسيل مخ أي إزالة املعلومات التي يريدونها أو يقومون
بتشويشها) يسمى هذا النوع باإلقناع اإلكراهي.
-7التفاعالت االجتامعية بني الناس :حيث نجد أن كل واحد يحاول
أن يكون مؤثرا يف اآلخرين ،ملا يكون االتصال داخل الجامعات ففي
كل جامعة يربز قائد يتميز بخصائص مميزة عن اآلخرين بحيث يؤثر
فيهم ويجعلهم يسلكون سلوكه ،وقد بينت الدراسات أنه حتى يف
املجتمعات الحيوانية نجد هذه الخاصية حيث نجد رسب الطيور
يف السامء يكون بشكل مثلث مام يؤكد وجود قائد للرسب (قمة
الثلث) وتتبعه الطيور األخرى يسمون األتباع  ،كام ميكن أكرث من
قائد للمجموعة الواحدة وهو ما قد يخلق الرصاع بني القادة.
دميومة التأثري والس��لوك.
تق��اس درجة اإلقن��اع بـالدميوم��ة
إذا زال الظ��رف زال اإلقن��اع.
وهن��اك إقن��اع ظ��ريف
يبق��ى اإلقن��اع متواص�لا.
إذا اس��تمر ودام ف�ترة طويل��ة
مثاال عىل ذلك يف الحمالت االنتخابية فإن الناخب يسمع عدة
خطابات وممكن أن يبقى متأرجحا بينها ،فلو تحول من هذا الحزب
لذاك نقول أنه اقتنع لكن هل يزول اقتناعه؟ وبالتايل ال نعرف أنه
اقتنع أو زالت قناعته إال عندما يقوم بسلوك وهو التصويت .وإذا
كان الشخص مطمنئ فإنه راض عن قناعته وإال فإنه يعترب مكرهاً.
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أسرتاحة

إعداد :يحيى الفتالوي

كــــــــ ـــــــلــــــ ـــــــمـــــــ ـــــــا ت
أفقي

عمودي

 -1ربيب امري املؤمنني(عليه السالم) واله عىل مرص ،ليس أبا وانزله  -1غري مخريين ،البقاء األبدي.
الش ِء ،جمع َدهليز.
القرآن الكريم مبنزلة األب.
 -2جديدَّ ،ر ْغ َب ُة شَّ ِدي َد ُة لل ُح ُصو ِل َع ىَل يَّ ْ
 -2جهد(مبعرثة) ،نقيض جِد ،مصطلح حديث ملن ال يقر بوجود َ -3ج َوا ٌد أَ ْس َو ُد(م) ،من سور القرآن الكريم م ِّك َّية عدد آياتها خمس آيات
ليف مح َك ُم ال َفتْلُ ،متَا ِج ٌر يِف األَ ْس َواقِ لِالنْ ِتفَا ِع ِم ْن فُ ُروقِ األَ ْس َعارِ.
خالق للكون(م) ،حرف جر.
أو ٌ
 -4ال أُحسن العمل(م) ،فرض يجب عند القدرة واالستطاعة.
 -3جمع بيداء ،تَك ِْديس ،نقيض العام.
 -4من انواع الشعر ،اِ ْستَ َق َّر ،أداة هندسية تستعمل لرسم الدوائر -5 .قَذ ََف بِال َب ِاطلِ  ،من أبناء االمام الحسني عليه السالم استشهد يوم
الطف.
 -5ينكشف ،نصف عملة ،ثلثا قمة.
 -6نلقي بالسجن ،يغطي اللحم ،نقيض عاقر(م).
صف(م).
 -6منحو ،مالمح (مبعرثة)َّ ،
 -7ال َع ْيب واملنقصة وعكسها امل َ ْنقَبة ،فاقد أحد الوالدين(جمع).
الس َمر ،اترك.
 -7إعانة ،يجيد َّ
يسمح أو يجيز اإلتيان بفعل ،ابن والديُ ،م َعا ٌد(م).
-8
 -8أحسب ،شَ ِدي ُد التَّ َم ُّس ِك بِاليشء.
َ
يب بِالتُّ َخ َم ِة ،امرأة هاجمت معسكر أعداء االمام  -9تجاوز أو انتهاك حرمة(م) ،من شهداء الطف وكان تابعيا كوفيا
 -9عكس ميت ،أُ ِص َ
صحب أمري املؤمنني (عليه السالم) وأصيبت رجله يف بعض حروبه.
الحسني عليه السالم يوم الطف واستشهدت.
َ -10غلُظ الصوتُ و َخشُ ن أو صار أجشّ اً ،عتال(م) ،دون الغالم أو َم ْن
 -10صفحة الوجه ،تكرم ،يصبو(مبعرثة) ،أسف وحرسة(م).
ُ -11ملكهم ،ويل (مبعرثة) ،يف القانون رضر يلحق باملرء يف عقد لَ ْم يُ ْفطَ ْم بع ُدَ ،س َعى لِلْوِشَ ايَ ِة َوا ِإلف َْسا ِد.
 -11ارث امليت وليس له وال ٌد أَو ولد يرثه أو مبعنى التعب واالعياء،
التزام ُمح َّدد(م).
 -12من شهداء الطف وكان موىل للحرث املذحجي ،نقيض حرام .مياطل.
رص َم،
 -13أشد الخصام(م) ،جمع كارِثة ،نقيض ُم ْبتَهِج(م).
 -12عكس الحلو(م) ،مقطو ٌع وهو صفة ثابتة للمفعول من َ
 -14مشرتك يف معركة بدر الكربى ،صفة مش َّبهة ّ
خاصة للحصول عىل العسل.
تدل عىل ثبوت مكان تربية النحل ّ
رش ويبعث  -13مخرج(مبعرثة) ،من اقسام الصوم الواجب.
التمكن جمعها ُم َك َنا ُء ،عالم ُة وقو ِع مكروه أو ما ينبئ ب ّ
 -14عكْسها هدم وخراب ،هد َم ،ثالثة ارباع أزيز.
عىل الخوف.
تشاكلت أَهواؤهم وأَ ْعاملهم ،هدف(م) ،فعل األمر من أَ َم َرَ -15 .عا ِد ٌل يِف ُح ْك ِم ِه ،استشهد يوم الطف مع أخيه أبو الحتوف .
 -15قوم
ْ
مالحظة ( /م) تعني (معكوسة)

