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من أساء ملن؟

شاءت الصدفة مشاهدة شخص يتابع مقطعا فيديويا لفتاة يبدو من
هيئتها أنها تعتنق الديانة املسيحية ،وكان الشخص منبهرا مبا عرضته
من رؤى وافكار عن الوحدة والتعاون واملحبة بني الناس مبختلف
توجهاتهم ودياناتهم ،مدعية ان كل تلك الصفات والخصائص مام تدعو
اليه ديانتها املسيحية ،فيام تفتقر اليه الديانات االخرى ومنها االسالم
– يف اطالق عمومي  -بناء عىل بعض ما شاهدته من أفعال بعض
الجهات االسالمية-أو املنتحلة لإلسالم بعبارة أدق= يف قضايا الحجاب
– بشكل خاص -وغريها من االمور التي ترى انها حرية شخصية وال
ينبغي لإلسالم التدخل فيها او انتقادها حتى.
ومام الشك فيه ان هناك جهال كبريا لدى املتحدثة وتصورات غري
دقيقة رمبا كان وراءها بعض االهداف ،منها استحصال اكرب قدر من
املشاهدات ،فضال عن االهداف املبطنة التي قد تكون وراء تصوير
وعرض أمثال ذلك الفيديو ،كام قد يكون وراءه متويل كبري من بعض
الجهات املناوئة لالسالم والتي تروم القضاء عليه.
وعطفا عىل الطرح يف ذلك الفيديو الذي كان فيه تجنٍ واضح عىل
واتهام – دون تخصيص  -مبعاداة اآلخرين وعدم
االسالم واهله،
ٍ
احرتامهم أو عدم احرتام طقوسهم وعاداتهم الدينية واالجتامعية،
واالنتقاص من دياناتهم بصورة أو بأخرى ،نرى ال بدية التنبيه اىل
مجموعة امور تم اتهام االسالم بها وهو منها براء متاما ،يف الوقت الذي
تم فيه عدم تجريم جهات اخرى قامت بأفعال ال اخالقية ضد االسالم
واملسلمني عىل مرأى ومسمع من الجميع ،بل ومل يتم حتى التطرق اىل
خطأ افعالهم تلك من قريب او بعيد.
ومن بني اهم تلك االفعال ما قام به البعض من معتنقي الديانات
االخرى من االنتقاص العلني من شخص رسول الله (صىل الله عليه
وآله وسلم) وصورته كامريات االعالم أو نرشته الصحف املعادية
لإلسالم ،دون ان يكون هناك أي رد او رفض لذلك.
وبعض األسئلة التي تتبادر اىل الذهن هنا والتي توجه اىل جميع
اصحاب الديانات االخرى هي:
هل شاهدتهم يوما ما شخصا مسلام ينتقص بطريقة او بأخرى من
شخص نبي من انبياء الله(كموىس وعيىس(عليهم السالم)) عىل
وجه التحديد ،مبثل ما انترشت فيه صور وافالم االساءة لنبي االسالم

محمد(صىل الله عليه وآله وسلم).
وهل شاهد أحد مسلام ييسء اىل التوراة أو االنجيل سواء بالحرق
تارة او بالسحق تحت األقدام تارة أخرى أو بغري ذلك من االفعال
الالأخالقية التي تنم عن حقد كبري عىل االسالم بجهالة او بتحريض
من البعض.
نعم ..رمبا كان بعض منتحيل االسالم واملغرر بهم قد اقرتفوا جرائم بحق
معتنقي الديانات االخرى سواء بالقتل او بالتفجري للناس والكنائس
واالديرة هنا او هناك ،ولكن ذلك ال ينبغي التعويل عليه وجعله مسوغا
ملعاداة االسالم كله ،خاصة وان نفس تلك االعامل املشينة واالجرامية
قد طالت كل مخالف ألولئك املجرمني سواء كان مسلام او غري مسلم،
ورمبا كانت حصة ما طال املسلمني من اذى أكرب بكثري ممن سواهم.
ورغم كل ما جرى وخاصة يف هذا الزمان الذي بات يشهد تعديات ال
اخالقية صارخة عىل أهم رموز االسالم (القرآن الكريم والنبي املصطفى
(صىل الله عليه وآله)) تحديدا ،وبعض الرموز الدينية االخرى بشكل
عام ،فإن املسلمني مل يلجأوا اىل التعدي أو االنتقاص من رموز
الديانات االخرى كأنبيائهم وكتبهم الدينية ،يف حالة من حاالت رد
الفعل الطبيعي ملا تعرضت له رموزهم ،ألنهم يؤمنون بأن تلك الرموز
وبخاصة االنبياء امنا هم رسل من الله ينبغي تقديسهم واحرتامهم
مبا يستحقونه من التقديس واالحرتام الذي فرضه الله تعاىل عليهم،
وإلدراكهم ومعرفتهم بأن من قاموا بتلك التعديات امنا هم فئات قليلة
قد غرر بها ،فال ينبغي تعميم تلك االخطاء عىل الجميع.
ان االسالم واملسلمني الحقيقيني عىل مر تاريخهم الطويل مل يسيئوا
يوما اىل أية ديانة ساموية سواء يف ايام عظمة الدولة االسالمية أو يف
غريها من االيام.
هذا هو االسالم ،ال ما يدعيه البعض كداعش وغريها ،وبالتايل فال ينبغي
تعميم جرائم واخطاء واخالق داعش واسيادها وعبيدها عىل الجميع،
بل ينبغي التعامل مع كل طرف بحسب ما هو عليه من متبنيات
ورؤى وافكار واخالق وافعال ،فذلك هو األصل االنساين الذي دعت
له كل الديانات الساموية ،وعىل رأسها خامتها الدين االسالم املحمدي
االصيل.
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ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ
توظيف بركات شهر رمضان إلصالح املنظومة االجتامعية
إن االنسان يف حياته الدنيوية بحاجة اىل اصالح منظومة العالقات مع
ارحامه ومع اصدقائه ومع اخوانه ومع بقية افراد املجتمع..
نالحظ يف كثري من االحيان ان املعصومني (عليهم السالم) يف احاديثهم
عن شهر رمضان يذكرون العبارة التالية ( :ال تجعل يوم صومك
كيوم فطرك) ،فلامذا يكرر االمئة عليهم السالم هذه العبارة؟ وما هو
مقصودهم؟
كأنه ُهنا شهر رمضان فيه خصوصية وهذه االجواء االميانية والربكات
والفضل االلهي يجعل فيه القلوب رقيقة والنفوس لديها رسعة التأثر
واالستجابة للمواعظ والنصائح وقابلة للتأثر اكرث من بقية االشهر ،ونحن
يف حياتنا نتعرض اىل االخطاء والزالّت والعرثات ونتخلف عن جادة
االصالح واالستقامة يف حياتنا ،فنحتاج ان نراجع ذاتنا فردا ً ومجتمعاً
بصورة دامئية وننظر يف اخطائنا وزالتنا وعرثاتنا وذنوبنا وآثامنا وما
يعرتي هذه املسرية من اخفاقات وفشل..
ومن جملة االمور التي تهددنا مسألة التقاطع والهجران والتباعد
والشقاق بني املؤمنني ،والسبب ان هذه الحياة فيها التنافس والرصاع
وفيها مشاكل وكثري من االزمات وخالف االفكار يف االراء ويف املعتقدات
وهذا االحتكاك بني الناس يولّد كثريا من االحقاد والحسد وكثريا من
املشاكل واالزمات فيؤدي اىل التقاطع يف العالقات والتدابر والهجران..
ما هي املشكلة يف ذلك؟
ان االنسان واملعصومني عليهم السالم ارادوا من املجتمع االسالمي
ان يكون قوياً متامسكاً يف عالقاته االجتامعية حتى تكون له القدرة
عىل تجاوز املشاكل واالزمات واملِحن بنجاح وان يواجه االعداء بق ّوة،
فاالعداء اذا وجدوا مجتمعاً ضعيفاً غري متامسك استطاعوا اخرتاقه
والتأثري فيه..
كام ان املعصومني عليهم السالم ارادوا ان نُظهر لآلخرين مبادئنا
وقيمنا يف الرتاحم والتكاتف والتعاون والتآزر ومل يريدوا ِمنا ان نظهر
متقاطعني متدابرين متهاجرين ضعفاء وعالقاتنا االجتامعية يشوبها
التقاطع والعداء والحقد والحسد ،وارادوا ان نُظهر لالخرين ِصفة
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الرتاحم بيننا و التكاتف والصفح والعفو و االخالق السامية ونُظهر
حقيقة االسالم لالخرين ..وحثوا يف كثري من االحاديث عىل ان نتجنب يف
عالقاتنا هذه حالة التقاطع والهجران..
لذلك نجد يف دعاء االمام السجاد (عليه السالم) اذا دخل شهر رمضان،
مقطعا يصب يف كيفية اصالح منظومة العالقات االجتامعية بيننا التي
يشوبها خالل شهور السنة من التقاطع والحسد والعداوة واالحقاد،
الصلَ ِة َوأَ ْن
فيقول (عليه السالم)َ :و َوفِّ ْق َنا ِفي ِه الِ ْن ن َِص َل أَ ْر َحا َم َنا بِالبرِ ِّ َو ِّ
نَتَ َعا َه َد ِج َريانَ َنا بِاالِفْضَ ا ِل َوالْ َع ِط َّي ِة َوأَ ْن نُ َخل َِّص أَ ْم َوالَ َنا ِم َن التَّ ِب َع ِ
ات،
ونُطَ ِّه َر َها بِإ ْخ َرا ِج ال َّزكَ َو ِ
اتَ ،وأَ ْن نُ َرا ِج َع َم ْن َها َج َرنَـا َوأَ ْن نُ ْن ِص َف َم ْن
ظَلَ َم َنا َوأَ ْن ن َُسـالِ َم َم ْن َعا َدانَا َحاشَ ا َم ْن ُعو ِد َي ِف ْي َك َول ََك ،فَإنَّ ُه الْ َع ُد ُّو
ال َِّذي الَ نُوالِي ِهَ ،وال ِح ْز ُب ال َِّذي الَ ن َُصا ِفي ِه).
تكمن اهمية صلة الرحم يف حياتنا االجتامعية كونها مبدأ وخلقا
دينيا وقيمة انسانية ،فليس املؤمنون واملسلمون يحتاجون فقط اىل
ِصلة الرحم بل حتى الكافرين فهذا مبدأ وقيمة انسانية عامة ويف نفس
الوقت قطيعة الرحم ُمرضة يف الدنيا واآلخرة للجميع مؤمنني وغري
مؤمنني..
ورد عن امري املؤمنني (عليه السالم)( :ايها الناس انه ال يستغني الرجل
وان كان ذا مال عن عشريته ،ودفاعهم عنه بأيديهم والسنتهم ،وهم
اعظم الناس حيطة من وراءه ،وأمل ّهم لشعثه ،وأعطفهم عليه عند نازلة
ان نزلت به).
وان االحاديث والروايات الرشيفة حثّت عىل ِصلة الرحم وألهمية هذا
الخلق واملبدأ الله تعاىل جعل هناك االجر العظيم يف االخرة واملعطيات
الكبرية يف الحياة الدنيا..
ورد عن االمام الباقر (عليه السالم)( :صلة االرحام تزيك االعامل،
وتيس الحساب ،وتنسئ يف االجل).
وتن ّمي االموال ،وتدفع البلوى ،رّ
يف املقابل نجد قطعية الرحم يف بعض االحاديث تأيت بعد الرشك بالله
كام يف حديث عن امري املؤمنني (عليه السالم) يقول فيه( :اقبح املعايص
قطيعة الرحم).
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ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف
العنف وعالقته بأسس الرتبية السليمة
سبق وأن تكلّمنا عن االمور التي قُلنا بأنها تُحدث رشخاً يف جدار األرس
الكرمية ولعلّنا ذكرنا بعضها من قبيل عدم الحياء االخالقي وعدم الحياء
الفكري وجانب التفكك االرسي ووظيفة املجتمع واملعلم واملدرسة
واالرسة وتحدثنا عن ذلك وذكرنا بعض الشواهد.
واليوم نتكلم عن مفردة أخرى تؤث ّر علينا بشكل سلبي أال وهي
مفردة العنف ،ومقصودنا هو تلك الحالة التي يستخدم فيها االنسان
غالباً عضالته يف بسط ما يريد ،وهي حالة بدائية وغري حضارية ،وقد
تتطور اىل حالة محاولة االقناع القرسي يف بعض االفكار أيضاً ،لكن الذي
يعنينا منها بالدرجة االساس هو ما نشاهده يف اوساطنا من ال ِغلظة
بالتعامل واستعامل العنف يف حل بعض املشاكل.
إن االنسان يف بعض الحاالت يكون تحت يده من هو أضعف من ُه
كمن ليس ل ُه قدرة جسدية عىل مقاومته او يتوقع ان هذا نحو من
االرتباط يُبيح له ان يستخدم العنف.
مثالً ..صاحب معمل يستخدم العنف وقد يصل الحال اىل الرضب مع
بعض العامل مستغالً حاجة العامل اىل العمل العتقاده بأن هذا العامل
سيبقى ساكتاً ،وكذا االمر مع بعض االزواج الذين يستغلون ضعف
الزوجة وتصل الحال بهم اىل رضبها وادمائها وحتى نقلها اىل املستشفى!
الصغَر وجميع أدبياتنا تفيد بأن التعلم يف ِ
ان الرتبية مهمة منذ ِ
الصغر
كالنقش عىل الحجر ..فيبدأ الطفل بنهج العنف عندما يرضب أخاه وتجد
األب يستأنس بهذه الحالة معتقدا ً بأنها شجاعة ،يف حني ان استعامل
العضالت دامئاً أشبه بعملية خارج اللياقات االنسانية..
ونرسد هنا مثالني تعيشهام اغلب األرس يف الوقت الحارض ..فاغلب
االُرس اآلن متنع أوالدها الصغار ان يلعبوا بالرتاب ..واذا لعب الطفل
يف الرتاب تقوم الدنيا وال تقعد ملاذا؟! ألن هذا الثوب قد اتسخ مثالً او
هو ظهر مبظهر فيه تراب ،وال اعرف من أين جاء الرفض يف أن الطفل
يلعب بالرتاب.
مثال آخر ،يجلس الطفل أمام بعض الشاشات وبعض األلعاب التي
فيها قتل وسطو ورسقة واألب ال يكرتث والطفل ال يكرتث ،يُع ّود ولد ُه
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عىل العنف ويغذي عقله عىل عقلية عنيفة.
هذه الرتبية عندما تكون معكوسة او جاءتنا بثقافة مستوردة بال ان
نتأمل وبال ان نفكّر نصل اىل أن ما فعلته تلك الدولة صحيح ،فالبد ان
نفعل ُه.
بينام الصواب أن تلك الدولة لو كانت دولة جيدة لحافظت عىل
مجتمعها ..ال تص ّدر الينا وسائل العنف ثم تأيت منظامت اخرى تحاول
السيطرة عىل العنف وال جدوى من ذلك ،ألن الطريقة خطأ واملنهج
خطأ ،ونح ُن امة منتلك ادوات صحيحة للرتبية فلامذا رفضناها وذهبنا
اىل اشياء ا ُخر.
من أمثلة ذلك أن كُل االستفتاءات الرشعية والقضايا ال ُعرفية تنادي
بعدم اطالق العيارات النارية مهام كانت املناسبة ،لكن األغلب يُعاند
ويطلق العيارات النارية وبعض الناس تُر َّوع فضال عن االصابات ،فهل
يجوز ألحد ان يُر ّوع أحدا؟
كام أن الكل يتحدث بهذه األمور وينتقدها ،ولكنه اذا حرض مجلساً
كأن عىل رأسه الطري فال ينهى عن هذه األفعال ابدا ً ،وعندما يخرج
تجد ُه ينتقد الفعل ،لكنه مع ذلك يحرض برجله وبارادته وهو يعلم انه
رصف!
سترُ تكب هذه االشياء ،فيحرض ثم يخرج وينتقد الت ّ
إن الوقاية خري من العالج ،وهذا الكالم موجه اىل األرس الكرمية واىل
مسؤويل الدولة ايضاً ..ال ب ّد أن تلتفتوا وتحموا املجتمع وتحموا الناس
من الثقافات الهجينة التي ول ّدت ترصفات مل تكن يف البلد اصالً ..هناك
حصانة مجتمعية ال بد من املحافظة عليها وهناك برامج اصالحية قابلة
للتطبيق وهذه مسؤولية الجميع وال نستثني منها احدا ً..
نبدأ من ا ُرسنا الكرمية واخواننا الذين يحملون حالة من املسؤولية
الحقيقية ..نعم يستحب لالنسان ان يُريب ولده عىل الشجاعة وعىل
الرجولة وعىل مشاق االعامل ،حتى حني يضخه يف املجتمع يكون مملوءا
بالتجربة والكياسة ويكون عامال نافعاً وهذا ليس ل ُه عالقة بالعنف..
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شـــــ
الجمـــــــ
ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكرباليئ
دور الرحمة والرتاحم يف حياة األرسة واملجتمع
نتعرض يف هذه الخطبة الثانية ملجموعة من املبادئ االخالقية
الرضورية للفرد واملجتمع ونبتدئ يف جزئها االول مببدأ الرحمة االنسانية
والرتاحم االنساين بني افراد املجتمع ودور هذه الرحمة والرتاحم يف حياة
االرسة واملجتمع.
تأملوا ما هي اهمية هذا املبدأ االخالقي العظيم؟ تأملوا يف االيات
القرآنية لله تعاىل ففقد ع ّد البعض ما ذكره الله تعاىل من االسم املشتق
من الرحمة وصفة الرحمة وذكرها يف القران الكريم اكرث من  300مرة،
فلامذا اهتم الله تعاىل بذكر هذه الصفة بهذا العدد الكبري؟ ألهميتها،
والكثري من الصفات االلهية اساسها الرحمة والعطف والحنان وغري
ذلك من هذه الصفات ذكرها الله تعاىل بهذا العدد اكرث من غريها من
الصفات االلهية..
احد الصفات االساسية لالنبياء واالوصياء وعباد الله الصالحني الرحمة،
فنالحظ أن يف وصف النبي (صىل الله عليه وآله وسلم) الكثري من
الصفات ،ولكن اآلية القرانية قالت (وما ارسلناك إال رحمة للعاملني).
فام معنى هذه اآلية؟
ان النبي (صىل الله عليه وآله وسلم) يف جميع مناهجه يف الحياة
وتعامله تجد فيه صفة الرحمة والعطف واللني والتودد والرقّة مع
االخرين ،وكذلك يف االحاديث التي وردت عنه (صىل الله عليه وآله
وسلم) ويف بيان مواصفات املؤمنني الذين كانوا مع النبي (صىل الله
عليه وآله وسلم) األساس يف العالقات االجتامعية بني املؤمنني الصادقني
يف والئهم للنبي (محمد رسول الله والذين مع ُه اشدا ُء عىل الكفا ِر رحامء
بينهم) ،فالرحمة هي االساس يف عالقاتكم االجتامعية والنظام االجتامعي
الذي لكم وميكن من خالله ان تؤدى وظائفكم يف الحياة..
كل واحد منا يحتاج اىل اآلخر ،فحياتنا اجتامعية اقتصادية معيشية
قامئة عىل التعاون والتآزر والتعاطف ،وكل هذه الصفات منشأها واصلها
الرحمة ،وأي واحد منا مهام كان له من االمكانات ال يستطيع ان يؤدي
دوره ومهمته ويوفر احتياجاته ويواجه االزمات واملشاكل واملحن إال من
خالل وجود هذه الصفات التي منشؤها الرحمة..
8
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وللرحمة أنواع ندرجها وفق التايل:
اوالً :رحمة االنسان بنفس ِه  :واهم مصداق من مصاديق رحمة
االنسان بنفسه ان يعصمها ويحفظها ويقيها من عذاب الله تعاىل
وسخطه ،ويحفظ هذه النفس من رشورها ونوازعها الرشيرة وتسويالتها
ورذائلها وموبقاتها ،فداخل كل نفس من انفسنا هناك نوازع رش وهناك
رذائل وموبقات ومشاعر رش فعلينا ان نحمي انفسنا من هذه الدواخل
ونعصمها من الوقوع يف املعايص.
قال الله تبارك وتعاىل ( :يَا أَيُّ َها ال َِّذي َن آ َم ُنوا قُوا أَنف َُس ُك ْم َوأَ ْهلِي ُك ْم
اس َوالْ ِح َجا َر ُة َعلَ ْي َها َملاَ ئِ َك ٌة ِغلاَ ٌظ ِش َدا ٌد لاَّ يَ ْع ُصو َن اللَّ َه
نَا ًرا َوقُو ُد َها ال َّن ُ
َما أَ َم َر ُه ْم َويَ ْف َعلُو َن َما يُ ْؤ َم ُرونَ) – التحريم ، -6ووقاية النفس تقتيض
الرحمة بها والعناية بها وحفظها من املهالك.
ثانياً :الذي نحتاج اليه ان نح ّول ُخلق الرحمة والرتاحم بيننا اىل نظام
للحياة وحالة مجتمعية وليست فردية ،فنسعى اىل أن نح ّول الرحمة
والرتاحم اىل نظام للحياة وعىل رأسها النظام السيايس بان يكون قوامه
الرحمة والرتاحم ويتجىل ذلك يف الحاكم ومن بيد ِه السلطة ان يكون
لديه رحمة تدفعه ان يفكر ويهتم ويعمل ملصالح االمة وخدمتها وقضاء
حوائجها ،وان تتحول هذه الرحمة اىل منهج وفكر وقرار وان تق ّدم
مصالح االمة عىل املصالح الخاصة..
ثالثاً :رحمة اآلباء باألبناء ورحمة األبناء باآلباء ورحمة الزوجني بينهام
واالخوة والرحمة االرسية وهكذا..
فاألب ال بد أن يتصف بالرحمة والعناية واللطف وان يحمي افراد
ارسته من االمور التي تهلكهم وتضيعهم ويوفر لهم مقومات العيش
الكريم بحسب االمكانات املتوفرة.
رابعاً :الرحمة بني أفراد املجتمع ،إذ ورد يف الحديث( :مثل املؤمنني يف
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتىك منه عضو
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى).