طرائف

عالمة االعرايب!!!
مر أحدهم بأعرايب وهو يحفر يف الرمل ،فقال له  :ألي يشء
تحفر هنا؟
قال االعرايب :إين دفنت يف هذه الصحراء دراهم ولست اهتدي
اىل مكانها..
فقال له :كان ينبغي ان تجعل لها عالمة
قال االعرايب :لقد فعلت
فقال السائل :وما هي العالمة؟
قال االعرايب :سحابة يف السامء كانت تظلها ولست ادري موضع
العالمة اآلن.
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البحرية الخرضاء يف النمسا
تقع يف والية سترييا النمساوية وتحدي ًدا بالقرب من بلدة
تراجوز ،يُحيط بها الجبال والغابات ،وماؤها نظيف ج ًدا
ومصدرها ذوبان الثلوج ،حيث تبلغ درجة حرارتها  7-6درجة
مئوية وعمق البحرية ال يتجاوز  2-1مرت خالل فصل الشتاء ،و
يتم استخدام املنطقة املحيطة بها كحديقة.
ويف الربيع عندما ترتفع درجات الحرارة وتذوب الثلوج ،فتمأل
البحرية باملياه ،يصل أقىص عمق لها يقارب  12م ًرتا من منتصف

مـــ ـــتـ ـقـــ ـــا طـ ــعـــ ـــة
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حل اسرتاحة العدد السابق
مايو إىل يونيو .ويف يوليو يبدأ املاء باالنحسار.
يعيش يف البحرية مجموعات متنوعة من الحيوانات مثل
القواقع وبراغيث املاء ،الرسطانات الصغرية ،والريقات ،وأنواع
مختلفة من سمك السلمون املرقط .النباتات ليست وفرية
بسبب أرضية البحرية الصخرية
جذبت هذه البحرية السائحيني من هواة مامرسة الغوص
حيث يوجد باألسفل مقاعد وطرق مام يعطيها جامال أخاذا ً
فتصبح وكأنها متنزه تحت املاء.
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طب وعلوم