ــــذرات
ــــــــــعة
ممثل املرجعية الدينية العليا السيد احمد الصايف
الذكرى الخامسة لفتوى الدفاع الكفايئ
أيها االخوة واالخوات ..أقرأ عليكم نص ما ورد من مكتب سامحة السيد
السيستاين  -دام ظله -يف النجف االرشف مبناسبة ذكرى فتوى الدفاع الكفايئ..
يف مثل يوم أمس الثالث عرش من حزيران من عام  2014أي قبل خمسة
اعوام ،انطلق من هذا املكان املقدس نداء املرجعية الدينية العليا وفتواها
الشهرية بوجوب الدفاع الكفايئ حيث دعت العراقيني القادرين عىل حمل
السالح لالنخراط يف القوات االمنية للدفاع عن العراق وشعبه ومقدساته
أمام هجمة االرهابيني الدواعش الذين كانوا قد اجتاحوا مساحات شاسعة يف
عدد من املحافظات وباتوا يهددون العاصمة بغداد ومحافظات اخرى ايضاً
فهب رجال العراق االبطال شيباً وشباناً ومن مختلف الرشائح االجتامعية
ّ
واندفعوا اىل ساحات القتال بحامس منقطع النظري وه ّمة ال توصف وخاضوا
ألزيد من ثالثة اعوام عرشات املعارك الضارية بكفاءة عالية تجلّت فيها
البطولة بأروع صورها واسمى معانيها وقد قدموا يف هذا الطريق عرشات
اآلالف من الشهداء واضعاف ذلك من الجرحى واملصابني انقاذا ً للوطن الغايل
وفدا ًء للحرمات واملقدسات حتى َم ّن الله عليهم بالنرص املؤزر ومتكنوا من
دحر االرهابيني وتخليص االرايض املغتصبة من رجس املعتدين والقضاء عىل
دولتهم املزعومة..
ومل يكن يتحقق هذا االنجاز التاريخي العظيم لوال تكاتف العراقيني
وتالحمهم وتوحيد صفوفهم وتجاوز القوى السياسية لخالفاتِهم ورصاعاتهم
وتعاليهم عىل املصالح الشخصية والفئوية والقومية واملناطقية أمام املصلحة
العليا للوطن واملواطنني من مختلف املكونات باالضافة اىل تعاون الدول
الشقيقة والصديقة ومساهمتهم الفاعلة يف دحر االرهاب الداعيش..
ولكن بعد ان وضعت الحرب اوزارها وتحقق االنتصار املبني وتم تطهري
دب الخالف من جديد ُمعلَناً تارة
مختلف املناطق من دنس االرهابيني َّ
وخفياً تارة اخرى يف صفوف االطراف التي تمُ سك بزمام االمور وتفاقم الرصاع
بني قو ًى تريد الحفاظ عىل مواقعها السابقة وقو ًى اخرى برزت خالل الحرب
مع داعش تسعى لتكريس حضورها والحصول عىل مكتسبات معينة..
وال يزال التكالب عىل املناصب واملواقع ومنها وزارتا الدفاع والداخلية
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واملحاصصة املقيتة مينعان من استكامل التشكيلة الوزارية وال يزال الفساد
املسترشي يف مؤسسات الدولة مل يُقابل بخطوات عملية واضحة للحد منه
ومحاسبة املتورطني به وال تزال البريوقراطية االدارية وقلّة فرص العمل
تحسن يف
والنقص الحاد يف الخدمات االساسية باستثناء ما حصل مؤخرا ً من ّ
البعض منها تتسبب يف معاناة املواطنني وتنغّص عليهم حياتهم..
وال تزال القوانني التي منحت امتيازات مجحفة لفئات معينة عىل حساب
سائر الشعب سارية املفعول ومل يتم تعديلها..
كُل ذلك يف ظل اوضاع بالغة الخطورة يف هذه املنطقة الحساسة وتصاعد
التوتر فيها بعد فرتة من الهدوء النسبي النشغال الجميع بالحرب عىل
داعش..
ان استمرار الرصاع عىل املغانم واملكاسب واثارة املشاكل االمنية
والعشائرية والطائفية هنا او هناك ألغراض معينة وعدم االرساع يف معالجة
مشاكل املناطق املترضرة بالحرب عىل االرهاب متنح فلول داعش فرصة
مناسبة للقيام ببعض االعتداءات املخلّة باألمن واالستقرار ورمبا يجدون
حواضن لهم لدى بعض الناقمني واملتذمرين فيزداد األم ُر تعقيدا ً..
ان تطبيع االوضاع يف تلك املناطق وتوفري االمن فيها عىل اسس مهنية
تراعي حرمة املواطن ومتنحه فرصة العيش بعز وكرامة ومتنع من التعدي
والتجاوز عىل حقوقه القانونية يتسم بالرضورة القصوى وبخالف ذلك تزداد
مخاطر العود بالبلد اىل الظروف التي ال تُنىس آالمها ومآسيها..
ان عىل الجهات املعنية بامللف االمني ان تكون حذرة جدا ً مام ميكن ان
يحدث نتيجة للعوامل امل ُشار اليها وان تتعامل مبهنية تامة مع هذا امللف
املهم وتُويل عناية خاصة للجهد االستخباري إلحباط مخططات االرهابيني
قبل تنفيذها..
تحية إجالل وإكبار للشهداء ال ِعظام ولألحبة يف ا ُرسهم وعوائلهم ولألعزاء
من املقاتلني الجرحى واملعاقني وللرجال االبطال من مختلف صنوف القوات
املسلحة واالجهزة االمنية الذين يسهرون عىل أمن الوطن واستقراره وحامية
املواطنني واملقيمني..
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أخبار وتقارير
مهرجان التسوق املرصي الثالث
" معرض الرشكات املرصية"
املستشار الفرنيس:
نسعى لجعل جامعة وارث االنبياء ضمن افضل الجامعات يف العامل
العتبة الحسينية املقدسة
تعتزم انشاء مستشفى مبواصفات عاملية لتقديم الخدمات الطبية واجراء العمليات (مجانا)

السيدة مريم

بنت االمام الصادق عليه السالم (أم فروة)

الكرباليئ لوفد االيزيديات:

املرجعية نظرت وتنظر بعني االحرتام
والتقدير واالهتامم اىل حقوق جميع املكونات
ومنها الطائفة االيزيدية
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مهرجان التسوق املرصي الثالث
" معرض الرشكات املرصية"
سالم الطايئ/
أُقيم عىل معرض كربالء الدويل مهرجان التسوق املرصي الثالث برعاية
العتبة الحسينية املقدسة ومبشاركة اكرث من  50رشكة دولية لغرض دعم
االقتصاد الوطني واستقطاب رشكات دولية تنافسية اىل كربالء.
وقال نائب األمني العام للعتبة الحسينية املقدسة حسن رشيد جواد أن
" مهرجان التسوق هذا أقيم من اجل دعم االقتصاد الوطني  ،وال بد أن
تكون الصناعات صناعات تكميلية ونصف مصنعة وقطع غيار  ،وان ال
نكتفي بجانب واحد وتكون الصناعات استهالكية وغذائية  ،كذلك فان
هذا النشاط يخلق روح املنافسة وجذب رؤوس األموال من الخارج  ،فنحن
بأمس الحاجة إىل استقطاب رؤوس أموال عربية واجنبية وصناعات متطورة
ومنافسة  ،وهذا سيعمل عىل خلق قاعدة اقتصادية تقلل من البطالة
وتنعش االقتصاد الوطني".
حازم فتحي  :منظم مهرجان التسوق املرصي الثالث يف كربالء
شاركنا وللمرة الثالثة يف مهرجان التسوق املرصي عىل ارض كربالء املقدسة
وشارك يف املهرجان عدة رشكات مرصية ودولية رصينة،حيث بلغ عدد
الرشكات املشاركة  35رشكة مرصية إضافة إىل  15رشكة دولية  ،ويحتوي
املعرض عىل منتوجات استهالكية تخص املواطن العراقي  ،وتوجد وكاالت
مرصية ملن يرغب بالتبادل التجاري ،وبالرغم من التعاون املميز من قبل
العتبة الحسينية املقدسة يف إنجاح هذا املهرجان إال إننا نطالب برسعة
بعض اإلجراءات من قبل الجهات الحكومية ليتم افتتاح املعرض بالصورة
املتكاملة وبالوقت املحدد
وأضاف أن " ما مييز هذا املهرجان هو اإلقبال الكبري وحضور غري متوقع
من قبل املواطنني للتسوق وهذا ما يشجع عىل االستمرار عىل إقامة هكذا
مهرجانات فكلام كان هناك اقبال من الزوار كلام شجع عىل حضور رشكات
اكرث للمشاركة  ،كذلك تتميز أسعار السلع بانخفاض كبري قياسا ملا موجود
يف األسواق.
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ميرس اكرم الحكيم  :مدير معرض كربالء الدويل يف العتبة الحسينية املقدسة
تم افتتاح مهرجان التسوق املرصي الثالث عىل ارض معرض كربالء الدويل
ولفرتة عرشة أيام بعد تحضريات دامت ما يقارب  60يوما  ،حيث تم
تهيئة الديكورات الخاصة بالعرض وإرسال البضاعة من مرص وتهيئة األمور
الجمركية واستقبال املشاركني واستكامل كافة األمور اللوجستية يف املعرض ،
وأصبحت املشاركات عربية من سبعة دول بعد أن كانت من دولة واحدة ،
وتم تسجيل أكرث من  50رشكة انضوت هذه الرشكات والدول تحت األجنحة
املرصية .
واضاف" كان للعتبة الحسينية البصمة الواضحة يف رعاية املهرجان وتهيئة
املكان والدعم اللوجستي وتقديم الخدمات الخاصة بسمة الدخول وتهيئة
املخازن الخاصة بخزن املواد ،وال ننىس أيضا الدور البارز الذي قدمته
حكومة كربالء لدعم هذا املهرجان من اجل النهوض باقتصاد املحافظة
وإرشاك الصناعات العربية يف السوق املحيل العراقي ،ونتيجة لزيادة
الرشكات املشاركة والزخم الكبري الذي شهدناه سنعمل عىل تهيئة مكان
اكرب يف املهرجانات املقبلة ليتمكن من احتضان أعداد كبرية من املشاركني
وقد تم تحديد األسعار للمنتوجات بقدر املستطاع ليك ليتسنى للمواطن
رشاء اكرب عدد من هذه السلع وبتكلفة قليلة.

وحدة التعليم القرآين

تعلن نتائج مسابقة (ورتل القرآن ترتيالً) الحادية عرش

نور اليارسي/
شهدت قاعة خاتم االنبياء (صىل الله عليه وآله وسلم) داخل العتبة
الحسينية املقدسة صباح الثالثاء  9متوز 2019م اعالن نتائج مسابقة
(ورتل القرآن ترتيالً) ،التي اقامتها وحدة التعليم القرآين التابعة لشعبة
التبليغ الديني يف العتبة الحسينية املقدسة.
واستهل الحفل بتالوة آيات من الذكر الحكيم تلتها محارضة للشيخ
عيل املطريي مسؤول شعبة التبليغ الديني نّبي من خاللها "ما لقراءة
القرآن الكريم من الفضل عالو ًة عىل اآلثار املرتتبة عىل قراءته ومنها
الربكة فاملحل الذي يقرأ فيه القرآن تحط فيه املالئكة وتهجره الشياطني"
مستشهدا ً عىل ذلك باالحاديث النبوية الرشيفة.
وختمت املحارضة بعدة توصيات للقارئات منها رضورة التدبر اثناء
قراءة القرآن والعمل بآياته فضالً عن الخشوع الذي يؤكد عليه الله عز
وجل يف كتابه
من جانبها رصحت مسؤولة وحدة التعليم القرآين انتصار فاضل قائلة"
نشهد اليوم ختام مسابقة (ورتل القرآن ترتيالً) الحادية عرش الخاصة
برتتيل القرآن الكريم والتي تقام عىل مستوى محافظة كربالء املقدسة،
حيث بلغ عدد املشاركات يف املسابقة اكرث من ( )150قارئة ،واستمرت
املسابقة ملدة يومني وكانت املنافسة شديدة ،شارك يف لجنة التحكيم

الخاصة يف املسابقة مجموعة من االستاذات الكفوءات يف مادة التجويد،
والنغم والصوت.
واضافت أن "هناك ثالثة جوائز نقدية قدمت للفائزات الثالث االوائل
باإلضافة اىل الشهادات التقديرية ،اما الفائزات املتميزات العرش االوائل
فتم تكرميهن بهدايا رمزية عبارة عن خاتم فصه معمول من املرمر
الحسيني الذي يقارب عمره اكرث من سبعني سنة "
من جانبها تقدمت الفائزة باملرتبة الثالثة القارئة بصائر عباس بشكرها
وتقديرها اىل العتبة الحسينية املقدسة ووحدة التعليم القرآين عىل
اقامتها مثل هكذا مسابقات تهدف اىل صقل املواهب القرآنية وتزيد
من خربة القارئات وتهيئهن للمشاركة يف مسابقات أخرى .

يف املجال القرآين..

تعاون مشرتك بني العتبة الحسينية املقدسة واندونيسيا
محمد عيل الشيباين /
يف إطار سعيها للتواصل مع النخب الدينية يف دول العامل االسالمي،
استضافت دار القرآن الكريم يف العتبة الحسينية املقدسة وفدا ً ضم خرباء
وأكادمييني ناشطني من إندونيسيا .
واشار املكتب االعالمي للدار ان الوفد ضم كل من الدكتور (أندي هاديانتو)
األمني العام التحاد محارضي الرتبية اإلسالمية واألستاذ يف جامعة جاكرتا

الحكومية وعضو مجلس علامء إندونيسيا ،و(الحبيب حامد القدري) رئيس
مركز املحيا للدراسات اإلسالمية ومجلس املواصلة بني العلامء ،و(األستاذ
أحمد سودراجات) رئيس اللجنة الدامئة لإلغاثة اإلنسانية لجمعية نهضة
العلامء االندونيسية (أكرب جمعية يف إندونيسيا) ،و(األستاذ عطاء الله رئيس)
مسؤول معاهد القرآن الكريم ومنسق جمعية خريجي الرشق االوسط.
واضاف ان برنامج الوفد تضمن اللقاء باملتويل الرشعي للعتبة الحسينية
املقدسة الشيخ عبد املهدي الكرباليئ الذي تحدث عن أهمية تبادل
الزيارات يف تعزيز التعاون املشرتك واالطالع عن قرب عىل الواقع العراقي
واالستفادة من تجارب العراق يف التصدي لإلرهاب والفكر التكفريي لضامن
االمان والسالم يف جميع البلدان .
وبني ان الزيارة شملت اطالع الوفد عىل مشاريع العتبة الحسينية املقدسة
ومدن الزائرين ومبنى دار القران الكريم والتع ّرف عىل مجمل مشاريعه
وبرامجه.
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أخبار وتقارير

املستشار الفرنيس:
نسعى لجعل جامعة وارث االنبياء ضمن افضل الجامعات يف العامل
اشار املستشار الثقايف الفرنيس يف بغداد اىل ان " البنى التحتية
التي متتلكها جامعة وارث االنبياء ذات امكانيات عالية من حيث
املواصفات العاملية والتقنيات املستخدمة يف ايصال التعليم
للطلبة ".
جاء ذلك خالل زيارة وفد السفارة الفرنسية يف بغداد اىل جامعة
وارث االنبياء التابعة للعتبة الحسينية املقدسة يف مدينة كربالء .
وقال املستشار الفرنيس جان نويل باليو ان" جامعة وارث متتلك
الكثري من التقنيات والعديد من املرافق العلمية كاملختربات
والقاعات الدراسية ذات املعايري املعتمدة يف اغلب الجامعات
االوربية املتطورة ،وعند زيارتنا للجامعة تفاجأنا مبا شاهدناه
وسنكون مطمئنني اذا درس طالب فرنسني يف كربالء ".
واضاف ان "عىل الكثري من الجامعات السعي للوصول اىل ما
حققته جامعة وارث االنبياء خالل عامني فقط من انجازات
علمية من خالل نرش البحوث يف مجالت عاملية باإلضافة اىل
دخولها التصنيف العاملي".
واوضح باليو ان" للبنى التحتية املتطورة دورا لخلق جو التعاون
والرشاكة بني جامعة وارث وجامعات فرنسية عريقة" ،الفتا اىل ان

" السفارة الفرنسية ستسعى لفتح جميع ابواب التعاون لجعل
جامعة وارث االنبياء ضمن الئحة افضل الجامعات العاملية ".
الجدير بالذكر ان العتبة الحسينية افتتحت مؤخرا بناية العال
الحديثة التي تبلغ طاقتها االستيعابية اكرث من  2000طالب،
وهي تضم مختربات علمية وقاعات دراسية حديثة .

خطباء باللغة اإلنكليزية..

مرشوع تبنته العتبة الحسينية وتكرم الكوادر املميزة
وقال (محمد عيل الطايئ) مسؤول الشعبة اإلدارية يف قسم
محمد املسعودي/
أقام قسم الخطابة يف العتبة الحسينية املقدسة حفل تكريم الخطابة بأ ّن "التكريم جاء تثميناً للجهد املتميز ،وتحفيزا ً لهم
الطلبة املتفوقني بدورة الخطابة باللغة االنكليزية ،الذي أقيم عىل ما أبدوه من مهارات جيدة يف الدروس".
وأضاف الطايئ :ان "الدورة تستمر عىل مدار ( )4سنوات ،وبواقع
عىل قاعة خاتم األنبياء داخل الصحن الحسيني الرشيف.
يوم واحد باألسبوع ،تد ّرس فيها (الفقه – العقائد – مقتل اإلمام
الحسني عليه السالم – رسالة الحقوق لإلمام السجاد (عليه
السالم) فضالً عن دروس يف األخالق واآلداب).
وأشار الطايئ اىل أ ّن "الهدف من رعاية هكذا نوع من الدراسات
الدينية هو إيصال رسالة اإلمام الحسني عليه السالم اىل أقىص
بقاع العامل ،فضالً عن تهيئة كوادر متمكنة من اللغة اإلنكليزية،
ملساعدة الزائرين األجانب خالل الزيارات املليونية".
14
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العتبة الحسينية املقدسة

تعتزم انشاء مستشفى مبواصفات عاملية لتقديم الخدمات الطبية
واجراء العمليات (مجانا)

مصطفى احمد باهض/
نتيجة االقبال الكبري والزخم املتواصل عىل مستشفى سفري االمام
الحسني عليه السالم الطبي الذي يقدم جميع خدماته الطبية من
عمليات وفحوصات مختربية (مجانا) ،تعلن االمانة العامة للعتبة
الحسينية املقدسة عن استكامل كافة االجراءات الخاصة بانشاء
اكرب مستشفى داخل مركز مدينة كربالء املقدسة لتقديم الخدمات
الطبية (مجانا).
وقال املعاون االداري ملستشفى السفري خضري ياس ان "نظام
املستشفى سيكون مشابها لعمل مستشفى سفري االمام الحسني عليه
السالم" ،مبينا ان "املستشفى يقدم جميع خدماته الطبية بشكل
مجاين من عمليات وفحوصات طبية وغري ذلك" ،الفتا اىل ان "املبالغ
التي يتم استحصالها من املريض والبالغ قدرها ( )5000دينار ازاء
اجراء العمليات تعود اىل دائرة صحة كربالء".
واضاف ان "املستشفى سيضم تقنيات طبية فريدة من نوعها عىل
مستوى العراق لتقديم افضل الخدمات الصحية للمواطنني".
واشار اىل ان "املستشفى سيتم تنفيذه يف التوسعة الجديدة القريبة
من مرقد االمام الحسني عليه السالم".
من جهته اشار الدكتور صباح املوسوي مدير دائرة صحة كربالء
للموقع الرسمي ان "الرؤى واالفكار متوافقة ما بني العتبة الحسينية

ودائرة صحة كربالء لتنفيذ مرشوع املستشفى الذي سيقع ضمن
التوسعة االسرتاتيجية الجديدة للعتبة املقدسة".
واوضح ان املستشفى سيتكون من ( )5طوابق وسيكون االكرب داخل
املدينة القدمية" مبينا أن" دائرة صحة كربالء ستكون مساندة للعتبة
الحسينية من خالل مدها بالكوادر اال ان العتبة الحسينية متثل
االساس يف كل يشء من خالل تبنيها انشاء املستشفى وتوفري جميع
املستلزمات الالزمة له".
وتابع ان "ما دفع العتبة ودائرة صحة كربالء لالتجاه نحو هكذا
خطوة جاء نتيجة الزخم الحاصل عىل مستشفى السفري وتوافد
االالف من املرىض من داخل العراق وخارجه من دول متعددة مثل
البحرين والهند والسعودية وايران وباكستان والكويت باإلضافة اىل
اجراء العمليات النادرة".
واشار مدير الدائرة اىل ان " ادارة العتبة الحسينية هي التي جعلت
شأنا للجانب الطبي يف محافظة كربالء من خالل تبنيها االرشاف عىل
مستشفى السفري باإلضافة اىل تبنيها تنفيذ رصح طبي اسرتاتيجي
يف كربالء ".
الجدير بالذكر ان معدل عدد العمليات التي تجرى يف مستشفى
سفري االمام الحسني عليه السالم التابع للعتبة الحسينية يزيد عن
( )1500عملية جراحية متنوعة (شهريا) وبشكل مجاين.
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تقارير

السيدة مريم

بنت االمام الصادق عليه السالم (أم فروة)
• تقرير :سالم الطايئ

هي أسامء بنت اإلمام جعفر الصادق بن اإلمام محمد الباقر بن اإلمام عيل السجاد
(زين العابدين) بن اإلمام الحسني بن اإلمام عيل ابن ايب طالب عليهم السالم ,أمها
فاطمة بنت الحسني بن عيل بن الحسني  ,وتزوجت من ابن عمها حسني بن زيد بن
عيل بن الحسني عليهم السالم.
16
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كنيتها

كان اإلمام الصادق عليه السالم يكنيها باسم (أم فروة)
ألنه رأى انها كانت تشبه أمه أم فروه  ,ولقبها أيضا (مريم
) الن اسم مريم فيه اشارة ملرأة العابدة ،فرأى اإلمام كرثة
عبادتها وذكرها لله وورعها فانحلها هذا اللقب  ,والسبب
يف انها عرفت بلقبها وليس باسمها هو اننا إذا رجعنا إىل
تاريخ أهل البيت عليهم السالم من الرجال والنساء نجدهم
يشتهرون بألقاب وصفات تنزل منزلة االسم مثل النبي الذي
لقب باملصطفى والرسول والحبيب  ,واإلمام عيل الذي لقب
باملرتىض والويص وأمري املؤمنني وسيد الوصيني,كذلك اإلمام
الحسن عليه السالم لقب باملجتبى واملظلوم  ,وفاطمة التي
لقبت بالبتول والزهراء واملباركة والزكية.
والدتها

ولدت السيدة مريم (ام فروة)يف االبواء وهو موقع بني
املدينة املنورة ومكة املكرمة وفيها حائط بستان لإلمام
الصادق عليه السالم ينتقل إليه يف ظروف معينة ,وكانت
والدتها يف سنة  130هـ اي بعد والدة الكاظم عليه السالم
بعامني  ،فدرجت معه صباها وتعلقت به كثريا ألنه أخوها
وإمامها ،فحينام سجنه هارون العبايس يف طامورة السندي
بن شاهك مدة قاربت السبع سنوات انتقلت من املدينة
املنورة إىل بغداد حيث مكان اإلمام سالم الله عليه فنزلت يف
محلة الكرادة الن سكانها كانوا من أتباع أهل البيت عليهم
السالم  ,وبعد وصول الخرب بشهادة أخيها تأثرت كثريا واعتلّت
ومرضت وتوفيت يف العام الذي استشهد فيه اإلمام الكاظم
سنة  183هـ فيكون عمرها الرشيف  53سنة ودفنت يف
الدار التي كانت تسكنها يف منطقة الكرادة وأضيف املكان
إىل اسمها الرشيف فسميت بكرادة مريم تيمنا باسمها
الطاهر الذي ينتمي اىل ساللة النبوة الرشيفة.
مزارها

الشيخ عيل شكري البغدادي  :مسؤول مزار السيدة مريم
بنت االمام الصادق عليه السالم
ان مكان وقوع القرب الرشيف أصبح يشكل عائقا امام

زائريها للوصول اليها واداء مراسيم الزيارة ،فكام هو معلوم
أن أتباع أهل البيت عليهم السالم يسعون اىل الوصول ألي
مكان ينسب الهل البيت عليهم السالم  ,اال ان هذا املكان
املقدس وهو مرقد السيدة مريم ال يستطيع الناس الوصول
إليه وزيارته ألنه يقع يف وسط املنطقة الخرضاء ،وهي منطقة
الدولة كام متعارف عليها وال يستطيع احد الدخول إليها إال
عن طريق باج خاص  ,وما نتمناه من رئاسة الوزراء ان تفتح
الطرق لنا يف يوم خاص للدخول للمزار ويفضل ان يكون
يوم الجمعة لعدم وجود دوام رسمي يف املنطقة الخرضاء
مام يتيح للناس الدخول بسهولة ودون اي معوقات  ,وتم يف
هذا الصدد الحصول عىل موافقات مبدئية من رئاسة الوزراء
وننتظر تفعيل هذا القرار.
مراحل اعامر القرب الرشيف

بني الشيخ شكري أن " املزار كان يف بداية الخمسينات
عبارة عن تلة صغرية يعتليها قرب السيدة مريم وتأتيها النساء
للزيارة والتربك وبقيت إىل بداية الثامنينات حيث تم تطوير
القرب الرشيف وبناء قبة وسور بسيط وبقيت اىل ما بعد
سقوط النظام عىل حالها ,
ثم بدأنا بالعمل لتطوير املزار قبل عرشة أشهر حيث
عملنا عىل تغيري واجهة املزار بأكملها كذلك توسيع مساحة
املزار وتقسيمه إىل قسمني رجايل ونسايئ ,وأصبحت املساحة
الداخلية  200مرت بينام اصبحت املساحة الكلية  1500مرت
مربع ،وتم الحصول عىل موافقة من األمانة العامة للمزار
بهدم وإعادة البناء من جديد واالن تم البدء بالتصاميم ,
وبدأنا بحملة اإلعالم عن املزار والتعريف به أكرث من خالل
فتح مواقع تابعة للمزار.
املصادر
االمانة الخاصة ملزار السيدة مريم
كتاب مزار العلوية مريم
كتاب مناقب آل أيب طالب – ابن شهر آشوب
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تقارير

الكرباليئ لوفد االيزيديات:

املرجعية نظرت وتنظر بعني االحرتام والتقدير واالهتامم
اىل حقوق جميع املكونات ومنها الطائفة االيزيدية
• تقرير :سالم الطايئ ــ • تحرير :فضل الرشيفي

استقبل ممثل املرجعية الدينية العليا الشيخ عبد املهدي الكر باليئ يف مكتبه
داخل الصحن الحسيني الرشيف وفدا من النساء االيزيديات الناجيات من داعش
االجرامي يف املوصل.
وقال الشيخ الكرباليئ خالل لقائه بالوفد" ان املرجعية الدينية
ويف كثري من املناسبات نظرت بعني االحرتام والتقدير واالهتامم اىل
حقوق جميع املكونات ومنهم الطائفة االيزيدية وهي تنظر اىل
جميع املواطنني العراقيني عىل حد سواء وال تفرق بني طائفة واخرى
او قومية وأخرى".
وواصل الكرباليئ حديثه قائال" نحن نعرب عن تعاطفنا مع مواطناتنا
االيزيديات وننظر إليهن بعني االحرتام والتقدير ,لذلك حصلت هذه
18
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الدعوة لزيارة مدينة كربالء املقدسة ليك نعرب عن تعاطفنا الكبري مع
هذه املأساة اإلنسانية وما يستلزمها من اهتامم ورعاية خاصة ,وال
بد ان نحول هذا التعاطف اىل فعل ملموس".
وأشار اىل ان" املرجعية الدينية طالبت يف كثري من خطب الجمعة
والبيانات بإنصاف املخطوفني الناجني من داعش  ,ومن هنا نطالب
مرة أخرى الجهات الحكومية املعنية باإلرساع لتوفري الحقوق لهذه
الرشيحة املظلومة ,كذلك املنظامت الدولية يجب ان يكون لها دور

يف ذلك الن هذه القضية انسانية عامة وهي ال تعني فقط مجموعة
اشخاص قد تعرضوا للظلم بقدر ما تعني انها جرمية انسانية مبعنى
الكلمة ,كذلك نأمل ان يكون هناك تفهم لهذه املأساة التي تعرضوا
لها سواء كان من مؤسسات الدولة او من املجتمع نفسه ألنهم
تعرضوا لهذه االمور ليس بإرادتهم وامنا تعرضوا لها قهرا وتحت
سطوة هذه العصابات ,وان تتأىس النساء املتحررات مبأساة اهل
البيت وما مرو به يف ارض كربالء من جرمية قتل وسبي".
لدينا مع اخوتنا الشيعة قواسم مشرتكة يف التسامح والتآخي
واملظلومية ابتداء من سبي أهل البيت (عليهم السالم) وصوال
اىل جرائم داعش االجرامي

مدير مكتب انقاذ املخطوفني يف دهوك ومرافق الوفد حسني
القائيدي تحدث عن عمق التالحم الوطني بني الطوائف العراقية
قائال " اليوم نحن ضيوف عىل كربالء املقدسة ويف رحاب سيد
الشهداء الحسني عليه السالم وهذا يدل عىل عمق االهتامم بهذه
الرشيحة املهمة واملظلومة ,ومن هنا ميكن القول ان لدينا مع
اخوتنا الشيعة قواسم مشرتكة يف التسامح والتآخي واملظلومية
ابتداء من سبي اهل البيت وصوال اىل جرائم داعش االجرامي ,
وال يخفى عىل احد ان داعش االرهايب يجر وراءه املوت اينام حل
 ,فقد تفنن يف القتل والعنف والتخريب والدمار وهتك االعراض
بحيث ال يراعي طفال او امرأة او مسنا ،وافراد كيان داعش وحوش
ال يعرفون الرحمة وال الشفقة ،وتتجىل مهمة مكتبنا بالتواصل مع
الشبكة الرسية من الوسطاء والعمالء وبالتنسيق مع االجهزة االمنية
يف حكومة اقليم كردستان إلنقاذ الكرد االيزيديني من براثن تنظيم
داعش االرهايب الذي ارتكب جرمية االبادة الجامعية بحق الكرد
االيزيديني واملسيحيني والرتكامن الشيعة والشبك".
ولخص القائيدي احصائيات جرائم داعش االرهابية وهي مؤكدة
وموثقة ومعتمدة لدى املؤسسات الحكومية يف العراق بحسب
قوله" يف بداية اب  2014كان عدد االيزيديني الشهداء يف سنجار
 1273شهيد  ,وعدد املختطفني الكيل  6417ايزيدي  ,عدد النازحني

يف  2014 / 8/3اكرث من  360نازحا وتم تفجري  68مزارا ايزيديا
و افرزت الجرمية  2745طفال يتيام كام تم العثور عىل  73مقربة
جامعية لحد االن ،ومن بني ما يقارب  6417مخطوفا ومخطوفة تم
تحرير ما يقارب  3476شخصا ،وعدد الباقني بيد داعش ما يقارب
 2966وهناك عدد كبري من االيزيديني تم تدريبهم يف معسكرات
خاصة لدى داعش حيث تم انقاذ ما يقارب  400طفل منهم".
وناشد القائيدي املرجعية الدينية" بالتحرك والسعي بالزام
الحكومة العراقية إلصدار ترشيعات تنصف الناجني والناجيات واهل
الضحايا ورد كرامتهم وضامن املعيشة لهم".
نطالب الحكومة العراقية بااللتفات اىل الوضع املعييش يف
مناطق سنجار وتعويض ذوي الشهداء واالرسى

شذى سامل :إحدى الناجيات االيزيديات تحدثت عن حجم
املعاناة التي واجهتها اثناء سبيها مع مئات النساء من قبل عصابات
داعش االجرامية قائلة" بفضل مباركة فتوى املرجعية الدينية العليا
ومبساندة جميع القوات املسلحة وبكل مسمياتها من الجيش
والرشطة والحشد الشعبي تم تحقيق النرص عىل داعش وتحرير
األرض بالكامل ولكن لألسف ما زالت اآلالف من النساء واالطفال
واألبناء يعانون من جرائم االغتصاب الجامعي يف سجون الكفر
والظالم لدى داعش خارج الحدود العراقية ومل يتم تحريرهم لحد
اآلن".
وقدمت الناجية عدة مطالب مستعينة باملرجعية الدينية يف
إيصالها اىل السلطات العراقية وهي  :جعل سنجار محافظة وانهاء
جميع الرصاعات فيها وبكل انواعها  ,والتأكيد من خالل خطب
الجمعة عىل تحرير جميع املخطوفني من االيزيديني وغريهم لدى
جامعات داعش االرهابية ,وااللتفات اىل الوضع املعييش والسكني
من قبل الحكومة العراقية اىل مناطق سنجار التي تعرضت للدمار
واالرساع يف االعامر والبناء وتعويض اهايل الضحايا واعتبارهم شهداء
وارسى حرب وشمولهم باالمتيازات الخاصة لضحايا العمليات
االرهابية ".
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التعريف بالف َرق بني
الخالف واالختالف

مقاالت وبحوث

ودور ُه يف احتواء االزمات وحل
االشكاليات

• صباح الطالقاين

تنمية املناهج
الدراسية يف العراق...

كيف وملاذا ؟

• م .حوراء كاظم جواد الخزاعي

التنمية البرشية

يف فكر اهل البيت 

• م.د خديجة حسن عيل القصري

االتكال عىل اآلخرين
يف الجوانب اإلنسانية

• اميان صاحب
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مقاالت

التعريف بالف َرق بني الخالف واالختالف
ودور ُه يف احتواء االزمات وحل االشكاليات
• صباح الطالقاين

لعل اليشء الذي يجب الرتكيز عليه عند تناول موضوع الخالف واالختالف
هو مسألة التعريف بهذين املصطلحني ،وترسيخ التوعية الدالة عىل الفرق
بينهام يف األوساط املجتمعية بكافة طبقاتها وتوجهاتها ،وذلك لكون القناعة
بأن االختالف أمر وارد ويشء طبيعي تحدّ كثرياً من تح ّوله اىل خالف وبالتايل
وقوع أزمة من يشء كان باإلمكان تالفيه أصالً.
والسؤال املحوري هنا هو ..هل ان الخالف واالختالف
مصطلحات جديدة وطارئة أوجدتها ظروف معينة؟ أم أنها
صفات متأصلة باإلنسان منذ بزوغ فجر الحضارة البرشية؟
فلو تناولنا املوضوع من جانب عالقة الحضارات البرشية ببعضها
البعض فسنجد طغيان الخالف عىل االختالف وتح ّول الخالف اىل
حالة رصاع مرير بال هوادة ،مثلام جرى بني الحضارات القدمية
من احرتاب ومواجهات دموية طوال قرون ،عاد ًة ما كانت تنتهي
بانهيار حضارة وبزوغ حضارة جديدة مكانها.
وهذا يدل عىل ان اإلطار الذي تتحرك فيه مرتكزات االنسانية
يف تلك الحضارات ضعيف اىل الحد الذي ال يسمح بظهور تيارات
او جهات وأشخاص يدعون للحوار الذي هو يف شكل من أشكاله
يعني احرتام االختالف.
ورغم ان الحضارات التي قامت عىل اختالف أصولها ق ّدمت
العديد من االنجازات عىل مستوى البرشية من الناحية العلمية
والفكرية واألدبية والثقافية إال انها مل تتمكن من تقديم أمنوذج
متكامل يقوم عىل احرتام االختالف بصورة كاملة ،مثل ما جاء يف
األديان الساموية.
األديان الساموية هي اإلرث الحضاري الوحيد الذي مل يفتأ
يدعو اىل احرتام االختالف ،وسنجد مبجرد اإلبحار عىل ضفاف
هذه الرساالت الساموية بأن االختالف وارد يف التفاصيل ولكنه
22

العدد  - 135ذي القعدة  1440هـ

يجسدها مبدأ حفظ كرامة اإلنسان.
يؤدي اىل نتيجة واحدة ّ
اليهودية كأحد أقدم األديان الساموية ق ّدمت أمنوذجاً أولياً
للعالقة مع اآلخر امل ُختلف ولكن تم تشويهه فيام بعد ،بحسب
كتاب (اآلخر يف اليهودية واملسيحية) من تحرير الدكتورة منى
أبو الفضل والدكتورة نادية مصطفى الصادر عن دار الفكر
بدمشق 2008م.
وهذا التشويه ألصل الرسالة الساموية جاء  -بحسب الكتاب
 عىل شكل تفريق بني الناس بحسب دياناتهم واعتقاداتهم(تتباين النظرة التوراتيّة لآلخر وفق ما يدين به فتفّرق بني
أصحاب الديانات الرشك ّية أو الوثنيني وبني اآلخر من غريهم
ممن ال يدين بعبادة األوثان ونحوها ،ولكنها جميعاً تحاول بذلك
التخفيف من حدة العداء لآلخر).
ويورد الكتاب ،النظرة اىل اآل َخر املختلِف يف الرؤية املسيحية
ليؤكد (وجود أساس مشرتك لرؤية العالقة مع اآلخر لدى الكنائس،
وهذا األساس نابع من الكتاب املقدس ،وكل جهد من أي كنيسة
أو طائفة مسيحية هو مجرد بلورة لهذه الرؤية.
فريى الكتاب املقدس أن الله م ّيز اإلنسان عن غريه من
املوجودات ،ولكن الخطيئة هي التي أدت الضطراب عالقات
اإلنسان بأخيه اإلنسان اآلخر ،ولن يكون الخالص إال بتنفيذ
الوصايا التي هي الرشيعة).

أضاءات

ويف موضع اإلبحار الخاطف هذا عىل ضفاف الرساالت
الساموية نجد ان رسالة االسالم التي هي خامتة الرساالت ،تؤكِّد
عىل ان االختالف صفة طبيعية نابعة من االختالف بني الناس يف
الثقافات واألفكار ِ
والطباع والعادات والتقاليد والتنافس يف األمور
املادية والدنيوية ،وأن هناك احرتاما لالنسان بحد ذاته.
ويف هذا املجال جاءت آيات قرآنية عديدة كام يف قوله تعاىل
والصابِئ َني َم ْن آم َن باللَّ ِه
(إِ ّن الذي َن آ َمنوا والَّذي َن ها ُدوا وال َّنصارى ّ
واليوم ِ
اآلخر وع ِم َل صالحاً فل ُه ْم أَج ُر ُهم عن َد ربِّهم وال ٌ
خوف
ِ
عليهِم وال ُهم يَح َزنون) 62 .البقرة.
ونالحظ يف آية أخرى ان االختالف أحيانا يكون أمرا غري خاضع
إلرادة االنسان امنا هو ارادة إله ّية كقوله تعاىل (ولو شاء ربك
لجعل الناس أمة واحدة وال يزالون مختلفني) .118 .هود.
َ
ان النظر لالختالف بصورة ايجابية يكشف عن وجود العديد
من املزايا التي تنتجها هذه الصفة املالزِمة لبني البرش مثل:
التكامل باألفكار ،حيث يطرح املتحاورون آراء مختلفة تؤديبالنتيجة اىل رأي جامع متكامل تم انضاجه من خالل إغنائه
بأفكار مختلفة.
التنافس الذي يخلق التطوير واإلبداع ،بسبب تباين مستوىالفهم وقوة اإلدراك واختالف التجارب ورسعة البديهة بني الناس.
النظر اىل األمور من زوايا مختلفة ،يغني النقاش والبحث فيها،وبالنتيجة الوصول اىل رأي جامع قدر اإلمكان.
تق ّبل االختالف يتيح التعرف عىل املزيد من مزايا وخباياالشخصية االنسانية املختلفة ع ّنا ،ويكسبنا املزيد من سعة األفق
والتنوع الثقايف.
اكتساب مبدأ (الشورى) داللة واقعية من خالل االستامعلآلراء املختلفة ،والتوفيق بينها للوصول اىل حلول تريض األطراف
املعنية وتحيط بكافة جوانب املوضوع ،األمر الذي وردت بحقّه
العديد من وصايا وأحاديث أهل البيت عليهم السالم وأهمها
وصايا أمري املؤمنني عيل عليه السالم ح َني قال (من شاو َر الرجال
شاركها يف عقولها).

• الشيخ قيس املسعودي

االغترار بالغرب

ال يخفى عىل عاقل ما حظي به الجانب الصناعي الغريب من
تقدم يدهش العقول ،وما يدهش العقول أكرث ؛ خواء الحضارة
الغربية يف الجانب الرتبوي ال ُخــلُقي فهو ينحدر عندهم نحو
الحضيض حيث التفكك األرسي واالمراض النفسية واالنتحار
واملخدرات ذلك ألن إبداعهم املادي مل يثمر سوى التقدم يف
الجانب املادي..
لكن بعض املعجبني بالغرب ال يروق لهم هذا الحديث
فيلجأون لطرح بعض اإلشكاالت واالعرتاضات  ،ومن بينها قولهم
اننا كمسلمني نجد كذلك يف مجتمعنا تخلفا ُخــلُقيا وفسادا.
الجواب :إننا نقر بوجود هذا يف املجتمع املسلم إال أن الفساد
املسترشي يف بالد املسلمني ال يخلو من أحد وجهني
االول  :إما أن يكون هذا الفساد ناتجا من التزام هؤالء
الفاسدين بدينهم االسالمي  ،وهذا ما ال يرتضيه املستشكل وال
يقبله عاقل لبداهة بطالن هذا االحتامل.
الثاين  :وإما بسبب تركهم لإلسالم واتباعهم املنهج الغريب
يف الحياة  ،وهذا هو الحاصل بالتحديد ،فأننا نالحظ أنه
اسالمي (متطورا) ـ بتعبري الكثريين
كلام كانت مدينة أو بلد
ٌ
وبتعبرينا متخلفا روحياً ـ كرثت به املشكالت االجتامعية وحاالت
االغتصاب والرسقة ونحو ذلك.
بقي انه قد يقول قائل بوجود وجه ثالث هو :ان ما يحصل
عند بعض منتحيل االسالم من فساد امنا هومن أنفسهم االمارة
بالسوء ونفاقهم  ،فلامذا تلقي باللوم عىل الغرب املساكني ؟
والجواب  :هو اآلنف ذاته  ،فاملنهج الغريب هو الداعي التباع
الهوى وإشباع الرغبات الحيوانية وإهامل الروحية  ،فمن اتبع
هواه فهو عىل املنهج الغريب ومن اتبع الهدى فهو عىل املنهج
االسالمي  ،وقد ورد عن أمري املتقني (عليه السالم) (( الرايض
بفعل قوم كالداخل معهم فيه  ،وعىل كل داخل يف باطل إمثان
 :إثم العمل به  ،وإثم الرضا به.)).
وزد عىل ذلك من القول ما ميكن اختصاره بعبارة واحدة هي..
إن أكرث مشكالتنا سببها أعداء االسالم من املسترشقني واملفكرين
املعادين لإلسالم.
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مقاالت

تنمية املناهج الدراسية يف العراق...

كيف وملاذا ؟
• م .حوراء كاظم جواد الخزاعي

يُ َعدُّ املنهج الدرايس الوسيلة لتحقيق أهداف الرتبية والتعليم  ،وملا كان املنهج يتأثر
بعدَّ ة عوامل هي  ( :الطالب وخصائصه  ،وطبيعة البيئة  ،وطبيعة وخصائص املجتمع
وحاجاته ومشكالته االجتامعية واالقتصادية  ،والثقافية والتطورات العلمية والرتبوية
والتكنولوجية ) وحيث أن كل عامل من هذه العوامل قابل للتغيري والتطور  ،ويتأثر
باملتغريات الداخلية والخارجية فأنَّ عملية تطور املنهج من وقت إىل آخر تصبح أمرا
رضوريا ويجب بذل الجهود لتطويره عىل أفضل وجه .وينبغي أن يتم التطور عىل
أساس دراسة الواقع بجميع أبعاده وجوانبه  ،وتحديد إمكاناته ومشكالته ومتطلباته .
ويف زمن ارتقى فيه مفهوم األم َّية وتعقَّد ليشمل مستويات
وأبعاد تعليمية متقدمة من بينها أمية اللغات واملعلومات
ومستويات املعرفة نجد تراجع البنية األساسية للتعليم يف العراق
وبعدها عن مواكبة التطورات الفكرية والعلمية الحاصلة يف
العامل  ،بالرغم من ضخامة املوارد البرشية واملادية التي يزخر بها
فالرتهل والرتابة والجمود يف الصيغ والطرق واألساليب التقليدية
للمناهج الدراسية ومواردها التعليمية التي كتبت ووضعت
للمراحل االبتدائية واملتوسطة واإلعدادية قد استنفدت أغراضها
و أهدافها  ،ونراها اليوم تواجه أسبابا وتحديات وإشكاليات
أكرث تعقيدا وخطورة عىل منظومة الفكر والقيم والهوية الدينية
والوطنية للفرد واملجتمع العراقي  ،حيث أن املناهج الدراسية
العراقية بحاجة ماسة إىل التطوير والتحديث  ،ومواكبة التطورات
واملتغريات يف امليادين السياسية واالجتامعية واالقتصادية
الحاصلة يف العامل اليوم  ،وذلك بجعل املادة العلمية أي ( املناهج
الدراسية ) مادة حية ومرنة تتضمن أبعادا ً تنموية تُصب يف بناء
القدرات والطاقات واملهارات والقابليات الذاتية والفكرية والتي
تُعد كآليات وأدوات ضابطة ومطورة للفعل اإلنساين والسلوك
االجتامعي للطلبة  ،أي أن تعمل املادة العلمية يف توجهاتها
عىل اتجاهني متوازيني ،اتجاه يعمل عىل بناء وتطوير القدرات
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الذهنية والعقلية والفكرية وهذا ما تقوم به مناهج ( الرياضيات
 ،العلوم الطبيعية  ،الفيزياء ،الكيمياء  ،وعلم األحياء) أما االتجاه
اآلخر فهو يعمل عىل بناء وتطوير التوجهات النفسية والوجدانية
واألخالقية والعاطفية من مهارات وأمناط سلوك مختلفة تعينه
وترشده عىل فهم خياراته وتعددها يف التفاعل واملامرسة اليومية
وهو ما تقوم به مناهج ومواد العلوم االجتامعية واإلنسانية
من( أسالمية ،لغة عربية  ،تاريخ  ،جغرافية  ،وطنية اقتصاد لغة
انكليزية وفنية ) .
ومع مراعاة التدرج الفكري والعلمي لهذه الفئات والخصوصية
الثقافية والفنية لطبيعة املجتمع  ،فالحاجة اليوم إل تطوير
املناهج وتحديثها ال تقترص عىل الجانب العلمي واملادي والتقني
فحسب  ،أمنا أيجاد ومراعاة التوازن ما بني االتجاهات رضوري
أيضا ؛ وذلك لبناء الوعي الفردي واالجتامعي عند طلبة املدارس
وأعدادهم وتأهيلهم للدخول إىل عامل املسؤولية  ،وبناء الحياة
االجتامعية وهو ما عملت وتعمل عليه أكرث املناهج التعليمية
يف املجتمعات املتقدمة بعد أن حصل التعليم فيها عىل الدعم
واالهتامم الكامل من مؤسساتها الحكومية واملجتمعية من
تخطيط ومتويل وترشيع ومراقبة ومتابعة لتحسني جودة أدائه
وضامن تحقيق نتائجه.