إعداد :اسامعيل الربيعي

شكل الدواء املستقبيل؟
طور باحثون سويرسيون روبوتات صغرية
قادرة عىل "السباحة" يف جسم اإلنسان ،إليصال
الدواء إىل األنسجة املريضة.
ويبلغ طول الروبوت الذي طوره باحثون
يف املعهد الفدرايل السويرسي للتكنولوجيا يف
زيورخ ولوزان 5 ،ميليمرتات تقريبا ،وهو قادر
عىل التنقل بسهولة يف القنوات الضيقة بجسم
اإلنسان.
ومبقدور هذه الروبوتات تغيري شكلها
ورسعتها ،لتصبح قادرة عىل املرور عرب األوعية
الدموية الدقيقة والسوائل الثخينة يف الجسد،

وفق ما نقلت صحيفة "دييل ميل" الربيطانية.
وصنعت الروبوتات ،التي مل يطلق عليها
اسم بعد ،من مادة هالمية تستجيب للحرارة،
باإلضافة إىل جسيامت نانو مغناطيسية.
ولجعل الروبوتات تتحرك بشكل فعال،
فقد استوحى العلامء حركتها من تلك الخاصة
بالبكترييا ،التي تتنقل من مكان آلخر باستعامل
ذيل يشبه املروحة أو السوط.
واخترب العلامء الروبوتات يف سائل ذو لزوجة
مشابهة لتلك الخاصة بالدم ،وقد أظهرت
تحركها بشكل رسيع.

وبحسب سلامن ساكار ،وهو من الباحثني
املرشفني عىل تطوير الروبوتات ،فإن لهذه
األجهزة "تركيبا وهيكال خاصا يسمح لها بالتأقلم
مع خصائص السائل الذي تتحرك فيه".
وقال" :عندما تواجه تغريا يف اللزوجة أو
الرتكيب ،فإنها تغري من شكلها للحفاظ عىل
رسعتها وقدرتها عىل املناورة ،دون فقدان
السيطرة عىل اتجاه الحركة".
وميكن برمجة التغيريات يف شكل الروبوتات
مسبقا ،لزيادة فعاليتها

تناول الجوز يوميا يحميك من السكري

أثبتت دراسة أمريكية أن تناول حفنة صغرية من
مثار الجوز بشكل يومي ،قد يخفض خطر اإلصابة
مبرض السكري .إذ تحتوي النبتة عىل نسبة كبرية من
العنارص الغذائية التي تساعد يف الوقاية من أمراض
خطرية .لثمرة الجوز أو ما يعرف بـ”عني الجمل” فوائد
كثرية عىل الصحة بشكل عام ،وذلك الحتوائها عىل
نسبة عالية من الدهون الصحية ومضادات األكسدة،
والفيتامينات ،واألحامض الدهنية لذا يساهم تناولها
وإضافتها إىل النمط الغذايئ اليومي يف املحافظة عىل
صحة القلب واألوعية الدموية ،وخفض مستوى
الكولسرتول وضغط الدم وغري ذلك .وقد اكتشفت
دراسة أمريكية مؤخرا ً دور الجوز يف خفض خطورة
اإلصابة مبرض السكري.

يف الدراسة ،قام الباحثون بتحليل بيانات أكرث من
 34ألف بالغ ترتاوح أعامرهم بني  18و  85عاماً،
وسألوهم عن عاداتهم الغذائية كجزء من املسح
الوطني لفحص الصحة والتغذية (،)NHANES
وعام ما إذا كانوا مصابني مبرض السكري ،أو إذا كانوا
يتناولون أدوية ملرض السكري .بحسب ما نرشه موقع
(دييل ميل) الربيطاين.وأظهر التحليل أن األشخاص
الذين تناولوا الجوز كان لديهم خطر اإلصابة بداء
السكري منخفضا ،مقارنة باألشخاص الذين مل يتناولوه.
وكان متوسط استهالك املشاركني يف الدراسة حوايل
ملعقة ونصف يومياً من الجوز عىل مدى عام .وأشار
الباحثون إىل أن تناول ثالث مالعق يخفض معدل
تطور مرض السكري بنسبة  47يف املئة.
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غذاء يومي
وقالت الباحثة لينور عرب ،املرشفة عىل الدراسة
يف جامعة كاليفورنيا :إن “الرابط القوي ،الذي يف هذه
الدراسة بني مستهليك الجوز وانخفاض معدل اإلصابة
مبرض السكري من النوع الثاين هو سبب إضايف إلدراج
الجوز يف النظام الغذايئ”.
وعىل الرغم من احتوائه عىل نسبة عالية من
السعرات الحرارية غري أنه مل يرتبط بزيادة الوزن.
لهذا السبب ينصح الباحثون إضافة حوايل  4مالعق
من مثار الجوز إىل النظام الغذايئ اليومي للوقاية
من اإلصابة مبرض السكري-النمط الثاين ،إضافة إىل
الفوائد الصحية الهائلة األخرى ،بحسب ما نرشه
موقع “هايلرباكسيس” األملاين.