فكانت من السلبيات والتي تع ُّد مأخذا عىل الواقع التعليمي
يف العراق  ،أن املناهج الدراسية يف العراق تلقينية أكرث منها
تحفيزية فليس للطالب أي دور أو تأثري  ،كام أنها ال تهتم ببناء
وتطوير ثقافة الطالب ومهاراته  ،وقدراته وطاقاته  ،الذهنية
والفكرية والفردية واالجتامعية  ،وتجعل من دور الطالب يف
قاعدة الدرس سلباً ؛ كونه يتلقى املعلومات واألفكار تلقيا تراكميا
عموديا يخلق تأثريا ً وقتياً محددا ً ال تلقياً مفاهيمياً يحمل طابعاً
تطبيقياً وعملياً  ،إضافة إىل العالقة السلبية بني الطالب ومدرس
املادة بسبب طبيعة املنهج وطريقة تدريسه املتبعة فهي طبيعة
قرسية وقهرية ال تعتمد عىل الحوار الب َّناء واملثمر  ،ناهيك أن
املناهج بعيدة كل البعد عن حاجات الطالب املادية واملعنوية مام
يجعل الطالب يعيش حالة من االنعزال عن املادة التي يتلقاها
أو يكون شديد العداء تجاهها ،إضافة إىل أن مادتها وطريقتها
تربر للطالب تغيبه وعدم حضوره للدرس وهروبه من املدرسة
كونها ال تتالءم مع حاجاته وميوله الذهنية والنفسية،وأيضا أنها
ال تنمي لدى الطلبة االعتامد عىل ذواتهم يف حل مشاكلهم.
ونحن بصدد تطوير املناهج الدراسية يف العراق ال ب َّد من تنمية
القدرات والقابليات عند طلبة املدارس من خالل اإلطالع عىل
أزمة الواقع التعليمي يف العراق وأسبابها واملرشوعات العربية
املقارنة  ،وإضفاء ماديت ( تنمية موارد برشية –وتنمية مجتمع
املعرفة ) عىل املناهج الدراسية ومادتها العلمية من تدريب
وتطوير  ،وتأهيل قدرات وطاقات طلبة املدارس الذاتية والفكرية
 ،إضافة إىل املادة العلمية األساسية لتهيئتهم ثقافياً واجتامعياً
،واستخدام التقانة الجديدة ( الحاسوب  ،االنرتنيت  ،السمرن
واألقراص الليزرية ) ضمن املناهج الدراسية املقررة وإدخال
مفاهيم ومعارف جديدة يف املناهج الدراسية لبناء وتحصني
الطالب
والرتكيز عىل القرى واألرياف يف برامج التنمية والتأهيل
والتدريب لرفع املستوى العلمي والثقايف واالجتامعي ؛ لحاجتهم
املاسة لذلك
وتفعيل دور املرشد الرتبوي ( النفيس واالجتامعي ) يف مدارس
ومراحل التعليم املختلفة
إضافة إىل إقامة الورش والندوات واملؤمترات العملية املستمرة
ألولياء أمور الطلبة ؛ إلرشاكهم يف مسؤولية متابعة ومراقبة
املستوى العلمي واألخالقي والرتبوي للطلبة .
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مقاالت

التنمية البرشية
يف فكر اهل البيت 
• م.د خديجة حسن عيل القصري

يعد مفهوم التنمية من بني اكرث املفاهيم جدال من قبل التيارات الفكرية
السياسية واالقتصادية واالجتامعية وكل منها يتناوله وفق رؤيته التي تختلف
باختالف امليادين واملناهج العلمية الخاصة بها.
التنمية البرشية مصطلح قديم جديد ويعد من أكرث املصطلحات
تداوﻻ  ،يعود مفهوم لفظة التنمية يف تعبريه يف اللغة العربية اىل
انه مشتق من كلمة ( منى ) مبعنى الزيادة واالنتشار ،أي مأخوذة
من منا ينمو منوا ً مبعنى الزيادة يف اليشء ،فيقال مثالً منا املال
منوا ً  .وتوضع كمقابل لكلمة  developmentيف اللغة االنكليزية
وهي ترجمة غري حرفية والتي تعني التطوير يف مختلف األبحاث
والدراسات  .أما من الناحية االصطالحية فتختلف أراء الباحثني
بشأن املصطلح وتعريفه كاختالفهم من ناحية مفهومها فهناك
من ينسب كلمة التنمية باستعاملها ألول مرة من قبل (يوجني
ستييل) حني أقرتح خطة لتنمية العامل سنة  1889ألجل معالجة
األوضاع السياسية يف تلك الفرتة الزمنية  .يف حني يرجعه البعض
اىل مفهوم "التنمية البرشية" عرب أدبيات برنامج األمم املتحدة
اإلمنايئ؛ وذلك منذ إصدار تقرير التنمية البرشية األول عام ،1990
وحسب برنامجها اإلمنايئ الذي يتسع مفهوم التنمية فيه اىل ثالثة
ابعاد هي :تكوين القدرات البرشية ،مثل تحسني الصحة وتطوير
املعرفة واملهارات؛ استخدام البرش لهذه القدرات يف االستمتاع،
أو اإلنتاج – سلعاً وخدمات -أو املساهمة الفاعلة يف النشاطات
الثقافية واالجتامعية والسياسية؛مستوى الرفاه البرشي املحقق ،يف
إطار ثراء املفهوم املبني .
شهدت التنمية البرشية تطورات تاريخية عديدة طرأت عىل
مفهومها تحولت من خالله من افكار التنمية من املفهوم الكالسييك
الذي ركز عىل النمو االقتصادي اىل مفهوم التنمية البرشية املستدامة
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الذي ركز عىل الوجه االنساين للتنمية وهموم الناس وحقوقهم
وواجباتهم االقتصادية واالجتامعية .حيث اهتم الفكر التنموي عىل
معالجة املشكالت االقتصادية التي انبثقت عن خصائص وواقع
حياة الدول دون ان تتعامل مع االنسان كمستهلك ومنتج او فيام
يتعلق باحتياجات غالبية الناس .واعيد مفهوم التنمية بطرق شتى
ليعكس التداخل بني الجوانب االقتصادية والجوانب االجتامعية يف
حياة الناس ،وما توصل اليه الفكر االقتصادي يف نظرته اىل التنمية
الشاملة كمحاولة للهروب من املفهوم التقليدي الضيق ،وادخال
القيم غري االقتصادية يف التعريف والنامذج والسياسات التنموية.
وجاء مفهوم التنمية البرشية املستدامة ليمثل انتقاله من التنمية
الشاملة املحدودة املعامل واالهداف اىل تنمية برشية ذات صفة
توزيعية للمنافع ومؤكدة عىل حقوق االسنان وخياراته  ،وبهذا
فالتنمية البرشية هي منهج يهتم بتحسني نوعية املوارد البرشية يف
املجتمع مع تحسني النوعية البرشية نفسها.
والذي يلفت االنتباه ان عاملنا اليوم يهتم بحقل التنمية البرشية
ويوليه اهتامما واسعا ويفتح له املعنيني جامعات متخصصة تدرسه
كمنهج اكادميي ذو تأثري يف افراد املجتمع ،والسؤال الذي يتبادر اىل
الذهن هل ان التنمية البرشية هي من صنائع الغرب وان املسلمني
امنا اخذوها منهم وعملوا عىل تطبيقها يف مناهجهم ومؤسساتهم؟
والجواب عن هذا السؤال هو كال التنمية البرشية مل تكن يف يوم ما
من ابتداع الغرب وامنا موجودة يف الفكر االسالمي وجاء ذكرها يف
القرآن الكريم ولكن مل يأيت ذكرها رصاحة وامنا ميكن استنباط بعض

مفرداتها من املفردة القرانية كام هو الحال يف مفهوم التزكية الوارد
يف قوله تعاىل (قد أفلح من زكاها) والرتبية يف قوله تعاىل( :وقل
ريب ارحمهام كام ربياين صغريا)  ،ويف قوله تعاىل ( :وكلوا وارشبوا
وال ترسفوا) فهو توجيه برضورة ترشيد االستهالك واالنفاق وعدم
مجاوزة الحد الطبيعي يف النفقة ليصل الفرد اىل مستوى افضل
ويتجاوز بعض ضوائقه املالية وغريها  .ويزخر فكر اهل البيت
عليهم السالم بالعديد من االمثلة الحية ملفهوم التنمية البرشية
وتطبيقاته يف حياتنا فهاهو رسولنا االعظم وقدوتنا محمد صل الله
عليه وآله وسلم يقول :ما مينع املؤمن أن يتخذ أهالً لعل الله
يرزقه نسمة تثقل األرض بالإله إال الله ويف هذا تنمية عىل اساس
النوع وتحسني النسل واالكثار من العدد.
االمام موىس بن جعفر الكاظم عليه السالم يعطينا درسا تنمويا
غاية يف االهمية عن تطوير الذات وكيفية تنظيم وقتنا واستثامره
استثامرا امثل يف قوله عليه السالم ":اجتهدوا يف أن يكون زمانكم
أربع ساعات :ساعة ملناجاة الله ،وساعة ألمر املعاش ،وساعة
ملعارشة اإلخوان ،والثقات ،الذين يع ّرفونكم عيوبكم ويخلصون
لكم يف الباطن ،وساعة تخلون فيها لذاتكم يف غري محرم ،وبهذه
الساعة تقدرون عىل الثالث ساعات "ويعد االمام الصادق عليه

السالم قدوة ومثاال تنمويا تجلت من خالله انسانية املدرسة
الصادقية املباركة فهو عليه السالم مل يهمل أحدا بسبب اختالف
او انحراف بل أفاض من علومه عىل الجميع حسب استعدادهم
وطاقاتهم االستيعابية فقد انتج معرفيا ما يفتح امام االمة االفاق
ويحقق طموحات الوصول كام اهتم بالتوجيه اىل ما فيه سالمة
الدنيا واالخرة فوازن بني اتجاهي العلم والعمل ومل يقترص عىل
احدهام ليؤكد رضورة املحافظة عىل تفعيل دورهام واال يهمل
االنسان الدنيا النه كام قال عليه السالم ":نعم العون الدنيا عىل
االخرة"
مام تقدم نستطيع ان نصف التنمية البرشية بأنها عملية توسيع
الحريات الحقيقية التي يتمتع بها الناس وتتضمن الحريات؛ الحرية
ضد التمييز ،والتحرر من العوز ،والتحرر لتحقيق الذات اإلنسانية،
والتحرر من الخوف ،والتحرر من الظلم ،وحرية املشاركة والتعبري،
واالنتامء السياسية وحرية الحصول عىل عمل .وبهذا فالبد ان
يكون االنسان هو الوسيلة والهدف النهايئ للتنمية البرشية ،والبد
أن تصب كل حصيلة انجازاتها لصالحة فهو خليفة الله يف األرض
وهو الذي كرمه وفضلة بقوله تعاىل ":ولقد كرمنا بني آدم" ...
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مقاالت

االتكال عىل اآلخرين
يف الجوانب اإلنسانية
• اميان صاحب
من املعلوم ان مساعدة الناس وقضاء حوائجهم ال تقترص عىل زمان محدد وال مكان
معني ،سواء كانت املساعدة مادية او معنوية ،ولكن عندما نقارن بني الزمن املايض
والحارض ،نجد ان القيام باملساعدة كان يف السابق نابعا من ذات الشخص غالبا ودون
انتظار اآلخرين بالقيام به بدال عنه ،ملا يف هذا العمل من األجر العظيم والثواب
الكثري ،كام جاء عىل لسان النبي الكريم واله املعصومني صلوات الله عليهم أجمعني.

ورمبا -كان العمل اإلنساين ناتجا عن امرين اساسيني
:احدهام هو االقتداء بأقوال :املعصوم (عليه السالم)
وافعاله وبالخصوص تطبيق ما يقوم به من جهد ذايت
مبساعدة الناس وقضاء حوائجهم ،كام رصحت بذلك
العديد من الروايات ،كحادثة تصدق اهل البيت عليهم
السالم بطعامهم عىل املسكني ،والفقري ،واالسري مع انهم
كانوا ال ميلكون غري ذلك الطعام ،حتى نزلت فيهم سورة
(هل أىت) تثمن هذا املوقف العظيم بكل صوره ومعانيه.
اما االمر الثاين---:فهو رسوخ تعاليم السامء يف ذهن
املتلقي ثم تطبيقها بحذافريها وذلك لصفاء الذهن وعدم
انشغاله بأشياء تلهيه عن هكذا اعامل.
ولذا كان أكرث الناس يف السابق هم من حفظة القرآن
الكريم واألحاديث الرشيفة ،فضال عن األمور األخالقية
التي تحمل روح التعاون وطابع املدارات.
 ،أما يف وقتنا الحايل ومع األسف فقد اصبحت ظاهرة
االتكال عىل الغري يف الجانب اإلنساين كثرية ومنترشة ،
28
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ومن صور ذلك ما لو تعرض إنسان لحادث سيارة مثال
فانه يبقى مرميا عىل األرض يصارع املوت والناس من
حوله يتفرجون عليه بدال من مساعدته.
وجل ما يقومون به ترديد عبارات األسف والتقاط
الصور ،لينرشوها عىل صفحاتهم برسعة قبل غريهم.
وعند سؤالهم عن السبب وراء عدم انقاذهم اياه يكون
جوابهم الخوف من املسؤولية.
ولكن اين محل الخوف من املسؤولية امام حياة
إنسان ،كام اين اعتقد ان املسؤولية – من الجانب القانوين
والعشائري -ينبغي أن تذهب ادراج الرياح فيام لو شهد
ثالثة من اولئك املتفرجني او أكرث بعد نقل املصاب إىل
املستشفى والشهادة بانه قد اصيب بحادث وأن الذي
دهسه تركه وهرب.
ويف جانب اخر نجد ان بعض الناس يتمكن من مساعدة
املحتاجني وبالخصوص من يفرتش االرض ويلتحف السامء
يف الشوارع العامة ولكنه ال يفعل شيئا مع أنه يشاهد

بأقالمهم

هذه الحاالت يوميا.
ومع ذلك متنعه موانع عدة ومنها -عىل السبيل
املثال ال الحرص -صفة التكرب من االلتفات اليهم
لكونه يعتربهم دون مستواه فليس عليه مساعدتهم
ومنها ألنه ليس لديه وقت لهذه االمور ،وليأت شخص
أخر يقوم بذلك غريه.
والغريب العجيب حقا حينام نجد ان صفحات
هؤالء ال تخلو من صور الفقراء واملرىض واملنشورات
التي تتكلم عن معاناتهم.
وهنا ينبغي التساؤل  ،أليست تلك املنشورات
تحمل يف طياتها غاية مفادها إشعار الناس بأنهم
يتحلون بصفة اإلنسانية ،وكذلك محاولة إسقاط طرف
مقابل ممن قد تكون له مكانه باملجتمع واتهامه بانه
ال يقوم بدوره أتجاه هذه الرشيحة املتعبة؟.
ويف هذا الصدد ايضا ال بد من االشارة اىل انه ليس
بعيدا عن هذا الترصف سكوت أو تكاسل بعض
املوظفني او العاملني عن التقصري الحاصل يف دوائرهم
وبالخصوص ما يحصل يف املستشفيات واملدارس  ،مام
له تأثري عىل اإلنسان الفقري.
وإن هذا السكوت قد يكون لعدم املباالت مبا يجري
من تقصري او نقص يف ما يحتاجه املواطن ،او للخوف
من تشخيصه خشية ان يؤدي ذلك إىل املشاكل أو
االبعاد عن املنصب أو الوظيفة  ،هذا اذا مل يكن هو
متعاونا مع الشخص املسبب لذلك التقصري او النقص.
وهناك من ينتظر من هو أعىل منه رتبة الوظيفة
يف ان تحالفه الصدفة ويكتشف هذا االمر دون ان
يتدخل هو ،فان تم شخيص التقصري ومعالجته يكون
أول املتفاخرين مع انه مل يفعل شيئا يذكر ،بل كان
فيه كأحد املتفرجني ال اكرث .

• زيد عيل كريم الكفيل

هل أخطأ الشيخ بالحكم...؟
بالرغم من إن داود ( )قد أصدر الحكم بني طرفني
متخاصمني بعد سامع أحدهام الذي كانت قولته األقرب للمنطق
ومل يستمع إىل الطرف الثاين فرسعان ما شعر بالندم عىل حكمه
وجل بهذه الحادثة واختبارا له...
هذا  ،وظ ّن أنمّ ا فتنه الباري ع ّز ّ
وهنا أدركته طبيعته ،عىل طلب العفو واملغفرة من ربّه وخ ّر
راكعاً تائباً إىل الله العزيز الحكيم فعفا الله عن زلته وغفر له...
ولكن الدرس اإللهي هنا أراده أن يكون لنا درساً يبقى دليالً
لألولني واألخرين ...أراد أن يعلمنا أن ال نستمع من طرف وننطق
بحكم دون االستامع إىل الطرف اآلخر بل جعل رب العزة الطرف
اآلخر موجود بنفس املجلس لتأكيد سامعه ...فام بالكم إذا كان
الطرف الثاين غائبا ؟
وهذا ما شاهدناه عىل أرض البسيطة ويف حكم مل يسبق له
مثيل ورمبا يوجد الكثري من األحكام املشابهة له دون الشعور
بالذنب والرجوع إىل القانون اإللهي ...
فبعد سامعه للطرف األول (الظامل) أحكم عىل الطرف الثاين
بالفصل (خمسامئة الف دينار) نقدا دون االستامع إىل الطرف
الثاين ...وال ذنب له سوى دفاعه عن نفسه بالرغم من تعرضه
إىل السب والشتائم ...فام كان منه إال أن ميتثل إىل الحكم
العشائري ويبث شكواه إىل الباري عز وجل...
ويف حكم آخر رمبا هو نادر من نوعه بدل أن يحكم الشيخ
بدفع املهر للمرأة املطلقة كامال حكم عليه أن يدفع ربع املهر
حتى ظلم حقها...
فهل أخطأ الشيخ بالحكم؟ ام هي مجاملة وإرضاء للسيد فالن
والشيخ فالن عىل حساب حقوق اآلخرين ناسيا املحكمة اإللهية
الكربى التي ال مفر منها...
واخريا ( :إِذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قرىب) فال تنحرفوا عن
جادة الحق عند الشهادة أو الحكم حتى ولو كان عىل القريب،
فاشهدوا بالحق واقضوا بالعدل(ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون)
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قصيدة

حج الذواعر
• عبد الله القاري التقي االحسايئ
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برغم ال ُع�لا يا بن النبيني تغتدي
��ق لوقعه
ٌ
مص��اب
قلي��ل ان تُشَ َّ
ٌ
أيجم��ل بالل��ه أن حبيب��ه
ورأس رئي��س الكائن��ات يب�يره
وكبش بني عدن��ان ليث عرينها
وخامس اصحاب الكس��اء مهاده
ومام ش��جاين والح��وادث جمة
عش��ية ج��اء املهر مه��ر حميها
فحج��ت الي��ه بالحن�ين ذواهالً
ِ
ميقات مرصع كهفها
وأح َر ْم َن من
وق��د أف��ردت يف حجه��ا ببلي��ة
وال نزع��ت إال مخي��ط رسورها
وال احرم��ت اال بقمص مصائب
آي مبرصع��ه ومل
وال ع ّرف��ت ٌ
وال هرول��ت اال ب��وادي مح�سر
وال نح��رت اال له��دي س��ل ّوها
وال قذفت اال ج�مارا من األىس
ومل��ا تَطُ��ف إال ب��ه غ�ير أنه��ا
وال حج��راً قبلن��ه واس��تلمنه
ومل تس��ع ما بني الصفا ثم مروة
وعند حطيم الصدر حطمها األىس
بنفيس وديعات الرسالة أصبحت

َ
ٍ
لي��ال ال ت��وارى بس��ات ِر
ث�لاث
قل��وب امل��وايل بعد ش��ق املرائ ِر
ت��راق دم��اه بالقن��ا والبوات�� ِر
ب�لا ت��رة يف الن��اس أألم غ��اد ِر
يروح ومنه الكلب دامي األظاف ِر
وس��اتره الرمضا ولف��ح الهواج ِر
حرائ��ر ريعت يا لها م��ن حرائ ِر
بقل��ب بالفجائ��ع طائ�� ِر
إليه��ا
ٍ
بأفئ��دة م�ما عراه��ا ذواع�� ِر
َّ�ين ش��جواً باملناح املس��ام ِر
ولب َ
به��ا مل ت��زل أم الب�لا أي عاق�� ِر
وال اغتس��لت اال بدم��ع املحاج ِر
حوال��ك باألوص��اب غري س��وات ِر
تُ ِف��ض منه يف س��وانها ملش��اع ِر
لتلفي مناها فوق تل��ك العفائ ِر
وال حلق��ت اال ش��عور التصاب�� ِر
بأحش��ائها تنفك ذات التس��اع ِر
ت َُص ُّد برضب السوط من كل جائ ِر
س��وى نحره املنحور بني املناح ِر
له��ا ق��دم اال مبس��عى الفواق�� ِر
ر عىل م��ا نالها غ�ير جاب ِر
بك�س ٍ
مضيع��ة م��ا ب�ين وغ��د وفاج ِر
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مسائل رشعية

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

الزينة
السؤال :ما هو حكم من تزين بزي االجانب يف الغرب من ناحية امللبس وغريها؟
الجواب :األحوط وجوباً ترك التزين بزي الكفار.
السؤال :هل زراعة الشعر سواء للمراة او الرجل حالل ام حرام؟
الجواب :يجوز اذا زرع مع البصيلة بحيث ينمو واال كان مانعاً من صحة الغسل ومل يكف املسح عليه يف
الوضوء.
السؤال :ما حكم الحناء يف اليدين؟
الجواب :اذا كان يعد زينة وجب سرت اليدين املزينتني به.
السؤال :هل يجوز استعامل الواقي للوجه من الشمس علامً انه يكون شفافاً ملجرد حامية الوجه من اشعة
الشمس؟
الجواب :يجوز اذا مل يعترب من الزينة .

موقع السيد السيستاين دام ظله الوارف

االستفتاءات الرشعية
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منهاج الصالحني  -ج2

بيع الثامر و الخرض و الزرع
مسألة  :282يجوز بيع مثرة النخل وغريه يف أُصولها بالنقود وبغريها كاألمتعة والحيوان والطعام وباملنافع واألعامل وغريها كغريه
من أفراد البيع.
مسألة  :283ال تجوز املزابنة وهي بيع مثرة النخل  -متراً كانت أو رطباً أو بُرساً أو غريها  -بالتمر دون الرطب والبرس أو غريهام،
سواء من مثره أم من مثر غريه ،يف الذ ّمة أم مع ّيناً يف الخارج ،ويستثنى من ذلك بيع ال َع ِر َّية كام سيأيت.
مسألة  :284ال يجوز بيع مثر غري النخل بثمره أيضاً ،وأ ّما بيعه بغري مثره فال بأس به.
مسألة  :285يجوز أن يبيع ما اشرتاه من الثمر يف أصله بثمن زائد عىل مثنه الذي اشرتاه به أو ناقص أو مساوٍ ،سواء أباعه قبل
قبضه أم بعده.
مسألة  :286ال يجوز بيع الزرع بذراً قبل ظهوره عىل األحوط وجوباً ،ويجوز بيعه تبعاً لألرض لو باعها معه ،أ ّما بعد ظهوره
فيجوز بيعه مع أصله مبعنى بيع املقدار الظاهر مع أُصوله الثابتة فإن شاء املشرتي قصله وإن شاء أبقاه مــع اشتــراط اإلبقــاء
 أو ما بحكمه من اقتضاء التعارف ذلك  -أو بإذن من صاحب األرض ،فإن أبقاه ح ّتى ُي َس ْنبِل كان له السنبل وعليه أجرة األرضإذا مليشرتط اإلبقاء م ّجاناً ،و إن قصله قبل أن يسنبل فنمت األُصول الثابتة يف األرض ح ّتى سنبلت كان له أيضاً ،وال تجب عليه
أجرة األرض إلاّ إذا كان قد اشرتط عليه إزالة األُصول فلميفعل.
مسألة  :287يجوز بيع الزرع ال مع أصله بل قصيالً إذا كان قد بلغ أوان قصله أو قبل ذلك عىل أن يبقى ح ّتى يصري قصيالً أو
قبل ذلك ،فإن قطعه ومنت األُصول ح ّتى صارت سنبالً كان السنبل للبائع وإن مليقطعه كان لصاحب األرض فسخ البيع كام أنّ
الرشعي مع اإلمكان ،وله إبقاؤه
له إلزامه بقطعه فإن ملميكن جاز له قطعه ،واألحوط لزوماً أن يكون بعد االستئذان من الحاكم
ّ
واملطالبة باألجرة فلو أبقاه فنام ح ّتى سنبل ففي كون السنبل للمشرتي وعليه أجرة األرض أو مشرتكاً بينه وبني البائع وجهان،
واألحوط لزوماً التصالح ،وكذا الحال لو اشرتى نخالً برشط القلع فلميقلعه ح ّتى أمثر .
مسألة  :288يجوز بيع الزرع محصوداً ،وال ُيشرتط معرفة مقداره بالكيل أو الوزن ،بل تكفي فيه املشاهدة.
مسألة  :289ال تجوز املحاقلة ،وهي بيع سنبل الحنطة بالحنطة ولو من غريه ،كام ال يجوز بيع سنبل غري الحنطة من الحبوب
بحب منه ،واألحوط استحباباً عدم بيع سنبل الشعري بالشعري من غريه.
ٍّ
مسألة  :290الخرض كالخيار والباذنجان والبطيخ ال يجوز بيعها قبل ظهورها عىل األحوط وجوباً ،ويجوز بعد ظهورها لقطة
واحدة أو لقطات معلومة ،واملرجع يف تعيني اللقطة عرف الز ّراع.
رض عدم مشاهدة
مسألة  :291إنمّ ا يجوز بيع الخرض كالخيار والبطّيخ مع مشاهدة ما ميكن مشاهدته من خالل األوراق وال ي ّ
رض عدم تنامي عظمها كُلاّ ً أو بعضاً.
بعضها املستورة كام ال ي ّ
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حوارات
أستاذ التاريخ يف الجامعة الهنغار ّية:
كربالء مكان يدعونا ألن نتو ّحد يف نقطة مشرتكة وهي
اإلنسانية

نائب رئيس تحرير جريدة االهرام:
البد ان تكون هناك معاهد اعالمية ثقافية اثارية
تدرك أهمية ومعنى االثار وتتعلم كيف تحافظ
عليه
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حوارات

أستاذ التاريخ يف الجامعة الهنغاريّة:
كربالء مكان يدعونا ألن نتو ّحد يف نقطة مشرتكة وهي اإلنسانية

• حوار  :عامد بعو • تحرير :صباح الطالقاين

"أقدّ م إعجايب بالنشاط العلمي واالقتصادي والثقايف الذي تقوم به العتبات املقدسة وخاصة العتبة الحسينية يف كربالء".
بهذه الكلامت ابتدأ األكادميي الهنغاري د .روبرت مانياس مؤكدأ" ان الرتكيز عىل هذه األنشطة يحقق التنمية يف كافة
شعرت بأن رسالة العتبات املقدسة هي رسالة انسانية عاملية من خالل ما تقوم به من دعوات
ُ
جوانبها ،ولهذا فقد
ومهرجانات ومؤمترات وأنشطة ثقافية متنوعة وغري محدودة..
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ننتهز فرصة اللقاء بكم للتعرف عىل مستويات الحرية الدينية
والفكرية والثقافية يف هنغاريا فام الذي تفيدونا به يف هذا املجال؟
• بالنسبة يل كمسلم هنغاري فإن الحريات الدينية متاحة يف بلدي
وهي امر شخيص وال يوجد مضايقات يف هذا الشأن ،ولكن ال أخفي
انه خالل السنوات القليلة املاضية وبسبب السياسة ومؤثراتها برزت
يف بلدي دعاية سلبية جدا ً عن اإلسالم ولألسف الشديد الحكومة
تساهم يف نرش هذه الدعاية السيئة..
والنتيجة أن العديد من الناس أخذوا يصدقون هذه الدعايات،
وأعتقد نحن مسؤوليتنا كمسلمني يف البلدان الغربية وهنغاريا خاصة
مسؤولية كبرية ليك نعطي صورة حقيقية عن االسالم املتسامح..
ومن ضمن هذه الدعايات انني عندما قررت زيارة العراق نهاين
عن ذلك أغلب اصدقايئ فهم يعتقدون ان العراق ال زال ساحة حرب
وانني سأكون يف خطر كبري إن قرت السفر اىل هذا البلد املسلم،
لكنني كنت متيقن بأن هذا محض هراء ،وال يعدوا ان يكون دعاية
سيئة وسلبية عن هذا البلد العريق والجميل ،وسوف أخربهم عندما
تبش
عم وجدته من أمان واستقرار وحركة اقتصادية وثقافية رّ
ارجع اّ
بخري وتنمية واعدة..
برأيك ،كيف نعالج ونصحح الصورة السيئة التي يستمر بنرشها
االعالم العاملي عن االسالم والدول واملجتمعات املسلمة؟
• خالل عميل يف التدريس أرى ان مسؤوليتي كبرية وخاصة فيام
وجدت ُه ضمن جولتي الحالية يف العراق واملدينة املقدسة كربالء،
سوف لن أ ّدخر جهدا ً وال سعة يف سبيل التكلم عن الصورة الجيدة
واآلمنة عن العراق وعن العتبات املقدسة وما متثله من قيم نبيلة
وحقيقية عن االسالم ..سأشارك يف الحوارات عىل وسائل اإلعالم
والقنوات الفضائية وسأتكلم عن الصورة االيجابية التي رأيتها رأى
العني..
اىل أي مدى ساهم تنظيم داعش التكفريي يف تشويه صورة
االسالم؟
• لقد ساهمت الجامعات والتنظيامت االرهابية وخاصة داعش يف
نرش صورة سيئة عن االسالم بشكل كبري ،ولألسف يف أوربا وهنغاريا
خصوصاً بدأ الكالم يكرث عن خطورة هذه الجامعات املحسوبة عىل
االسالم ظلامً وعدواناً ،وهنا بدأت وسائل االعالم الغربية باستغالل
مشاهد العنف والقتل والدمار التي تقوم بها هذه الجامعات ليك
متنح تشويه االسالم صورة منهجية وبالتايل تش ّوه معامل هذا الدين
النبيل..

كيف ترى قيم التسامح واالعتدال املطروحة من خالل
املهرجانات التي تتبناها العتبات املقدسة يف كربالء ومنها مهرجان
ربيع الشهادة العاملي؟
• ان التسامح من مميزات اإلسالم املحمدي األصيل ،ولألسف
فإن الناس يف الغرب -وأنا قادم من الغرب -كثري منهم ال يعرف
هذه الحقيقة ،وال يعرف أن التسامح واالعتدال من أساسيات الدين
اإلسالمي ،وهذا املهرجان يجسد قيم التسامح اإلسالمية فضالً عن
االعتدال والتعاون بني أبناء املذاهب املختلفة ،بل إن أحد أهم أركان
هذا املهرجان هو إشاعة خطاب التسامح ونبذ التطرف ،خاص ًة أن
العامل اآلن يعيش موج ًة من الطائفية والعنرصية والتطرف ،وأرى ان
هذه املهرجانات وسيلة مؤثرة ميكن من خاللها تصحيح الصورة من
جديد..
لقد رأيت يف معرض الكتاب الدويل ضمن مهرجان ربيع شهادة
اصدارات متنوعة من الكتب واملجالت والكثري من النشاطات التي
تركز عىل تالقح األفكار وتفاهم االعتقادات وانسجام املذاهب وهذه
هي النقطة االنسانية املشرتكة التي تعد غاية يف األهمية..
ومن جانب آخر ،اعتقد أن املشاركني يف هذا املهرجان سيعودون
اىل بلدانهم حاملني معهم رسائل عن الحسني (عليه السالم) ومنهجه،
فاملهرجان له أهمية عاملية وصدى طيب يف بعض الدول ،واملشاركني
فيه تجمعهم مشرتكات عديدة أولها مبادئ اإلمام الحسني (عليه
السالم) ،فهو ال يخص مذهباً أو ديناً معيناً ،وثورته ورسالته ومنهجه
لكل من يبحث عن اإلصالح..
اإلصالحي أيقونة ّ
ماذا تعرف عن اإلمام الحسني عليه السالم وكربالء املقدسة؟
• بالنسبة يل كربالء املق ّدسة مكان مهم وتاريخي ،ألن تجربة
اإلمام الحسني (عليه السالم) هي تجرب ٌة عاملية ال تقترص عىل مذهب
دون آخر أو عىل دين دون آخر أو عىل ٍ
بلد دون سواه ،بل هي
لكل اإلنسانيني يف العامل ولكل من ينشد الثورة عىل االستبداد ،ويف
زياريت هذه اىل كربالء املقدسة وجدت أن كل األعراق والقوميات
واملذاهب واألديان تجتمع تحت قبة اإلمام الحسني ،فالحسني يوحد
القلوب ،ويوحد الكلمة ،ويجمع الكل يف سفينة النجاة ..أمتنى من
جميع املسلمني أين ما يكونوا أن يسريوا عىل نهج أيب األحرار..
لقد شعرت بأن أهمية هذا املكان املقدس ليست محلية وإمنا
تهم كل البرشية ..انه مكان يدعونا ألن نتو ّحد يف نقطة مشرتكة أال
وهي االنسانية.
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حوارات

نائب رئيس تحرير جريدة االهرام:

البد ان تكون هناك معاهد اعالمية ثقافية اثارية تدرك
أهمية ومعنى االثار وتتعلم كيف تحافظ عليه

حوار :سالم الطايئ

االثار تأيت من األثر وهو ما يبقى من االنسان او ما يبقى من الشخص للتواصل الثقايف والحضاري ولها الدور املهم
يف بناء املجتمعات بغض النظر عن انتامئها العرقي والديني ،ومن يريد تحطيم هذه القواعد فهو يريد تغيب البالد
بعيدا عن الحضارة يك ال يعلم ابناؤها ان لديهم اجدادا نهضوا يف رحم املشاكل وتسيدوا الدنيا وانترصوا عىل االعداء
وبنو حضارات ال ميكن ان تخفى وقد سجل ذلك التاريخ ووثقه االعالم.
بهذه الكلامت انطلق الحديث مع الدكتور يارس عبيدو نائب رئيس تحرير جريدة االهرام ورسام كاريكاتري وفنان
تشكييل ومتخصص بالثقافة واآلثار خالل زيارته ملدينة كربالء املقدسة ومشاركته يف مؤمتر دويل ألثار التي اقامته
العتبتان املقدستان الحسينية والعباسية يف كربالء.
وهل هناك اسباب تدعو البعض وتحديدا الغرب اىل السعي
لطمس بعض الحضارات؟
• عندما ننظر اىل الغرب نجد أنهم ليس لهم تاريخ أو حضارة
عريقة وال جذور تاريخية  ،ورغم ان الكثري من هذه الدول
استطاعت النهوض بثقافتها وبناء مجتمعات متطورة ،ولكن يبقى
كل بلد لديه جذور وقواعد ثابتا يف االرض ال تهزه الريح ,وهم
يعملون عىل رسقة التاريخ والحضارة ألنها متثل ذاكرة وحضارة
الشعوب ,واالسالم ادرك ذلك فالدولة االسالمية عندما دخلت مرص
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املليئة بالتامثيل الفرعونية مل يكرسوا متثاال ومل يهدموا حضارة فيام
نجد أن من حاول هدم ابو الهول هو نابليون الثالث حينام أحس
بالضآلة والنقصان امام هذا التمثال الكبري فرضبه باملدافع والقصة
مشهورة وسجلها الفنانون املسترشقون وظل صامدا وهم ذهبوا
فالتاريخ يبقى ويذهب الظاملون
وهناك أمر آخر بخصوص الغرب واالثار إذ نرى ان الغرب
يبحثون لنا عن توثيق وحلول آلثارنا املرسوقة وتاريخنا املرسوق
ولكنهم يف الحقيقة يرسقون منه جزءا ويخبؤون بعضا ثم يعطوننا

الباقي ويقولون لنا اقتنعوا ،كام انهم وليك تدمر االثار حاولوا ان
يدخلوا اىل العقيدة ويقولون ان اآلثار حرام وانها رشك يف محاولة
إلقناع البعض بتدمري حضارتهم بأيديهم.
وهل لالعالم دور يف مواجهة ذلك؟
• االعالم هو الوحيد الذي يوقظ الضمري من خالل تسجيله
للتاريخ ،وهنا أود أن أشري اىل أين اعترب القرآن اول اعالمي فهو من
أخربنا بالطوفان بعدما باد كل ما عىل االرض من اثر الغابرين ومل
تبق اال ذاكرة الله سبحانه وتعاىل فاخربنا عنها ،وكذلك ما حدثنا
به عن عاد ومثود وارم ذات العامد وغريها ،فلم يعرف احد ذلك
اال من اعالم القرآن لذلك ينبغي ان نتعلم من القرآن ان الحفاظ
عىل االثار حفظ لتاريخ االمة ويعلمنا مبدى حضارتنا ومبدى قوتنا.
وما رأيك بداعش وما فعله برتاث االمة؟
• داعش خدع بعض الناس بانهم اسالميون ولكن  ..من يقول ان
االسالم يكذب!! لكنهم يكذبون ،ومن يقول ان االسالم يبيح تعدد
الزنا وغريها واالباحية والفكر الظالمي ،بل االسالم دين سامحة
واملسلم من سلم الناس من لسانه ويده ومن ليس فيه ذلك فليس
مسلام والبد ان ابتعد عنه.
هذه املرحلة الظالمية (داعش)  ،ما الذي ميكن استنتاجه من
خاللها؟
• نستنتج من ذلك أن هناك اشكالية مهمة جدا وهي اننا تناسينا
الذاكرة وغيبت بخاصة من االعالم كام اشك يف التعليم ألنه قد
صنعه الغرب او صنعه اخرون ال يدركون او مغرضون او الستفادة
مادية او غريها فجعلونا عىل سبيل املثال نهتم بتعلم اللغات وغريها
لكننا ال نهتم بدراسة التاريخ وال نهتم بالتوثيق وال نهتم باإلعالم..
ولو قوينا االعالم وقوينا الرتبية الجيدة اعتقد ان شباب الفيس
بوك والشباب العريب سيوثقون احسن منا كنوع من انواع التوثيق
التوثيق االلكرتوين والذي اعتقد انه توثيق غبي ألنه ميكن ان ميسح
أو يصيبه فايروس او غريه ،فضال عن أن االعداء يسيطرون عليه وما
فعلوه يف قضية قاشقجي من االدلة عىل ذلك ما فيه الكفاية.
وما هي الطرق أو السبل الكفيلة بحفظ الرتاث والتاريخ؟
• من الطرق املهمة اوال التوثيق بجميع الطرق منها الكتابة
والحفظ واالستصغار(أي عمل املصغرات) فالقرآن الكريم مثال
كان من وسائل حفظه االستصغار ،فمن الصحيح انه كان ينتقل يف
الصدور بالحفظ ،ولكنه اذا رفع من الصدور ينتهي بانتهاء حملته،
فالبد ان يكون هناك حفظ والبد ان يكون هناك تعليم والبد ان
يكون هناك رؤية برصية لذلك فاين كثريا ما اطالب بصناعة النامذج
بدال من االثار التي دمرت ووضعها يف مكانها او بجوارها اضافة اىل

افالم وصور حتى ال تنساها االجيال وان تصنع املتاحف االفرتاضية
(سانيلوشن) حتى نستطيع ايضا ان نتجول فيها.
وان ينتهي لدينا الخوف من املتاحف فنحن ال نأخذ ابناءنا
اىل املتاحف اما جهال واما لقلة ذات اليد فنضع الرتفيه يف درجة
عارشة مع انها يشء مهم جدا لإلنسان ،ارجو ان تكون هناك ايضا
مدن ترفيه كبرية مثل (والت دزين) عىل انها مدينة االثار االسالمية
املتعددة او اثار املدن العربية فانا اجد االثار الفرعونية واالشورية
والبابلية والعربية االسالمية يف االندلس وغريها ليكون هذا الرتاث
االنساين موجودا دوما ،فعندما استوىل االنجلوسكسون عىل االندلس
وحولوها اىل اسبانيا حاولوا ان يبيدوا الكبار الن لهم ذاكرة واخذوا
االطفال وحاولوا ان يربوهم عىل طريقتهم وهكذا ويف املقابل نجد
ان املغول الذين كانوا اعداء االسالم تأثروا به فاسلموا وأصبحوا هم
الذين يدافعون عن االسالم ،كام البد ان تكون هناك معاهد اعالمية
ثقافية اثارية مهمة جدا تدرك أهمية ومعنى االثار وتتعلم كيف
تحافظ عليه وكيف توثقه كام البد ان يكون هناك االهم وهو ان
تكون هناك افالم ودراما عن االثار وتوثقها يف صورة درامية تدخل
اىل العقول وتزيل األمية االثرية العربية.
إذن انتم تؤيدون أن االعداء انتهجوا سياسة التجهيل للقضاء
عىل االمة االسالمية؟
• نعم فهم مل يفككوا العراق وسوريا وغريهام اال بالطائفية
ولكنهم مل يستطيعوا ان يفككوا مرص الن النسيج املجتمعي يف مرص
ما زال حتى اآلن متامسكاً فنحن نحب الشيعة ونحب اهل البيت
وليست لدينا عصبية الجاهلية االوىل ونحن نتمثل قول الرسول ص
(ال يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من الدنيا وما فيها).
ميكننا ان ندرك من خالل مجمل كالمك أن الجامهري العربية
قاطبة لو كانت واعية بأهمية االثار والرتاث ملا وصل االمر اىل ان
يحطم داعش االثار وهم يتفرجون او يساعدونهم ايضا؟
• نعم هذا هو العدو الداخيل وهو الذي هدم العقل عندهم
فاصبحوا يخربون ديارهم بأيديهم ،وهذا هو السبب الرئييس
الذي دعا االسالم اىل الدعوة اىل العلم واملعرفة حيث كانت اول
رسالة للقرآن (اقرأ)  ،من هنا ال بد من االهتامم باالعالم الرتبوي
والتعليمي فهو الذي ينبه االخرين ويجعل عندنا من الذكاء
والفطنة ما نكشف به املؤامرات ونصل به اىل مرحلة الرشاد التي
من املمكن ان تجمعنا وال تفرقنا ،وهنا ال بد ان اشري اىل أن االعالم
ما زال طفوليا و يحتاج اىل الكثري واىل دراسة مستقلة يف جميع
الجامعات العربية وأن ال نطلب من الغرب ان يصنع لنا اعالما
ليحافظ لنا عىل تراثنا فهو لن يفعلها ألن فاقد اليشء ال يعطيه.
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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

تحقيقات

العمل الصحفي يف ظل النزاعات والحروب..
تحدياته وصعوباته

ُمس ّنون ..بني متطلبات بسيطة وواقع صعب
العجزة وكبار السن كيف نتعامل معهم؟

املخدرات

آفة تهدد املجتمع واألرس العراقية
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تحقيقات

العمل الصحفي يف ظل النزاعــ
تحدياته وصعوباته
مناذج من تجارب وانطباعات أبطال الصحافة واإلعالم الحريب
لقد فاقت بطوالت املراسل الحريب واملصور الحريب العراقي إبان عمليات تحرير املناطق التي اجتاحتها فلول داعش كل
التصورات ،فقد كان هؤالء األبطال يوثقون عمليات التحرير يف كل ساعة متر ،ويقفون جنباً اىل جنب مع اخوانهم املقاتلني بل
يتقدمونهم يف أحيان كثرية لصيد اللقطات املؤثرة ،فيعرضون حياتهم للخطر الحقيقي ،وقد ذهب العديد منهم شهداء وجرحى
ومعاقني حاملني وسام الرشف عىل صدورهم ف ُهم فخر لنا ولألجيال القادمة.
وأثارت هذه الصور املبهرة من االيثار والتضحية مشاعر وفد وسط الجموع ويه ِتف (الرجال الذين يوزّعون الطعام للضيوف
اعالمي اجنبي زائر ضمن برامج استضافة وسائل االعالم االجنبية ب َيد ويحملون كامرياتهم ومعداتهم الصحفية باليد األخرى ليوثقوا
لتغطية فعاليات قواطع الحشد الشعبي والقوات األمنية العراقية بطوالت املقاتلني لن يخيبوا أبدا ً وس ُيكتب لهم النرص ال محالة).
بارشاب العتبة الحسينية املقدسة ،فام كان من أحدهم إال أن يقف
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ــات والحروب..
• صباح الطالقاين

مذكّرات مصور فوتوغرايف حريب
"الحرب التي خاضها بلدنا العراق مع داعش جعلت يف مخزوننا
الكثري من التجارب واملواقف التي مل نرها يف حياتنا قط ،فمقابلة
املوت والحرص عىل انتقاء اللقطة والتعامل اإلنساين مع النازحني،
مواقف جعلت م ّنا أشخاصا مختلفني إىل درجة استطعنا أن نجمع
بني القوة والعطف واملهنية".
بهذه الكلامت انطلق املصور الحريب حكمت العيايش يف وصف
سني مواجهة عصابات العنف واالرهاب (داعش)،
تجربته خالل ّ
مضيفاً " الزالت هناك مواقف عديدة عالقة يف مخيلتنا ،فحني نوثق
لحظة معينة فإننا نوقف عقارب الساعة عىل زمن رمبا لن يتكرر مرة
أخرى ،فتارة نوث ّق شجاعة املقاتلني وتفانيهم ،وتارة أخرى نظهر مدى
اهتامم املقاتلني بالعوائل واألطفال".
ويضيف حكمت أن" التقاط تفاصيل الحرب الصغرية رسعان
ما تحولت إىل شواهد كبرية بعد انتهاء الحرب وتحرير محافظات
العراق من العصابات االرهابية ،فعىل سبيل املثال دخلنا يوماً إىل
إحدى الكنائس يف املوصل والتي دخلها داعش وأحرق ما فيها
فالتقطت منها بقايا من قامش
وحاول أن يحطم جدرانها ولوحاتها،
ُ
مرسوم فيها صورة تشبيهية ملريم العذراء ،وكانت هذه القطعة من
القامش متسخة ورث ّة لكنها أصبحت فيام بعد لقطة نادرة تتجول يف
املعارض التي نقيمها بني فرتة وأخرى ،وكانت محط اهتامم الزائرين
للمعارض ،حيث تأخذهم قصة هذه الصورة إىل ذلك الوقت الذي
حاول فيه داعش أن يدنّس املواقع العبادية".
ويتابع حكمت رسد جزء من مذكراته التي يقول عنها" من األمور
التي أثرت يب وأنا أوثق تلك اللحظات لألطفال الذين كانوا يتحملون
ظروفا صعبة ال يتحملها الكبار ،منها الجوع والعطش والربد والحر
رشد ،وك ّنا نوثق كل هذه التفاصيل لنع ّرف العامل حقيقة
والخوف والت ّ
داعش الوحيش ،وكيف كان املقاتلون يف الحشد الشعبي والقوات
االمنية العراقية يتعاملون بكل إنسانية وعطف حيال هذه العوائل،
وكانت لنا محاوالت لرتويج هذه الصور عاملياً حيث اشرتكنا يف
مسابقات دولية ،واستطعنا أن نحرز جوائز عاملية وأن نوصل هذه
الرسالة ونرتجمها من خالل صورنا املعربة ،التي كانت تظهر تفاين
مقاتيل الحشد الشعبي من أجل حامية وتحرير الكنائس والدور
العبادية للمسلمني واملستشفيات ،وباملقابل ماذا خلّف داعش وراءه
من دمار للحرث والنسل واملقدسات"..

تحديات وصعوبات
إن للعمل الصحفي يف ظل الحروب مخاطر وصعوبات كبرية،
اوجزها املراسل الحريب (حازم فاضل) قائالً" :قد يكون العمل
الصحفي من أصعب األعامل فام بالك بأن يكون يف أجواء األزمات
والحروب ،و أن التحديات والصعوبات التي واجهت االعالم الحريب
تكمن يف عدم تق ّبل اإلعالم العراقي وكذلك بعض الجهات يف املجتمع
له ،العتقادهم بأنه دخيل والبعض اعتربه انتحارا ،اضافة اىل كون
الرصاع يف عمق العمل بالنسبة لإلعالم الحريب ليس عىل املعلومة
فقط ،بل الغلَبة يف الحرب النفسية مع العدو ،والتي تكون عىل
أشدها خالل املعارك الكربى التي جرت يف املحافظات امل ُحررة.
ويختم حازم بالتنويه اىل" ان صحفيي األزمات يف العراق بحاجة اىل
اميان وارادة حديديّة
والتخصص واملهنية صفات تصنع من االنسان
اهتامم وتدريب علمي حقيقي ،وذلك ألنهم دخلوا عملياً وبدنياً يف التفاين يف العمل
ّ
هذا املجال جربا ً ،بسبب الظروف الطارئة التي أمل ّت ببلدنا من جراء فردا ً مبدعاً فام بالك إن أُضيف لكل ذلك امياناً وارادة حديدية ،فرغم
مواجهة العنف واإلرهاب والحاجة ملواجهة اآللة االعالمية للعدو .اصابته اصابات بليغة لثالث مرات مل يرتك املراسل الحريب يف شعبة
اإلعالم الحريب التابعة لقناة كربالء الفضائية أثري رعد الشمري عمل ُه،
العدد  - 135ذي القعدة  1440هـ 43