مستشعر "ذيك" يكشف أمراضا خطرية

متكنت رشكة أمريكية رائدة يف الحواسيب والربمجيات ،من تطوير جهاز
استش��عار صغري ميكن وضعه عىل ظفر أصبع اليد حتى يجمع بيانات
صحية مهمة.
وبحس��ب ما نقل موقع "فوتورا ساينس" ،فإن املستشعر الذي صممته
رشكة " "IBMيس��تطيع التواصل بش��كل الس��ليك مع هاتف أو ساعة
ذكيني ألجل تزويدها مبعلومات.
وبوس��ع ه��ذا الجهاز أن ي��ؤدي دورا مهام يف متابع��ة الوضع الصحي
لألشخاص املصابني مبرض باركنس��ون املعروف بالشلل االرتعايش فضال
عن رصد عمل الوظائف لدى مرىض الفصام.
وال تق��ف فائدة الجهاز عند األم��راض العصبية والنفس��ية ،فهو يتيح
أيض��ا متابعة الوضع الصحي ملرىض القلب وكبار الس��ن ،وهو ما يعني
االستغناء بشكل نسبي عىل الفحوصات التقليدية.
ويعتمد املستشعر عىل درجة الضغط الذي ميارسه األصبع عىل األشياء
الخارجي��ة كام يقوم بقياس درجة االرتعاش وم��ا يطرأ عليها من تغيري
مبرور الزمن.
ومبا أن هذا الجهاز صغري الحجم ،ميكن إلصاقه بظفر اإلنسان عىل نحو
مس��تمر ،لكن املش��كلة التي يواجهها الباحث��ون يف الوقت الحايل هي
خفض استهالك الطاقة يف املستشعر.

هل يؤثر أكل الحلويات عىل الرضاعة الطبيعية؟
من املعروف أن الرضاعة الطبيعية هي أهم وأفضل وسيلة لتغذية
الطفل خالل األشهر الـ  6األوىل بعد والدته ،عىل أن يستمر االعتامد عيل
حليب األم مع مغذيات أخرى حتى  12شهرا ً .وعىل الرغم من محاوالت
رشكات إنتاج حليب األطفال عمل تركيبات مشابهة للحليب الطبيعي
إال أن حليب الثدي يظل األفضل ألنه يحمي الطفل من أمراض السكري
يف املستقبل .وألن حليب الثدي يتأثر ببعض ما تأكله األم ،تقلق بعض
األمهات الاليت تعشقن أكل الحلوى من تأثريها عىل الحليب الطبيعي.
يحتوي كل ملليلرت من حليب األم عىل  0.65سعرة حرارية ،وتشكل
الدهون نسبة  50باملائة من هذه السعرات .وتعترب نسبة الربوتني
يف حليب الثدي أقل من نسبته يف الحليب االصطناعي ،أما معظم
الكربوهيدرات فتأيت من الالكتوز والتي تس ّمى أحياناً “سكّر الحليب”.
إىل جانب ذلك يحتوي حليب الثدي عىل معادن وفيتامينات.
لذا ،تلعب التغذية الجيدة دورا ً هاماً يف تعزيز جودة واستمرار حليب
األم دون أن يؤثر ذلك عىل صحتها .إذا مل تكن تغذية األم سيئة للغاية
سيظل حليبها محتفظاً برتكيبته الرائعة ،حتى إذا كانت األم ال تحصل
عىل ما تحتاجه من عدد السعرات الحرارية والربوتني.
لكن نوعية الدهون التي تتناولها األم ستؤثر عىل حليبها ،بصيغة أخرى
النوعية التي تستهلكها األم املرضعة ستظهر ضمن مكونات حليب
الثدي .إذا كنت تأكلني عادة دهوناً مشبّعة غري صحية ستشكل هذه
النوعية نسبة كبرية من دهون حليب الثدي .بخالف ذلك سيظل إجاميل
عدد الكربوهيدرات والدهون متوازناً كام هو يف حليبك ،ولن يؤثر أكل
الحلوى والسكريات عىل مكونات حليب الثدي.
وال يعني ذلك أال تهتم األم املرضعة بتغذيتها ،ألن اكل الكثري من
السكريات والحلويات عىل حساب األطعمة الغنية بالفيتامينات
واملعادن سيؤدي إىل نقص هذه املغذيات الرضورية يف جسمك ،ألنها
ستخرج إىل طفلك مع الحليب.
إذا كنت تحبني السكريات اهتمي بأكل الفاكهة إلشباع رغبتك ويف الوقت
نفسه إمداد جسمك باملعادن والفيتامينات الرضورية لك ولطفلك.
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يف الختام