• حكمت العيايش

• حازم فاضل

بل كان يف كل مرة يعاود الك ّرة بعد أن يُشفى من االصابة ،بنشاط
وحامس اكرب من ذي قبل.
وخالفاٌ ملا هو معهود من أثري ،بأنه يصطاد املواقف واألحاديث
والترصيحات اصطدنا ُه هذه املرة ليح ّدثنا بإسهاب عن تجربته يف
تغطية معارك التحرير ألكرث من  4أعوام ،ليبدأ الحديث عن مسريته
يف االعالم الحريب قائالً" منذ انطالق بيان الدفاع الكفايئ ،هرعنا
لتوثيق معارك أبطال الحشد الشعبي والقوات األمنية مبختلف
صنوفها ومشاركتنا كانت يف أغلب املعارك التي دارت بني قواتنا
البطلة وعصابات داعش اإلرهابية ،حيث ك ّنا نتواجد يف املناطق
املتق ّدمة من القتال ،لنكون مع الحدث ونوث ّق املعارك واالنتصارات.
أضاف اثري" وبسبب تواجدنا يف الساحات األمامية من املعركة
تع ّرضت لع ّدة إصابات ،مل متنعني بعد االستشفاء من استئناف
رشفة ،ألننا
عميل من جديد يف ساحات القتال إلكامل هذه املسرية امل ّ
عاهدنا أنفسنا بتوثيق جميع البطوالت ،فاملقاتل بسالحه ونحن عرب
كامرياتنا وتقاريرنا نقلنا هذه االنتصارات ،وبوسعي ان أقول بعد
هذه التجربة أن اإلعالم مل يكن نصف املعركة وإمنا كل املعركة،
واستطعنا الرد إعالمياً عىل العدو الداعيش بكل ما منلك وتفوقنا عليه
بإرادتنا وامياننا.
ويتابع اثري" هناك كثري من القصص التي صادفتنا لكوننا عىل متاس
مع املعركة ،وهناك حقيقة يجب قولها بأن العراقيني دافعوا عن
العامل أجمع  ،والحمد لله احتفلنا بالنرص بعدما ق ّدم األبطال دماءهم
وأرواحهم فداء لتحقيق النرص ،ولوال هذه التضحيات ملا تحررت
األرض وملا احتفلنا بالنرص العظيم عىل داعش اإلرهايب ،فاملعركة
كانت معركة الحق ضد الباطل وال تخلو من التدخل اإللهي،
أما بالنسبة للمقاتلني الذين ك ّنا نرافقهم ،فكانت هناك لحظات
ومواقف بطولية كثرية ،أتذكر منها يف معركة شاركنا فيها ،بالوقت
الذي كان داعش يعتمد عىل السيارات املفخخة ،جاءت سيارة
مفخخة باتجاهنا ،لكن أحد سائقي (الشفالت) يف الحشد الشعبي
من لواء عيل األكرب ،كان لحظتها يقوم بعمل سواتر ترابية للقطعات
حمل الرتاب بالشفل
العسكرية ،ومل ّا تق ّدمت السيارة املفخخة نحونا َ
واتجه صوبها حتى تفج ّرت ،وعالج أمرها بكرامة إلهية حيث مل
يُصب هو ومل يُصب أي واحد م ّنا ،وفورا ً
هرعت صوبه وأجريت معه
ُ
لقا ًء وقد كانت هذه من الصور النبيلة والنادرة التي متثل الجود
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بالنفس وهو أسمى غاية الجود والكرم الذي ميكن أن يبذله االنسان،
وان هذه العقيدة اإلميانية العالية هي التي حقّقت النرص الكبري
عىل داعش اإلرهايب ،ومثل هذه القصص تستحق توثيقها مع خطورة
املعركة وتالحق فصولها برسعة كبرية ،لك ّنها كانت تعطينا دافعاً قوياً
رشف كان
للبقاء يف املعركة وتوثيقها ونقلها للعامل ،وهذا التاريخ امل ّ
الب ّد أن يوث ّق ويد ّون ونحن ٍ
بحمد من الله تعاىل توفقنا لتدوينه عرب
الكلمة والصوت والصورة..
تجربة فتيّة أصبحت مثاالً وأمنوذجاً
ويقول اثري أن " التجربة كانت فتية ،لكننا استطعنا إيصال هذه
البطوالت محلياً وعاملياً ،وهذه التجربة دفعتنا لصناعة التقارير

واألفالم الوثائقية والقصص ملقاتلينا األبطال ،وعرضها لجمهورنا املحيل
والعاملي ،فضالً عن ترجمة عديد من القصص واألفالم الوثائقية،
واملشاركة بع ّدة مهرجانات داخل وخارج العراق ..استطعنا أن نصنع
اسامً لإلعالم الحريب يف العراق ،هذا اإلعالم الذي ق ّدم العديد من
الشهداء والجرحى ،من أجل نقل الرسالة اإلعالمية الصادقة ،وبحمد
لله وصلنا إىل الهدف األسمى بالرد إعالمياً عىل داعش وجرامئه،
باالعتامد عىل نقل املعلومة الصحيحة واستخدام أسس الحرب
النفسية ،ورد الشائعات واألكاذيب ،وقد تواجدنا يف األماكن التي
كان يشيع داعش بتواجده فيها ،لكن فرقنا كانت متوزّعة يف هذه
األماكن ،ونقلنا الصورة مبارش ًة للجمهور عرب التغطيات اإلعالمية
واستخدام الفنون الصحفية كافة ،حتّى تح ّرر العراق بالكامل من
دنس العصابات اإلرهابية.
مراحل عمل جديدة ومهام نوعية
ويستمر اثري بالرسد قائالً" نحن اآلن يف مرحلة ثانية تتمثل بكتابة
التاريخ الناصع لبطوالت مقاتلينا ،فالعديد من الفرق اإلعالمية
تقوم اآلن بإصدار الكتب وصناعة األفالم الوثائقية لهذه امللحمة
األسطورية ،خصوصاً وأن هذا التاريخ يجب أن يُكتب بأيا ٍد عراقية

أمينة ،وبأيدي اإلعالميني الذين شاركوا أخوتهم املقاتلني يف العمليات
العسكرية ،ووثقوا البطوالت واالنتصارات العراقية ،ونحن كإعالم
حريب يف قناة كربالء الفضائية ،يف طور كتابة هذا التاريخ وتوثيقه،
ونسعى إلصدار الكتب واألفالم التي تسجل بطوالت الحشد الشعبي،
ومنهم الشهداء املضحّني ،ونحن رهن اإلشارة لبلدنا العزيز من خالل
أقسام وشعب اإلعالم الحريب يف القنوات الفضائية وبقية وسائل
رشف ،وسيتم االعتامد عىل
اإلعالم العراقية لكتابة هذا التاريخ امل ّ
األرشيف الخاص ألبطال اإلعالم الحريب من مراسلني ومص ّورين ،وكل
فئات اإلعالم الحريب التي كانت تخرج إىل ساحات املعركة وتوث ّق
هذه البطوالت ،بأدق تفاصيلها.
ويختم بالقول" أما الحديث عن حقوق اإلعالميني الحربيني
فأستطيع القول أن هيئة الحشد الشعبي قد ساهمت بإعطاء ِمنح
للشهداء والجرحى ،ولكن كاهتامم حكومي مبارش للجرحى مل نشهد
شيئاً حتّى اآلن ،من خالل توفري قطع األرايض السكنية للجرحى او
ما شابه"..
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تحقيقات

ُمس ّنون ..بني متطلبات بسيطة وواقع صعب
العجزة وكبار السن كيف نتعامل معهم؟
• تحقيق :محمد ضياء الدين
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املس ّنون هم ذخرية الخربة ومستودع الربكة والعطاء املتجدد ،ورمز التضحية وااليثار ،و ُهم الذين يتحتم علينا رعايتهم
وإظهار املو ّدة لهم بعد أن بلغوا من العمر عت ّيا.
فمع تقدم العمر ،يعاين ِ
املسن من أعراض نفسية ،وقد يكون أكرث ميالً للعزلة وعرضة لالكتئاب ،لذا يحتاج اىل رعاية واهتامم
سواء من األرسة او عموم املجتمع واملؤسسات الحكومية.
وليك نتعرف عىل كيفية التعامل مع كبار السن ومعايشتهم ،وما هي األساليب الصائبة للتعامل معهم ،أجرت مجلة
(الروضة الحسينية) التحقيق التايل.
الشيخوخة مرحلة مكملة ملراحل االنسان
االستشاري يف اإلرشاد النفيس الدكتور عبد عون عبود جعفر
رئيس قسم االرشاد النفيس يف كلية الرتبية املفتوحة ،تحدث
قائالً" ال تعترب مرحلة كبار السن او الشيخوخة مرحلة مرض ّية
كام يعتقد البعض ،بل هي مرحلة طبيعية مك ّملة ملراحل
االنسان ،يف اشارة اىل بلوغ الشخص سن الشيخوخة والذي
حددته مؤسسة الصحة العاملية عام  1972بحدود  65عاماً.
ِ
ويصف د .عبد عون الشيخوخة "مبرحلة الهدم" فام يتعرض له
امل ُسن يف هذا العمر من هدم يف خاليا الجسم واألعضاء املختلفة
ونقص الكوالجني ،الذي تقل قدرة جسم االنسان عىل إنتاجه
مبعدل  %1.5سنوياً بعد سن الخامسة والعرشين ،لينقص بشكل
كبري مع تقدم العمر ،مام يؤثر سلباً يف قدرة الجسم عىل اصالح
وتجديد نفسه ،ويتسبب نهاي ًة يف حدوث تغريات يف املظهر
واملرونة ،والقوة والوظائف ،وكل ذلك كفيل بأن يجعل امل ُسن
اتكالياً ويحتاج اىل من يساعده ويخفف عنه.
ويضيف" ان اكرث الخاليا املعرضة للتلف لدى كبار السن هي
خاليا املخ ،لذلك يصاب عدد كبري منهم بالخرف او الزهامير
وعدم الرتكيز ،وتعترب هذه من الظواهر الجسدية لدى املسن،
باإلضافة اىل الظواهر النفسية التي تصيبه ،عندما تظهر لديه
عدم الرغبة يف كثري من األشياء التي كان يقوم بها ،فامل ُسن
يف مرحلة تشبه مرحلة فض االشتباك مع الحياة ،بعد أن كان
يتصارع معها من اجل أهداف او تطلعات .
مب ّيناً" ان كبري السن ال يحتاج رعاية يف الغذاء والسكن فقط

‚‚

وإن كانت هذه الرعاية مهمة إال أن هناك يشء آخر مهم وهو
أن يتواجد ذووه بجانبه لدعمه جسدياً ونفسياً ،فامل ُسن اكرث َمن
يشعر بالوحدة من غريه".
مبادئ لرعاية كبار السن
تشكّل رعاية املسنني واالهتامم بهم أمرا ً غاية يف األهمية،
فهذه الفئة التي أفنت حياتها بالعطاء والتضحية تستحق
االحرتام واالمتنان والرعاية من خالل خدمتهم عىل أكمل وجه،
وتقديم التسهيالت وتوفري اإلمكانيات الالزمة لهم ،ويف هذا
اإلطار ،أعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة عن أهمية الرعاية
وضامن حقوق كبار السن ،وأطلقت منذ العام  ،1991وثيقة
مبادئ تتعلّق بهم ،ش ّددت عربها عىل مبدأ (االستقاللية) معتربة
أنّه من حق كبار السن الحصول عىل ما يكفي من الغذاء واملاء
واملأوى وامللبس والرعاية الصحية وإمكانية مامرسة العمل بأجر
والحصول عىل التعليم والتدريب.
الوثيقة شد ّدت عىل مبدأ "املشاركة" أي وجوب أ ْن يشارك
كبار السن بنشاط يف صوغ وتنفيذ السياسات التي تؤث ّر مبارشة
يف رفاههم ،وأ ْن يق ّدموا إىل األجيال الشابة معارفهم ومهاراتهم،
وأ ْن يكونوا قادرين عىل تشكيل الحركات أو الرابطات الخاصة
بهم ،معربة عن أهمية مبدأ "الرعاية" من خالل توفري فرص
االستفادة من الرعاية األرسية والصحية لكبار السن ،وأ ْن يتمكّنوا
من التمتع بحقوق اإلنسان والحريات األساسية عند إقامتهم يف
مأوى ومرفق للرعاية أو للعالج.
وانطالقا من مبدأ "تحقيق الذات" ومتكني كبار السن من

هذه الفئة التي أفنت حياتها بالعطاء والتضحية
تستحق االحترام واالمتنان والرعاية من خالل
خدمتهم على أكمل وجه،

‚‚
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التامس فرص التنمية الكاملة إلمكاناتهم من خالل إتاحة إمكانية
استفادتهم من موارد املجتمع التعليمية والثقافية والروحية
والرتويحية ،عرضت ملبدأ "الكرامة" املتمثّل بتمكني كبار السن
من العيش يف كنف الكرامة واألمن ،دون الخضوع ألي استغالل
أو سوء معاملة جسدية أو عقلية..
أرقام ومعوقات يف دار املس ّنني
تقول الحقوقية احتشام الهر ،مدير دار رعاية املسنّني يف
كربالء والتابع اىل وزارة العمل والشؤون االجتامعية" يوجد يف
هذه الدار  49مسناً ويبلغ عدد النساء  25والرجال  24مقيمون
يف الدار ،يتم قبول النساء بعمر  55عاماً فيام يبلغ معدل قبول
الرجال يف دار الرعاية بعمر  60عاماً ويشرتط خل ّوه من األمراض
السارية وضعف حالته املعيشية باإلضافة اىل كونه ال ميلك
املعيل".
وب ّي َنت" ان العمل يف الدار مستمر عىل مدار اليوم دون
انقطاع ،ووصل االمر يف بعض االيام مبوظفي الخدمة من الرجال
والنساء والبالغ عددهم  8موظفني أن يعملوا عىل مدار 24
ساعة متواصلة لخدمة املقيمني .يف اشارة اىل ان عدد موظفي
الخدمة قليل وغري كاف .معترب ًة عمل موظفي الخدمة رضورة
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قصوى و أهم حتى من وظيفة املدير يف خدمة املسنني والعجزة،
إضافة اىل دور كل من الباحثني االجتامعيني والبالغ عددهم
 4باحثني ،وكذلك دور املفرزة الطبية املتكونة من  8أشخاص
والذين يعملون يف مجال الرعاية الصحية والطبية.
وعن املشاكل أوضحت احتشام" ان قلّة املساحة يف الدار أهم
ما نعانيه ،حيث ال ميكن استيعاب الحاالت التي تأيت يف الوقت
الحارض ،لذلك يصعب علينا قبول أشخاص اضافيني يف الدار
بسبب ضيق املساحة.
موضح ًة" هناك دارا مبساحة كبرية كانت قد خصصت لرعاية
املسنني ،ولكن بعض املشاكل االدارية واملعوقات القانونية حالت
دون استعادته بعد ما تم االستيالء عليه من قبل قوات االحتالل
عام  ،2003واىل اليوم مل يتم حل هذه املشكلة ،فيام طالبت"
الجهات املعنية بالتدخل لحل هذه املشكلة.
جهود مبذولة لتقديم املعونة
معظم النشاطات والخدمات التي تقوم بها دار رعاية املسنني
تأيت بدعم من أيادي بيضاء ،تسعى اىل تطبيق التكافل االجتامعي
والرتاحم والشعور باملسؤولية يف املجتمع ،ولتلك األيادي الدور
الفاعل يف الكثري من الخدمات التي تُقدم اىل رشيحة كبار السن

‚‚

دعم المؤسسات االجتماعية التي ترعى المسنّين
ضروري ،عبر توفير كل اإلمكانيات المادية والطبية
والعناية بهم ،وعدم تركهم أو تهميشهم

الذين قست عليهم الحياة لتجازيهم بدار يأويهم بعيدا ً عن
ديارهم التي كان من املفرتض أن يسكنوها و ُهم بهذا العمر.
فكان أن بادرت العتبة الحسينية اىل حامية الدار يف فرتة سقوط
النظام السابق عام 2003م ،لتجدها بعد ذلك عملت عىل الدعم
الال محدود من مساعدات ودعم للقامئني واملقيمني.
قصص مؤملة
عبد االمري حسني االسدي 82 ،عام ،والذي يُطلق عليه لقب
"عميد املسنّني" يف الدار وهو احد املقيمني فيها ،جاء من بغداد
ليستقر يف دار الرعاية مع أقرانه من كبار السن ،أرس َد لـ مجلة
الروضة الحسينية قصته التي انتهت به اىل هذا املكان.
كنت اسكن يف بيت
يقول عبد االمري ،وهو أب لستة أبناءُ ،
كبري أنا وعائلتي يف حي الجهاد ،ويف احد االيام وبينام أنا ذاهب
اعرتض طريقي مجموعة من األشخاص
لقضاء بعض األمور،
َ
وطلبوا م ّني ابراز بطاقتي الشخصية ،وبعد االطالع عىل اسمي
اعتقلوين فورا ً عىل أساس طائفي واقتادوين اىل مكان مجهول،
يل بالتع ّدي والشتم والعبارات الطائفية وغري األخالقية،
لينهالوا ع َ
مع اين مل يكن لدي مشاكل او عداء مع أية جهة.
ويسرتسل االسدي" العناية اإللهية شاءت أن اهرب من
الخاطفني ،ولكني
أصبحت يف حالة نفسية سيئة جدا ً ،فاضطررتُ
ُ
اىل هجرة مكان سكني ألستقر يف دار املسنّني ،مع انه ليس لدي
أية مشاكل مع عائلتي وأقاريب بل ازورهم واتواصل معهم من
خالل االتصال والتواصل االجتامعي.
ويذكر" انه متقاعد ويعيش من خالل راتبه التقاعدي ،ومل
يعمد اىل استالم معاش الرعاية الصحية ،فيام عبرّ ان دار الرعاية
بالنسبة له اليوم هو البيت ،ويقول "ال استطيع أن أعيش يف غري
هذا املكان ألنني أصبحت اشعر باالنتامء الشديد له" مشيدا ً
بالخدمات التي تقدم لهم من قبل ادارة دار الرعاية من مأكل
ومرشب ورعاية صحية ،ومطالبا ان تخصص لهم مقاعد للحج
من قبل هيئة الحج والعمرة".
ماجدة ذياب  75عاماً من بني  25مس ّنة اضطرت اىل السكن

‚‚

• الدكتور عبد عون عبود جعفر

• الحقوقية احتشام الهر

يف دار الرعاية لكونها ال متلك من يعيلها سوى ابن أختها الذي
هاجر من العراق منذ عرشة أعوام ،ولتستقر هي وأختها التي
توفيت قبل عام تقريباً يف إحدى املستشفيات بسبب مرضها،
بعيدا عن ابنها الذي تركها ومل يتفضل عليها حتى باتصال او
سؤال عن أحوالها منذ أن غادرها.
وتتمنى ذياب أن تتحسن حالتها الصحية ليك تعاود خدماتها
اىل أقرانها يف الدار ،بعدما كانت طباخة ماهرة وبسبب وضعها
الصحي اضطرت للجلوس عىل مقعد متحرك تستعني فيه للتنقل
بني زوايا الدار.
املجتمعات الداعمة
ان دعم املؤسسات االجتامعية التي ترعى املسنّني رضوري،
عرب توفري كل اإلمكانيات املادية والطبية والعناية بهم ،وعدم
تركهم أو تهميشهم ،كام االهتامم بكرامة هؤالء املسنني الذين
ض ّحوا وربّوا وسهروا عىل األجيال التي تبني الوطن.
ويلزم أن نكون أوفياء لهذه الرشيحة ،من خالل توفري العناية
املؤسسات التي تعنى بهم وإشعارهم عىل الدوام
لهم ودعم ّ
بأن كرامتهم محفوظة ،وأن هناك من يهتم بهم ويحبهم ،انها
دائرة متكاملة يجب أن نستكملها دامئا ،وهذه الدائرة تتكون
من الدولة أوالً ومن املؤسسات الضامنة واملؤسسات األهلية
واملؤسسات مقدمة الرعاية والعائالت ثانياً.
وقد يرد سؤال يف أذهان الكثري ،عن دور الجهات الرسمية
واملعنية يف الشؤون االجتامعية ،وهل هذه الرشيحة العمرية هي
رشيحة غري مسؤولة من قبل الدولة أم هي مسؤولة؟ بالتأكيد
يجب أن تكون مسؤولة ،لكن مثة أمور يجب أن يشارك املجتمع
بها وكل من موقع القدرة واالمكانية يف معالجة أمر معني،
فمؤسسات املجتمع املدين واملؤسسات الدينية وحتى األوساط
الفنية تلعب دورا ً يف التثقيف ورسم املسارات الصحيحة ذات
النتائج االيجابية وبالتايل القضاء عىل الحاالت الشاذة ،وحفظ
كرامة اإلنسان داخل مجتمعه.
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تحقيقات

املخدرات
آفة تهدد املجتمع واألرس العراقية
• تحقيق :سالم الطايئ

يعد تعاطي املخدرات من املشاكل التي تواجه اغلب املجتمعات حيث تتزايد اعداد املتعاطني لها يف كل عام كام تزداد اصناف
املخدرات واشكالها ,و مل تعد مقصورة عىل فئة او طبقة معينة سواء كانت ميسورة الحال ام متمكنة شباب كانوا او مراهقني او
فتيات حسب ما تذكره كثري من الدراسات والتقارير.
الدكتور عامر الحيدري طبيب نفساين
تحتوي املخدرات عىل مكونات طبيعية
وعنارص كيميائية ومواد مهلوسة ،تؤدي إىل
اإلدمان من خالل تأثريها عىل وظائف الجسم
وعىل الجهاز العصبي ،مثل مركبات املورفني
إضافة إىل املاريغوانا ،ونبات الخشخاش،
والتبغ ،والقنب ،وتأيت عىل أشكال كثرية،
مثل الحبوب ،والحقن ،والبودرة ،والطوابع،
واملعجون.
وتعمل عىل تشنج وتعطيل قدرة الخاليا
العصبية عىل القيام بوظيفتها لفرتة معينة
من الزمن ،وإذا زادت نسبة الجرعة التي
50

يتم تناولها عن حدها الذي يستطيع الجسم
مقاومته فإن ذلك يؤدي إىل موت فوري.
وهناك آثار سلبية عديدة للمخدرات عىل
كافة جوانب الحياة وعىل صحة الشخص الذي
يتعاطها ،ومن هذه التأثريات حدوث العديد
من األعراض كفقدان الشهية والضعف وقلة
النشاط ونقص املناعة ،إضافة اىل تشنجات
وصعوبة يف لفظ الحروف وأيضا حدوث
اضطرابات كالتهابات الجهاز التنفيس وتلف
الكبد وتضخمه ،وتعطيل الجهاز الهضمي،
وحدوث التهابات يف خاليا الدماغ العصبية
والتأثري عىل الذاكرة والحواس األخرى.
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كام يحدث تعاطي هذه السموم اضطرابا
يف رضبات القلب ويتسبب يف عدم انتظامها،
كام يؤثر عىل مشاعر املدمن ،حيث إنه
يتسبب يف تقلب املزاج ،ويجعل الفرد منطويا
ومنعزال ويدخل يف حالة من الكآبة والحزن
والعصبية مام يؤدي إىل العديد من األمراض
النفسية.
وبحسب تقارير منظمة الصحة العاملية-
الوحدة الخاصة
فأن  %5,7-%3,5ممن ترتاوح أعامرهم بني
 15و  64سنة عىل الصعيد العاملي يستخدمون
مخدرات غري مرشوعة ،لكن يق َّدر أن ما بني

• د .عامر الحيدري

 %10و  %15منهم يصابون باالعتامد أو بنمط
من االستخدام الضار .ويُ َق َّدر بأن انتشار
اضطرابات تعاطي املخدرات يف إقليم رشق
املتوسط يبلغ  3500لكل  100000نسمة ،وأن
انتشار تعاطي املخدرات حقناً هو  172لكل
 ،100000وأنه مسؤول عن فقد  4سنوات من
العمر املعدل باحتساب العجز و  9حاالت
وفاة لكل  1000نسمة ،مقارنة مع فقد سنتني
من العمر باحتساب العجز وأربع حاالت
وفاة لكل  1000نسمة عىل مستوى العامل.
نائب قائد عمليات الفرات األوسط اللواء
الركن عيل غازي الهاشمي
ظاهرة املخدرات ليست جديدة فهي
موجودة يف كل دول العامل وال ميكن القضاء
عليها بصورة تامة اال انه ميكن الحد منها

• عيل غازي الهاشمي

ومنع انتشارها  ,بالجهود املشرتكة الن القوات
االمنية ال ميكنها تحقيق الغاية اال بأسناد
الجهات املعنية ،ويتم دخول املخدرات أما
عن طريق املطارات او الحدود من الدول
املجاورة.
وبني الهاشمي انه " تم اتخاذ عدة اجراءات
من قبل قيادة عمليات الفرات االوسط
بخصوص ظاهرة املخدرات ومنها عقد مؤمتر
موسع ضم القوات االمنية بكافة صنوفها
ورئيس املحكمة االتحادية والقضاة وتم وضع
خطة للحد من هذه الظاهرة والعمل عىل
تشديد املفارز واملداخل الحدودية للمنطقة ,
كذلك اصدار عدة توجيهات ألصحاب املقاهي
وفرض العقوبات عىل مخالفيها باعتبارها
املكان االكرث لتواجد فئة الشباب.
عقيل الطريحي محافظ كربالء السابق
علينا ان نشعر بالرحمة ازاء الذين تورطوا
والذين ابتلو بهذا الداء ,وان نتعامل معهم
عىل انهم مرىض يحتاجون الرعاية والدعم
وليس كسائر اشياء اخرى محرمة قد يرتكبها
البعض  ,وهذه املسالة بالذات رمبا تبدا
بتجربة صغرية ومحاولة استكشاف وفضول
عند البعض لكنها تتحول اىل مرض واىل ادمان
لذلك خطورتها تايت من هذا الباب اكرث من اي
باب اخر  ,لذلك يجب التعامل بكل شفافية
عىل مشكلة تلقي بضاللها عىل مجموعة
من الجوانب  ,فهي تؤثر اجتامعيا واخالقيا
ونفسيا وصحيا وامنيا وسياسيا واقتصاديا
وبصفتي رئيس اللجنة االمنية العليا يف
محافظة كربالء استطيع القول انها مل تتحول
اىل ظاهرة يف مجتمعنا وامنا هي تحدي
ومشكلة عند فئة محدودة  ,لذا يجب
ان تتضافر الجهود املختلفة من األمنيني

والرتبويني وشيوخ العشائر ورجال الدين
واملثقفني واالدباء ملواجهة مثل هذا التحدي
ويأيت يف مقدمة هذه املؤسسات القضاء
الذي له الدور االسايس يف هذه العملية ,
فمحاربة االدمان ومكافحة املخدرات مل تكن
مبجرد املوعظة او منع التعاطي ولكن االمر
يحتاج اىل اهتامم جامعي متضامن بني كافة
املؤسسات للوصول اىل رؤيا مشرتكة للحد من
هذه الظاهرة ونحول من ينظر اليها نظرة
فضول ورغبة اىل ناس محاربني لها  ,واالعرتاف
بوجودها سواء كربت ام صغرت وتحديد
الطرق واالجواء التي تؤدي اىل طريقها وما
هي السبل التي من خاللها نستطيع ان مننع
مثل هذا التوجه للمجتمع وخصوصا لدى
الشباب
الشيخ حيدر الحيل رئيس قسم الشؤون
الدينية يف العتبة الحسينية املقدسة
السبب األسايس النتشار هذه الظواهر من
املخدرات وغريها من املشاكل االخرى هو
الرتبية من قبل االباء فإما يكون االب قدوة
غري جيدة واما تكون االم ,فاألبناء هم دامئا
يكونون مقلدين آلبائهم سواء كان االمر جيدا
ام سيئا ،كام يف حديث النبي صىل الله عليه
وآله وسلم (كل مولود يولد عىل الفطرة
فأبواه يهودانه أو ينرصانه( .
واما السبب االخر النتشار ظاهرة املخدرات
هو ان الدولة ال متتلك اي مرشوع يخدم
العراق من الناحية الثقافية والعمل عىل
التثقيف لردع هكذا أمور  ,فهي غري موحدة
وال تستطيع انجاز اي مرشوع ثقايف يخدم
الشعب ،فكيف اذا كان مرشوع محاربة
املخدرات الذي أصبح اليوم يهدد املجتمع
بأكمله ,وكل ذلك بسبب النزاعات السياسية
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• الشيخ حيدر الحيل

• حسني بن عيل

التي اورثت الفساد والتخلف  ,لذا يجب
ان تبدا التوعية من اولياء االمور ألبنائهم
ومتابعتهم يف كل ما يفعلون وباألخص يف
سن املراهقة  ,وان تعمل الدولة عىل إصالح
منظومتها وااللتفات اىل حل املشاكل التي
متس بناء املجتمع
رئيس مجلس شيوخ عشائر الفرات
األوسط الشيخ حسني بن عيل آل محمد
العبايس
ان ظاهرة املخدرات تعترب مبثابة غدة
رسطانية اجتاحت املجتمعات ،وهي ال تقل
خطرا عن آفة اإلرهاب ،لذا علينا استئصال
هذه الغدة ومنع انتشارها  ,بكل الوسائل
والتدابري  ,حيث انها ظاهرة غريبة ومذمومة
عند اغلب العراقيني دخلت غلسة يك تخرب
عاداتنا وتقاليدنا العشائرية واالجتامعية
والدينية التي تربينا عليها ونحن نعلم جيدا
انها ادخلت يف مجتمعنا عن قصد يك يحقق
ما عجزوا عنه من خالل اإلرهاب ,وهذه
االفة الخطرة ان استمرت فإنها خطر شديد
ال تحمد عقباه  ،فكام عملت العشائر عىل
محاربة ومواجهة اإلرهاب عليها ان تعمل
عىل محاربة هذه الظاهرة الخطرية والخالص
منها من خالل التعاون مع كافة األجهزة
األمنية وبالخصوص جهاز مكافحة املخدرات
وجهاز االستخبارات  ,كذلك بذل قصارى
جهدنا يف اإلرشاد والتوعية لالبتعاد عن هذه

‚‚

• لقامن عبد الحسن

العادة السيئة ومنع انتشارها يف عشائرنا
الكرمية
الحقوقي لقامن عبد الحسن
إن أية مشكلة ال ميكن حلها إذا مل يتم
القضاء عىل مسبباتها ،ومشكلة املخدرات
اذا مل يتم الوصول اىل أسباب انتشارها فال
ميكن معالجتها أو يصعب الحد منها  ,ورغم
ان العمل جاري من قبل الجهات املختصة
ملحاربة ظاهرة املخدرات إال أن هنالك بعض
األمور املهمة التي يجب توفرها إلكامل
الحلقة الفارغة من هذه املهمة ،واالمر ال
يقترص عىل دور القوات االمنية يف مالحقة
املدمنني وزجهم يف السجون واهاملهم وامنا
يجب عىل الدولة ان تبني مصحات ملعالجة
املدمنني ,ملعالجة هذه اآلفة الخطرية التي
تنخر كيان املجتمع ولكونه يساهم يف ارتكاب
الجرمية وشدد القانون العراقي العقوبات
عىل هذه الجرائم وخاصة ما يتعلق باملتاجرة
باملخدرات حيث أن الهدف منها جني
األرباح غري املرشوعة وتعتمد يف روادها عىل
عدد املستهلكني للمواد املخدرة اي تعتمد
عىل عدد املتعاطفني بحيث تصل العقوبة
إىل اإلعدام وحدد القانون مفهوم املخدرات
وأنواعها والعقوبات املرتتبة عىل ارتكابها
ومنها حيازة املخدرات بقصد التعاطي
واالستعامل الشخيص وجرمية عدم اإلخبار
عن زراعة نباتات املخدرات وصور أخرى من

• جامل الدين الشهرستاين

الجرائم املتعلقة باملخدرات ,وعندما نقول
ان القانون هو ردع واصالح يجب ان يكون
هناك اصالح حقيقي ذلك من خالل معالجة
املتعاطني وليس عقابهم فقط ,وحقيقة ان
الجانب الوقايئ اليوم قارص تجاه هذه القضية
برغم انه ال يقل اهمية عن الجوانب االخرى
 ,ومن االمور املهمة االخرى ملعالجة ظاهرة
املخدرات هو اشغال الشباب وعدم تركهم
عاطلني ،وكذلك توفري املناطق الرتفيهية لهم
وهذه املسؤولية تقع عىل عاتق الوزارات.
رئيس قسم االعالم السابق يف العتبة
الحسينية املقدسة جامل الدين الشهرستاين
لإلعالم دور مهم للحد من انتشار هذه
الظاهرة من خالل اخذ دوره الحقيقي والقيام
بعدة مهام منها فضح املرافق الفاسدة يف
الجهات الرسمية التي تسهل عملية دخول
وانتشار املخدرات فاملعروف ان العراق
بلد مستورد وغري منتج ,وهذه الكميات
من املخدرات تدخل من الحدود ,فعىل
االعالم تسليط الضوء عىل الفاسدين وكشف
املروجني والتجار  ,كذلك بيان مضار هذه
املخدرات عىل االنسان واملجتمع من الناحية
االخالقية والصحية سواء يف الحارض او يف
املستقبل ,اال ان وسائل االعالم العراقية تعاين
التلكؤ بهذا االتجاه واالسباب كثرية ،اهمها ان
كثريا من وسائل االعالم تابعة لجهات سياسية
وتحكمها املصالح .

مشكلة المخدرات اذا لم يتم الوصول
الى أسباب انتشارها فال يمكن
معالجتها أو يصعب الحد منها

‚‚
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قراءة يف كتاب

غري قابل لإلنكار

كيف أكدت األحياء فطرتنا بأن الحياة مخلوقة؟

• عنوان الكتاب :غري قابل لإلنكار
 Undeniableكيف أكدت األحياء فطرتنا بأن
الحياة مخلوقة؟
املؤلفDouglas Axe :
املرتجم :رضغام عبد الكريم الكيار
من منشورات العتبة الحسينية املقدسة|
شعبة البحوث والدراسات
التاريخ2017 |1439 :

• قراءة:
أ.د.حميد حسون بجية

يتكشَّ ف لقارئ مؤلفات بعض الشخصيات العلامنية العربية كثري من الثغرات ،منها ما يخص املفاهيم املخطوءة التي
يتناولونها ،ومنها ما يخص اختيار فقرات من الرتاث اإلسالمي التي يستشهد بها العلامنيون يف كتاباتهم .هذا ناهيك عام
يستخدمونه من عبارات فلسفية الغرض منها إبعاد ذهن القارئ عن صلب املوضوع وتشتيت أفكاره.
عىل أننا ال ينبغي لنا تكفري كل من يدعي العلامنية ألننا ال نعرف ما تك ّنه صدورهم ،كام أنه ليس من حقنا الحكم
عىل ما تك ّنه تلك الصدور .وال بد من القول أنه ليس كل من يدعي العلامنية يكون عىل خالف مع اإلسالم .فقد تكون
بعض اآلراء التي يطرحونها ال تتعارض مع األفكار اإلسالمية اللهم إال يف صياغة العبارة فحسب.
ورد يف تقديم الكتاب أن الدكتور دوكالس أكس اختصاص هندسة
جزيئية ،وهو مدير معهد بيولوجيك ،وهي منظمة أبحاث تابعة
ملعهد ديسكفري يف سياتل ،عاصمة مقاطعة كينك يف واشنطن .وقد
ظهرت أفكار الكاتب يف عدة كتب من بينها (التوقيع يف الخلية) ويف
كتاب (شك داروين) لستيفن ماير و(حل الحياة لسيمون كونواي
موريس)ويف العديد من املجالت العلمية.
يتناول الكاتب يف الفصل األول من الكتاب وتحت عنوان
(السؤال األكرب) السؤال الذي مل تجب عنه نظرية داروين ،وهو(كيف
أتينا للوجود؟) .فموضوعها هو البقاء وكيفيته فحسب .وهذا يعني
فيام يعنيه أننا حتى لو اعتقدنا بصحة نظرية داروين ،فهذا ال مينعنا
من الشك بحقيقة أصل الحياة.
عىل أن داروين نفسه ويف الطبعات األوىل من كتابه(أصل األنواع)
كان يشري يف الخامتة لرفض أقرانه الواسع يف الوسط العلمي لنظريته.
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وكان يعزو ذلك لالنغالق الفكري للعلامء .وكان يع ِّول عىل "علامء
التاريخ الطبيعي صغريي السن والناشئني" يف قبولها.
عب داروين عن كبري دهشته عندما تحول الرفض شبه
وقد رَّ
الكامل إىل قبول شبه كامل يف بضع سنوات .فام الذي حدث؟ مل يكن
مثة كشف علمي ساعد عىل ذلك .وقد عزا داروين ذلك ملا أسامه
ضغط األقران .وهو ما كان مدفوعا من أجل تحقيق النفوذ.
ويتكرر السؤال :ملا أو ملن نحن مدينون بوجودنا؟
بدءا ،تقتيض بديهة التصميم العامة أن " كل ما يتوقف فعله
وإنجازه عىل علم مسبق ال ميكن صدوره إال من عامل مدرك ".فال ميكن
حتى للمهام البسيطة أن تنجز نفسها بنفسها .ومن أمثلة هذه املهام
تحضري الحساء وتزرير القميص ولف الهدية وسواها .وهذه البديهة
ليست جديدة .فقد صورها املؤرخ اليوناين بلوتارخ يف القرن األول
امليالدي خري تصوير .وهنا نركِّز عىل الثقافة العلمية وليس األسئلة

العلمية يف طرح األسئلة وإجابتها.
ويف عام  1966نُظمت ندوة يف فالدلفيا تحت عنوان "التحديات
الرياضية لتفسري الداروينية الحديثة للتطور" .وخالل العرشين سنة
الالحقة مل تتكرر مثل تلك الندوة.
وتح َّدت مجموعة صغرية من املؤلفات العلمية نظرية داروين
من خالل "استحالة أن تصبح الرموز مرتبة يف تسلسل وظيفي طويل
عن طريق الصدفة ".ومن ذلك تسلسل الجينات وتسلسل الربوتني.
فمثال كيف يجري تشفري تعليامت تسلسل الربوتينات يف جيناتها.
وبديهي أن الرضر ال يأيت إىل العلم من أناس يبحثون عن نتائج،
ولكن ذلك الرضر ينتج من أناس يحاولون قمع النتائج التي ال تتامىش
مع طموحاتهم.
إن الفكرة األساسية يف نظرية داروين التي تستحق الرتكيز هي
قاعدة إمكانية إنتاج سلسلة من الكائنات أفضل من تلك الكائنات
التي جاءت منها .بيد أن هذا التحول الذي يفرتض قوة االنتخاب
الطبيعي يتناىف مع كون األشكال املادية للحياة تعبريات عن يشء
أعمق وثابت ومثايل .فاالنتخاب الطبيعي ليس مبقدوره تتبع صالحية
االبتكار إذا مل يكن ذلك االبتكار موجودا فعال.
مل تكن نظرية داروين مؤرشا ناجحا لالخرتاعات .ومثال استخدام
وكالة ناسا للهوائيات للتحسني االنتقايئ يف تصميم هوائياتها خري دليل
عىل ذلك .فوجود أصل الهوايئ ال ينجح يف اختيار القبعة .ونجاح ذلك
ليس عرضيا ما مل تتدخل يف صناعته خربة اإلنسان .بكالم آخر ،فإن
التحسني االنتقايئ يُثبت قيمته من خالل التوظيف الذيك الذي يقوم
به األشخاص الذين يح ِّددون ما ميكن وما ال ميكن القيام به.
عام  2007قدم عامل األحياء التطورية يف املركز الوطني ملعلومات
التقانة الحيوية يف مرييالند ،يوجني كونني ،ما أحدث صدمة مزدوجة
للعلامء يف مجاله .أوال أقر برصاحة بأن أصل الخلية األوىل الحاملة
للتعليامت الجينية لصنع الربوتينات هو"لغز يهزم التفكري التطوري
التقليدي ".وثانيا ناشد علم الكونيات لدراسة أصل الكون وسلوكه
ككل من أجل تصحيح كل يشء .وكان يع ّول عىل فكرة األكوان
املتعددة الالمتناهية من أجل االستغناء عن مشكلة الالإحتاملية
الخيالية.
فلو حاولنا أن نتجنب الله من خالل افرتاضنا مجيء الحياة من
الفضاء الخارجي ،فنحن يف واقع األمر نُرجع أفعال الله إىل مكان آخر
يف هذا الكون .فام قام به الخالق أمر واضح ،وال ميكن أية نظرية أن
متحو ذلك.
يتمثل الفشل الرئيس للامدية يف عدم قدرتها عىل رشح االخرتاعات.
كام أنها غري قادرة عىل نحو قاطع عىل تفسري أفكار املفكرين.
فنحن نعلم أن السبب يف وجودنا ال ميكن أن يكون عرضيا .فقد
خرجنا إىل حيز الوجود كام لو كان ذلك مرادا لنا .وهذا السبب ال بد
أن يكون يف حوزة من يرقى إىل بصرية مدهشة للقيام بذلك.

يرص املاديون عىل أن الشخص ليس إال ترتيب لعنارص الجدول
الدوري عىل نحو خاص .بيد أننا عىل يقني من أن األمر غري ذلك .فال
ميكن أن ينخفض تفكرينا إىل عملية مادية .فنحن فقط من أُ ِ
عط َي
القدرة عىل فهم هذه الحقيقة املهمة .ونحن ندرك ذلك منذ الصغر.
ولو كان هذا التجاوب بيننا وبني خالقنا بهذا العمق ،فعالقتنا معه ال
ميكن أن تكون بعيدة املنال.
قد بلغنا ذلك من خالل التفكّر .ولنذكر أننا بدأنا بسؤال بسيط
هو(من أين جئنا؟) .وكان ذلك السؤال مقرونا بعزم عىل اإلجابة
ملعرفة الحقيقة .يف حقيقة األمر مل تكمن الصعوبة يف أننا ال منتلك
أي إجابة ،بل يف كوننا منتلك إجابتني متناقضتني .ففي طفولتنا كانت
لدينا بديهية التصميم من أن الحياة من صنع الله .ورغم معارضة
الكثريين لذلك ،مل يتمكن أولئك من محو تلك البديهية .فدافع كثري
منا عنها .وكنا نعتقد أن مثة مزيدا من البديهيات البسيطة التي تعزز
بديهيتنا الرئيسة .واتضح لنا أن األشياء ال ميكن أن تحدث مصادفة.
واآلن نرى أن الكائنات الحية من أبرز األمثلة عىل هذا املبدأ.
فال ميكن إنجاز وظيفة ما عالية املستوى دون وجود شخص يفكّر
يف ترتيب األشياء والظروف لذلك ،ووضع تلك األفكار قيد العمل.
وتتصف هذه الرتتيبات جميعها بالتامسك الوظيفي رفيع املستوى.
وهو ما نعلم يقينا أنه ال يحدث إال عن طريق البصرية ،وليس
املصادفة.
خالل ذلك تعلّمنا كيف نتخىل عن النسخة الطوباوية للعلم،
التي ال تشبه العلم الحقيقي عىل أي نحو .وعرفنا أن الذات والوجود
األساسيني لدى البرش البد أن يتأتيا من إله موجود فعال.
مثة رؤية للحياة أكرث إقناعا من الرؤية املادية ،وقد نشأت
بالسليقة .فقد نشأت فينا منذ طفولتنا ،وأصبح إنكارها بعيد املنال.
ولو أخذنا الحمض النووي مثاال ،فإن معظم الناس يعتقدون
أن العلامء قد توصلوا إىل كيفية عمل الدماغ ،ويعتقدون أيضا أنهم
توصلوا إىل كيفية عمل الحمض النووي  .DNAفيعتقد معظم الناس
أن املخطط الذي يتكون منه الكائن الحي مكتوب بلغة الجينات.
وعليه فاألوز يصيح ألن لديه جني الصياح .وينبح الكلب ألن لديه
جينات ذات نشاط مفرط .لكننا نصاب بالصدمة عند معرفة حالة
الجهل املتعلقة بالحمض النووي .ثم أن علامء الوراثة كانوا يعتقدون
أن أكرث جوانب الكائنات الحية التي تُعزى بدقة إىل جينات معينة،
اتضح بأنها كاذبة فيام بعد .وكانت تلك أول أسطورة تخص الحمض
النووي .أما األسطورة األخرى التي سقطت منذ فرتة وجيزة ،فهي أن
لدى العلامء فهم واضح للجني .لكن األبحاث الحديثة تشري إىل أن
مفهوم الجينات يف أزمة حاليا .فالصورة البسيطة للجني باعتباره جزءا
من الحمض النووي الذي يشفّر الربوتني ،مل تَص ُدق إال عىل البكترييا.
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بحث

أخطاء يف التفكري اإللحادي
• عيل ديالن

الجزء االول

اإللهي مع االتجاهني اإللحادي والالأدري ،قد تحدث بعض
يف خضم الرصاع األيديولوجي ،والفكري الذي يعيشه االتجاه
ّ
االرتباكات املنهج ّية ،واملعيارية بني أطراف النزاع ،ورمبا يصل األمر إىل مستوى املساومات عىل حساب املعطى املدريس العلمي،
مام ينتج اإلطاحة مبوضوعية الحوار واالستخفاف بقيمة التالقح الفكري الذي ينشده الباحث املوضوعي.

عبت عن ذلك االرتباك وتلك املساومات،
إ ّن من أبرز الحاالت الّتي رّ
والتي أصبحت -أو كادت -أن تكون ظاهرة يقودها علامء مرموقون ،هي
ظاهرة مصادرة حق االختصاص ،وهو حق قد ُمنح علم ّيا لفئة كابدت
عناء البحث والتحقيق يف سبيل الوصول إىل قناعات مقبولة داخل دائرة
املسموح ضمن نطاق املجتمع العلمي يف جميع املجاالت االختصاصية
للعلوم غري الزائفة ،من قبيل علم النفس واالجتامع والقانون والطب
والكيمياء ،وما إىل ذلك ...فبدالً من احرتام هذه االختصاصات ،والوقوف
عند حدودها تجد هناك من يحاول أن مييل قناعاته الذاتية عىل اآلخرين
من دون أن تكون تلك القناعات واقعة يف حريم اختصاصه!
ومن هنا كانت أهمية هذه املقالة ،حيث الوقوف عىل ما ميكن أن
نطلق عليه بـ(فضول االختصاص) ،وهي ظاهرة نضعها يف خانة الظواهر
السلبية التي شاعت مؤخرا يف بعض األوساط العلمية ،والتي من املق ّدر
أن تكون أكرث الفئات التزاما بحق االختصاص ،وقد نجم عن ذلك أن
تداخلت اآلراء وتصاعدت حدة النزاع ،فحدث ما ميكن تسميته بـ(فوىض
النزاع  )Conflict chaosوهو نتيجة طبيعية لالنتهاك املنهجي.
رشح املصطلح:
إ ّن املعنى الدقيق لظاهرة (فضول االختصاص) ،هو أن يحمل أحد
املختصني يف مجال معني -كالفيزياء مثال -إرثه االختصايص ،مبديا رأيا يف
نطاق وحدود اختصاص آخر كالفلسفة وموحيا بذلك أمام الرأي العام
بأ ّن هذا الرأي نابع من قناعة موضوعية ،وهو أحد نتاجات احرتافه
املهني.
قد يتفق أن يتدخل الفيلسوف التقليدي يف مجال علم الفيزياء
الكونية أو يتدخل -مثال -الفيزيايئ الكمومي يف مجال امليتافيزيقيا ،وقد
ح ّدثنا تاريخ العلمني وال يزال عن الخروقات املتبادلة بينهام ،ودونك

ما تبديه الفلسفة العقلية التقليدية املعارصة من الحديث عن األفالك
والكيفيات النفسان ّية -كالخوف والفرح  -وعن مسائل تتعلق بطريقة
اإلدراك وباإلدراك نفسه ،وماذا يجول يف الدماغ اإلنساين ،بل عن طبيعة
تأثر الحاسة باملحسوس ،وما إىل ذلك مام يرتبط جزما ببعض العلوم
الطبيعية كالفلك ،والفيزياء ،والبيولوجيا ،وما شاكلها.
كام ال يغيب عن القارئ الكريم -وهو ما سنتطرق إليه  -تلك
التدخالت السافرة التي ارتكبها بعض علامء الفيزياء بحق الفلسفة
واملنطق السليم وعدم ضبط الحدود العلمية املقررة لهم ،ظنا منهم أ ّن
هذا هو مقتىض ما أفرزته التجارب العلمية ومصادم الهدرونات الكبري،
فانساقوا اىل اعتقادات ،أقل ما ميكن أن يقال يف حقها :إنّها تفوق الخيال.
ومن الجدير بالذكر أ ّن ظاهرة (فضول االختصاص) تختلف
عام اصطلحنا عليه يف علم املعرفة املقارن بـ(الرتاكب املعلومايت
 )Information-Compositionيف الظواهر املعقدة ،حيث عنينا
به أ ّن بعض املوضوعات ذات الرتكيب املتنوع ،س ّيام فيام يرتبط
بالظواهر الطبيعية تحتاج – إذا ما ق ّدر أن نخرج لها بنتيجة نهائية-
إىل توظيف علوم متعددة واختصاصات مختلفة ،مع الحذر والدقة يف
كيفية االستفادة من كل منها ،بغية الوصول إىل التزام مرض يتوافق مع
التنوع املعلومايت ،...وذلك من قبيل ظاهرة اإلدراك الحيس حيث يحتاج
الباحث إىل فئة من املعطيات الفيزيائية التي تفرس طبيعة تأثر الحاسة
باملحسوس الخارجي ،وكيفية نقله عرب النواقل العصبية إىل الدماغ ،كام
ويحتاج إىل معطيات بيولوجية تفرس طريقة فك شفرة املعطى الحيس
داخل الدماغ ،وإىل الفلسفة وعلم نظرية املعرفة حيث يتم اعطاء
النظرية النهائية بعد إضافة عنرص اإلدراك النفيس لجميع املعلومات
التي يحصل عليها اإلنسان.