ُعذ َراً ُب َني..

أت بِح ِّقك!
أخطَ ُ
•صادق مهدي حسن

يف محارض ٍة ألحد املختصني بعلم االجتامع والعلوم الرتبوية والنفسية ..تحدث األستاذ عن مهارات
التعامل مع األبناء وكيفية احتوائهم واستيعاب مشاكلهم وزرع املحبة يف قلوبهم ..ويف األثناء رأى
املحارض أحدَ املشاركني يف الدورة وقد بانت عىل وجهه عالمات تأث ٍر وانفعال أكدتها قطرات دمع
ترقرقت يف عينيه..
بعد املحارضة انفرد األستاذ بالرجل وسأله بفضولٍ عام رأى منه ..فتنهد الرجل متحسرِّ اً وقال":يل ولدٌ له
من العمر سبع َة عرش عاماً وقد هجرته منذ خمس سنوات ألنه متمرد ال يطيعني وال يطيع أ ّمه ،وليس
له التزام بأي عبادة من صالة أو صيام ،وله رفاق رش تعلّم منهم سوء الخلق وحدّ ة الطباع وقد حاولت
معه بشتى األساليب لريتدع عن طريق الغي والعناد فمنعته من الخروج وحرمته من املرصوف ورضبته
عدة مرات ولكنه مل ميتنع عن موبقاته وال أعلم ماذا أصنع معه! ولكن حديثك حول أساليب الحوار مع
األبناء وأنه حل سحري إلصالح حالهم قد المس شغاف قلبي ..فبامذا تنصحني؟" فتبسم األستاذ قائالً:
"أعد عالقتك بابنك اليوم قبل الغد ..ال أنكر أنَّ ابنك عىل خطأ ،ولكنك أخطأت أيضاً مبقاطعته خمس
سنوات ..اعت ِذر منه وأخربه بأنك كنت مخطئاً يف مقاطعتك إياه وعليه أن يكون باراً بوالديه ومستقيامً
نرتب عىل ذلك!! ..فقال نعم ال بد
يف سلوكه" ..فقال الرجل مستغرباً :أيعتذر الرجل من ابنه؟! ..نحن مل َّ
أن يعتذر املخطئ صغرياً كان أو كبرياً والكبري أوىل باالعتذار ألنه أنضج عقالً.
انتهى الحديث وغادر الرجل غري مقتنع مبا قال األستاذ املحارض ..ويف اليوم التايل دخل الرجل إىل
غرفة األستاذ وقد بدا عليه االنبساط وفاجأه قائالً ":فكّرت طويالً بكالمك يوم أمس وترددت كثرياً قبل
أن تأخذين خطوايت إىل غرفة ابني ويف العارشة ليالً طرقت بابه ..وعندماً فتح الباب مل يصدق عينيه
أت بِحقِّك! فارمتى دون تردد بأحضاين باكياً مبرارة وبكيت لبكائه ..وقال
وقلت لهُ :عذ َراً بُ َني ..أخطَ ُ
سامحني يا أيب ..أقسم أين لن أعصيك وأمي بعد هذا اليوم" ..قال األستاذ :أحسنت ُصنعاً هذا ما أردته
من كالمي يف املحارضة السابقة ..إن األب إذا أخطأ يف حق أبنائه ثم اعتذر منهم فإنه بذلك يعلمهم
االعتذار عند الخطأ ،وإذا مل يعتذر فإنه يريب فيهم التكرب والتعايل من حيث ال يشعر.
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قال النبي محمد
(فاطمة بضعة مني ،فمن أغضبها أغضبني)

احصل على نسختك
من المفكرة الحسينية
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