إ ّن طريقة (الرتاكب املعلومايت) هي الطريقة الصحيحة يف استالل
الرؤية األخرية من الظاهرة املعقدة محل البحث ،ونحن نعتقد بأ ّن
هذه الطريقة سوف تفيض بالباحث -أحيانا -إىل اكتساب اليقني – أعىل
درجة تصديقية ميكن أن يحصل عليها االنسان -خالفاً لالتجاهات الّتي
استبعدت فكرة حصول اليقني ،منطقيا ومعرفيا ،كاملنطق (البوبري)
والنزعات االستقرائية الرتجيحية .كام ونعتقد بأنها طريقة تؤ ّمن سيادة
االختصاص من جهة ،وأنها من جهة أخرى تساهم يف اقتطاف الرؤية
املتكاملة بعد مراعاة التناسق بني جميع املعلومات املتنوعة يف حني أ ّن
(فضول االختصاص) مل يتوقَ اإلخالل من كلتا الجهتني.
مناذج من فضول االختصاص
لقد أدركنا من البيان املوجز لرشح ظاهرة (فضول االختصاص) -يف
العدد السابق -مدى خطورة االنسياق وراء الظاهرة ،وعدم قيمة
انتهاجها يف سبيل الحصول عىل املكتسبات الفكرية والرؤى األيديولوجية،
األمر الذي أنتج تسويغ االنتهاكات املنهجية ،وتغليب الجانب الذايت عىل
حساب املنهج املوضوعي ،والخروج مبعطيات مؤسفة وأفكار مصادمة
للذوق البرشي العام.
ونريد -هنا -أن نسلط الضوء -استيضاحا لإلشكالية التي نهدف إىل
تحليلها -عىل ما اقرتفه بعض علامء الطبيعة واستغالالً من قبلهم للمنابر
العلمية -بقصد أو بدون قصد -حيث تخطوا حدودهم االختصاصية،
واملجال الذي ال ينبغي أن يقرر العلم كلمته فيام سواه ،وراحوا يتحدثون
عن أمور هي من شؤون الفلسفة ،ومتت صياغة أطروحاتهم الذاتية
بطريقة توحي للمتلقي أنّها صياغة علمية ومن صميم املنهج العلمي.
وحيث إننا ال نستطيع يف هذا املقال ذكر جميع النامذج التي
تندرج تحت ما أسميناه بـ (فضول االختصاص) ..فسوف نركز عىل بعض
النامذج املهمة.
منوذج :تجربة ذات الشقني
يبت الفيزيايئ الكمومي بانهيار بديهيات
إ ّن من تلك النامذج ،هو أن ّ
العقل البرشي والتي متثل األسس األوىل لكل البناء الفوقاين للمعرفة
والعلم والفكر ،واملتجذرة يف ذهن كل فرد من أفراد اإلنسان ،وأ ّن
التخيل عنها يعني -بكل بساطة -أ ّن العقل البرشي مبا يحمل من مخزون
معلومايت عظيم ليس إال رضبا من التخيل والهراء ،وكل ذلك بسبب أ ّن
بعض التجارب الكمومية قد أوهمت الفيزيايئ املؤدلج عىل أنّها تتناقض
وتلك البديهيات العقلية .فعىل سبيل املثال أ ّن التجربة املعروفة بذات
الشقني التي تثبت أ ّن الجسيم -كاإللكرتون مثال -يسلك سلوكا جسيمياً
إذا ما م ّر من صفيحة ذات شق واحد ،ويسلك سلوكاً موجياً إذا ما كان
يف الصفيحة شقان ،فهو أمر يكتنفه الغموض ،ومل يكن يف أول األمر
تصور مناسب من الناحية العلمية يتمكن من خالله العلامء تفسري
عالقة الشق الواحد والشقني مع تحديد هوية اإللكرتون الجسيمية أو

املوجية ،وبقي العلامء يتلقون هذا الواقع التجريبي كحالة حاصلة يف
الواقع الطبيعي مل يعرف لها تفسري محدد ورصيح ،إىل أن تبنى وبجدارة
يؤسف لها فضول االختصاص عىل يد الفيزيايئ االمرييك (ريتشارد فاينامن
 )Richard Feynmanم ّدعيا أ ّن الجسيم اإللكرتوين يدخل من الشقني
معا يف آن واحد ،رغم عدم انقسامه اىل قسمني ،بل هو بكامل وجوده
يدخل من الشق األول ،وهو بكامل وجوده ايضا يدخل من الشق الثاين
يف آن واحد! وبهذه الطريقة من التفكري رضبت إحدى البديهيات املهمة
حسنا العام ال يتقبل أن يكون الواحد
للعقل البرشي ،وهي القائلة :إ ّن ّ
مساوياً لإلثنني؛ ألنّه يعني تصديق املعادلة الرياضية القائلة )2=1( :وال
أرى القارئ العزيز سخيا يف قبول هكذا أفكار.
إ ّن السبب الذي حدا بعامل فيزيايئ شهري إىل أن يتبنى ما يخالف
األصول اإلدراكية ،إمنا هي مصادرة اختصاص الفلسفة العقلية القامئة
عىل تلك األصول وقضايا الحس العام ،والتي جزء بل من مهام عملها
التحري عن املمتنع واملقبول يف دائرة القناعة الذهنية ،وقد حسمت
الفلسفة باختالف اتجاهاتها -عدا االتجاهات الشكية -عدم إمكان
القناعة (مبساواة الواحد لإلثنني) يف أي عامل مفروض ،سواء كان عاملنا
املس ّمى بعامل األجسام الكبرية أو العامل ما دون الذري ،والباعث عىل
ذلك أن التصميم الذهني لإلدراك البرشي يصطدم مع هذه املساواة ،من
غري أن يكون له أي استعداد إلمكان حصول القناعة بها ،مع مالحظة أ ّن
افرتاض إمكانية قبولها يف الذهن تسويغ إلمكانية القناعة بقضايا أخرى
تتناقض مع جميع البنى األوىل املعتمدة يف تحليلنا وتفكرينا ،مام يكون
ذلك مدعاة لزعزعة كل خطانا البحثية وانعدام التوازن الفكري.
فعامل الفيزياء عندما يسقط تخ ّيله ،والذي هو بطبيعة الحال ليس
تصورا مدعوما من الناحية العلمية ،عىل التجربة الخارجية ،ويخرج
بنتيجة مستلزمة للمحظورات أعاله ،يقع يف محذور (فضول االختصاص)،
وكان األحرى به إن مل يتمكن من تأصيل فرضية متسقة مع األصول
اإلدراكية ومناهضة للخرافة العلمية أن يتوقف عن تحميل التجربة ما
مل تحمله ،ويكتفي بالحرية إزاء تعقيد الطبيعة وغموضها ،ولطاملا -وال
يزال -العلامء الطبيعيون يتوقفون يف الحاالت التي ال تفصح التجربة
عنها ،ذلك أ ّن هذا هو مقتىض ما تستوجبه املهنية واالحرتاف العلمي.
إ ّن الفضول الذي ارتكبه "فاينامن" مل يحظ بقبول الرأي العام
للمجتمع العلمي ،وقد خالفه يف ذلك بعض العلامء ومنهم الفيزيايئ
الربيطاين (روجر برنوز  .)Roger Penroseبيد ا ّن غرابة بعض األفكار،
سيّام تلك التي تصدر من بعض العلامء مصحوبة مبسوغات زائفة علميا..
مام يوجب إلفات الذهن إليها ،وتناقلها عرب وسائل إعالمية متعددة
فيتم الرتويج لها عىل أنّها حصيلة علمية ،ومن غرائب حقائقه املكتشفة!
املصدر :مركز الرصد العقائدي

سؤال وجواب

اإلمامة اإللهية
ور ّد شبهات تتعلّق بجعلها
الشبهة باختصار هي :أنّنا  -أي :الشيعة الجعفرية االثني عرشية - ،نقول :بأ ّن اإلمامة جعل
ّ
اس إِ َماماً )) (البقرة .....)124:حيث نؤكّد بذلك أ ّن
ونستدل بقوله تعاىل (( :إِ يِّن َجا ِعل َُك لِل َّن ِ
إلهي.
اإلمامة هي اختيار وجعل إلهي ال دخل باختيار الناس وجعلهم خليفة لهم من خالل الشورى
أو غريها من بدعهمَ (( ،و َما كَانَ لِ ُمؤ ِم ٍن َوالَ ُمؤ ِم َن ٍة إِ َذا َق ىَض اللَّهُ َو َر ُسولُهُ أَمراً أَن يَكُونَ لَ ُه ُم
ال ِخيرَ َ ُة ِمن أَم ِر ِهم َو َمن يَ ِ
عص اللَّهَ َو َر ُسولَهُ َفقَد ضَ َّل ضَ الَالً ُمبِيناً )) (األحزاب.)36:
ولكن املخالفني أجابونا :بأن ال خصوصية يف مسألة الجعل اإللهي؛ إذ ال ميكن أن يُبنى عليه
بأ ّن اإلمامة هي إمامة منصوصة ..وال تدلّل عىل أ ّن اإلمام املجعول هو إمام معصوم أبدا ً؛ إذ أ ّن
وجل قد جعل كذلك أمئّة الكفر أيضاً ،استنادا ً إىل قوله تعاىلَ (( :و َج َعل َنا ُهم أَئمَِّ ًة يَد ُعونَ
الله ع ّز ّ
إِلىَ ال َّنا ِر َويَو َم ال ِق َيا َم ِة الَ يُنصرَ ُ ونَ )) (القصصّ ، )41:
فيدل أيضاً هذا عىل أ ّن اإلمامة ينالها الظامل
وجل ،فال داللة بعدئذ
أيضاً ،فهذه اآلية تدلّل بأ ّن هذه اإلمامة الكافرة مجعولة أيضاً من الله ع ّز ّ
للقول بأ ّن اإلمامة ال ب ّد وأن تكون من ذ ّرية إبراهيم واألمئّة كلّهم معصومون؛ إذ أ ّن هذه اآلية
وجل
فكل األُمور بيد الله ع ّز ّ
وكل جعل يف القرآن ،هي جعل تكوينيّ ،
تنفيها وتثبت أ ّن اإلمامةّ ،
وال تدلّل عىل النص يف مسألة الخالفة ،بخالف مسألة النب ّوة حيث هي اختيار إلهي بحت.
والتوسع يف رشح وبيان األجوبة العلمية عىل
هذا مخترص شبهتهم ......نرجو منكم التفصيل
ّ
واملفصلة.
هذه الشبهات ،فنحن بحاجة إىل مثل هذه األجوبة العلمية الرصينة
ّ
مرتىض  /بلجيكا
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الجواب:
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
ال ب ّد من تقديم مق ّدمتني حتّى يتس ّنى الجواب عىل هذه
الشبهات:
املق ّدمة األُوىل :الشيعة ال يحرصون اإلمامة باإلمامة الحقّة؛ إذ
معنى اإلمام :املقتدى به ،فث ّمة إمامة ألهل الباطل..
فقد ورد عن اإلمام الصادق صلوات الله عليه( :إ ّن األمئّة يف كتاب
وجل إمامان؛ قال الله تبارك وتعاىلَ (( :و َج َعل َنا ُهم أَئمَِّ ًة
الله ع ّز ّ
َيهدُ ونَ ِبأَم ِرنَا )) ال بأمر الناس ،يق ّدمون الله قبل أمرهم ،وحكم
الله قبل حكمهم ..وقالَ (( :و َج َعل َنا ُهم أَئمَِّ ًة يَد ُعونَ إِلىَ ال َّنا ِر ))
(القصص ،)41:يق ّدمون أمرهم قبل أمر الله ،وحكمهم قبل حكم
وجل)(.)1
الله ،ويأخذون بأهوائهم خالف ما يف كتاب الله ع ّز ّ
الحق ،بل يشمل أمئّة
وكذلك ال يحرصون الجعل التكويني بأمئّة ّ
يتبي أ ّن الجعل التكويني ليس هو العنرص الوحيد
الباطل ،ومنه نّ
املق ّوم لإلمامة اإللهية التي هي خالفة عن الله تعاىل ،بل يفتقر
وجل حسب
الجعل كذلك إىل عنرص آخر ،هو :الهداية بأمر الله ع ّز ّ
ما جاء يف اآليات ،ومن ث ّم ينصب عليها الجعل الترشيعي.
وبعبارة أُخرى :نحن ال نقول :أ ّن الجعل الترشيعي لإلمامة ينصب
عىل مطلق الجعل التكويني املج ّرد عن الهداية بأمر الله تعاىل ،وبه
مفصالً يف جواب
يخرج عن الح ّد جعل أمئّة الضالل .وقد ب ّينا هذا ّ
السؤال السابق ،فراجع!
املق ّدمة الثانية :العصمة ،التي هي ركن أسايس من أركان اإلمامة
وجل ،ولذلك افتقرت
الحقّة ،مرتتّبة عىل الهداية بأمر الله ع ّز ّ
اإلمامة اإللهية باإلضافة إىل الجعل إىل وجود النص منه تبارك
وتعاىل ،وهو إظهار للجعل الترشيعي يف عامل اإلثبات؛ أل ّن العصمة
أمر باطني ال يعلمه إالّ الله ،وغري املعصوم ال يكون مهدياً وال هادياً
وجل.
بأمر الله ع ّز ّ
واآلن نأيت إىل اإلجابة عن أسئلتكم:
 -1حقيقة الجعل اإللهي هو اإليجاد ،فقد يكون الجعل منه
تعاىل مبا هو جاعل هويات املمكنات والعالقات بينها ،املس ّمى
بـ(السنن) ،فيتم ّحض يف التكوين ،وقد يكون الجعل منه تعاىل مبا
هو شارع الرشائع واألحكام واملناصب بالنظر إىل مصالح العباد
ودفع ما فيه فسادهم ،فيكون جعالً ترشيعياً.
 -2املائز بني ما ّ
يدل عليه لفظ الجعل من املعاين يفهم من
متعلّق الجعل والقرائن املوجودة يف النص القرآين؛ فقد يكون
تكوينياً محضاً ،كجعل الليل والنهار ،وقد يكون تكوينياً بإضافة
الحق ،وقد يكون تكوينياً بسلب الهداية ،وما
الهداية ،كجعل أمئّة ّ
يرتتّب عىل ذلك من حصول الدعاوى الباطلة كجعل أمئّة الضالل،

الحق .وقد ب ّينا ذلك يف السؤال
وقد يكون ترشيعياً ،كالنصب إلمام ّ
السابق؛ فراجع!
الحق يلزمه الهداية بأمر
تبي الفرق بينهام ،بأ ّن جعل أمئّة ّ
 -3قد نّ
الله تعاىل ،وهو مرتتّب عىل الصرب واليقني حسب نص اآلية ،وجعل
أمئّة الباطل والضالل يلزمه الدعوة إىل النار ،وهو مرتتّب عىل اختيار
الضالل وعدم الهداية بتقديم أمر النفس واألخذ باألهواء .ث ّم يتم ّيز
أمئّة الهدى بالجعل الترشيعي دون أمئّة الكفر ،كام أوضحنا سابقاً.
تبي مماّ سبق أ ّن الجعل ألمئّة الكفر جعل تكويني عىل
 -4قد نّ
السنن اإللهية مبا ال يلزم الجرب ،وإمامة الضالل هي غري
طبق ُ
اإلمامة اإللهية التي فيها جعل ترشيعي إضافة إىل الجعل التكويني
للسنن اإللهية.
املطابق ُ
 -5ال داللة يف قوله تعاىل من سورة العنكبوتَ (( :و َو َهب َنا لَهُ إِس َح َاق
اب( )) ...العنكبوت)27:
ُوب َو َج َعل َنا فيِ ُذ ِّر َّي ِت ِه ال ُّن ُب َّو َة َوال ِك َت َ
َو َيعق َ
اآلية ،عىل تخصيص النب ّوة والكتاب يف إسحاق ويعقوب ،فإ ّن اآلية
تذكّر بالتفضّ ل عىل إبراهيم ووهبه إسحاق ويعقوب بعد الكرب
واليأس من الذ ّرية ،ولذا مل تذكر إسامعيل ،وحرص الذ ّرية بإسحاق
ويعقوب باطل قطعاً ،ث ّم ذكرت اآلية التفضّ ل الثاين ،وهو :جعل
النب ّوة من بعده يف ذ ّريته ،وذ ّرية إبراهيم تشمل إسامعيل وذ ّريته
تنص عىل نب ّوة إسامعيل ،منها :قوله تعاىل:
أيضاً .وهناك آيات أُخرى ّ
(( ُقولُوا آ َم َّنا بِاللَّ ِه َو َما أُنز َِل إِلَي َنا َو َما أُنز َِل إِلىَ إِب َرا ِهي َم َوإِسماَ ِع َيل
ُوب( )) ...البقرة ،)136:اآلية.
َوإِس َح َاق َويَعق َ
وأ ّما قوله تعاىلَ (( :و َج َعل َنا ِمن ُهم أَئمَِّ ًة يَهدُ ونَ ِبأَم ِرنَا لَماَّ َصبرَ ُوا
َوكَانُوا بِآ َياتِ َنا ُيو ِق ُنونَ )) (السجدة ،)24:وقوله تعاىلَ (( :و َج َعل َنا ُهم
عل ال َخ َري ِ
ات )) (األنبياء،)73:
أَئمَِّ ًة َيهدُ ونَ ِبأَم ِرنَا َوأَو َحي َنا إِلَيهِم ِف َ
فهي وإن كانت نازلة يف أمئّة بني إرسائيل ،ولك ّنها ال تحرص اإلمامة
فيهم دون غريهم ،بل إنّها تذكر صفة اإلمامة بصورة عا ّمة ،وهي:
الهداية بأمر الله وفعل الخريات بالوحي ،كام تذكر أ ّن نيل اإلمامة
وتنص اآلتيان عىل أ ّن
يكون بالصرب واليقني ،فهام علّتا اإلمامةّ ،
الجعل لإلمامة ،أي نوع من الجعل كان ،هو جعل من الله ،وقد
ذكر القرآن أ ّن اإلمامة تكون يف ذ ّرية إبراهيم مطلقاًَ (( :ق َال َو ِمن
ُذ ِّريَّ ِتي َق َال الَ يَ َن ُال َعه ِدي الظَّالِ ِم َني )) (البقرة .)124:
 -6اإلمامة اإلبراهيمية هي أصل هذه اإلمامة التي عند أمئّة أهل
البيت(عليهم السالم)؛ أل ّن إبراهيم(عليه السالم) سألها لذ ّريته ((
َق َال َو ِمن ُذ ِّر َّي ِتي )) ،فجاء الجواب باستحقاقها ملن مل يكن ظاملاً
منهمَ (( :ق َال الَ يَ َن ُال َعه ِدي الظَّالِ ِم َني )) ،فهي عهد أعطاه الله
حق ال أمئّة
تعاىل إلبراهيم(عليه السالم) بأن سيكون يف ذ ّريته أمئّة ّ
باطل ،وأمئّة عدل ال أمئّة ظلم.
فالسؤال يف اآليةَ (( :واج َعل َنا لِل ُم َّت ِق َني إِ َماماً )) ،إذا قلنا بأنّها
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خاصة بأهل البيت(عليهم السالم) حسب الروايات ،سؤال عن
ّ
جعلهم من أُولئك األمئّة الذين وعدهم الله إبراهيم(عليه السالم).
اب ُموسىَ إِ َماماً َو َرح َم ًة )) ،فقد
 -7وأ ّما قولهَ (( :و ِمن َقبلِ ِه ِك َت ُ
جاء (إماماً) حال من كتاب موىس يف اآليتني ،واملعنى :إ ّن كتاب
موىس يقتدى به ويأتم به يف الدين.
يتبي املراد من قوله (( :إِ َماماً
نعم ،ذكر بعض املحقّقني أنّه :ال نّ
َو َرح َم ًة )) يف اآلية الثانية ،وهي :قوله تعاىل (( :أَ َف َمن كَانَ َعلىَ َب ِّي َن ٍة
اب ُموسىَ إِ َماماً َو َرح َم ًة
ِمن َربِّ ِه َويَتلُو ُه شَ ا ِهدٌ ِمنهُ َو ِمن َقبلِ ِه ِك َت ُ
))  :هل اإلمام والرحمة حاالن من الشاهد أو من كتاب موىس؟
حتّى قال العالّمة الطباطبايئ(( :وأمر اآلية يف ما تحتمله مفردات
ألفاظها وضامئرها عجيب ،فرضب بعضها يف بعض يرقى إىل أُلوف
من املحتمالت ،بعضها صحيح وبعضها خالفه))(..)2
إالّ أ ّن اآلية الكرمية مبعونة األخبار الكثرية املستفيضة التي جاءت
والخاصة ّ
تدل عىل أ ّن من كان عىل ب ّينة من
من طريق العا ّمة
ّ
ربّه هو :رسول الله(صلىّ الله عليه وآله وسلّم) ،وأ ّن الشاهد التايل
يل املرتىض(عليه السالم) وأنّه منه ،أي :كأنّه بعض من
منه هو ع ّ
رسول(صلىّ الله عليه وآله وسلّم) وجزء منه ،بل أوصياؤه الكرام
شهداء منه واحدا ً بعد واحد.
فالحظ كالم الفخر الرازي ونظرائه من العا ّمة كيف أجرى الله
الحقيقة عىل لسانهم! قال يف تفسريه(( :وثالثها  -أي :من األقوال :-
يل بن أيب طالب(ريض الله عنه) ،واملعنى أنّه يتلو
أ ّن املراد هو :ع ّ
تلك الب ّينة ،وقوله( :منه) ،أي :هذا الشاهد من مح ّمد(صلىّ الله
عليه وآله وسلّم) وبعض منه .واملراد منه :ترشيف هذا الشاهد
بأنّه بعض من مح ّمد(عليه السالم) ))(.)3
وعىل أي حال ،فإ ّن كون التوراة إماماً  -أي :قدوة  -ال ينفي
اإلمامة والقدوة الثابتة لبعض البرش املصطفني من ذ ّرية إبراهيم،
اس إِ َماماً َق َال َو ِمن ُذ ِّر َّي ِتي
كام يف قوله تعاىلَ (( :ق َال إِ يِّن َجا ِعلُكَ لِل َّن ِ
َق َال الَ يَ َن ُال َعه ِدي الظَّالِ ِم َني )) ،وأ ّي ٍ
تناف بني األمرين حتّى ينفي
أحدهام اآلخر؟!
بل كام أنّه يجب االئتامم بالقرآن ألنّه إمام ككتاب موىس ،كذلك
يجب االئتامم مبن جعلهم الله أمئّة من ذ ّرية إبراهيم(عليه السالم)،
وهذا هو عني مفاد حديث الثقلني؛ قال رسول الله(صلىّ الله عليه
وآله وسلّم)( :إنيّ تارك فيكم الثقلني :كتاب الله ،وعرتيت أهل بيتي،
متسكتم بهام..)4()...
لن تضلّوا ما إن ّ
ُوب َو َج َعل َنا فيِ ُذ ِّريَّ ِت ِه
وقوله تعاىلَ (( :و َو َهب َنا لَهُ إِس َح َاق َويَعق َ
اب )) ...دال عىل بقاء النب ّوة والكتاب يف ذ ّرية
ال ُّن ُب َّو َة َوال ِك َت َ
إبراهيم(عليه السالم) ،وأ ّن النب ّوة فيهم والكتاب عندهم ،ال أ ّن

الكتاب إمام دونهم ،بل هم املاسكني بأز ّمة الكتاب مهيمنني عىل
هل ال ِّذك ِر إِن كُن ُتم الَ تَعلَ ُمونَ
ما فيه ،حتّى قال تعاىل (( :فَاسأَلُوا أَ َ
)) (النحل ،)43:فدعوى أ ّن إمامة الكتاب من مصاديق إمامة ذ ّرية
إبراهيم(عليه السالم) هذر من القول مبا ال يفقه!
تبي من النقطة السابقة.
 -8قد نّ
وأ ّما مسألة استمرار اإلمامة اإلبراهيمية حتّى اآلن ،فقد ذكرنا أ ّن
إبراهيم(عليه السالم) طلبها لذ ّريته ،قال تعاىلَ (( :ق َال إِ يِّن َجا ِعلُكَ
اس إِ َماماً َق َال َو ِمن ُذ ِّريَّ ِتي ،)) ...ومل ير ّد عليه القرآن طلبه ،وإنمّ ا
لِل َّن ِ
نفى اإلمامة عن الظاملني منهمَ (( :ق َال الَ يَ َن ُال َعه ِدي الظَّالِ ِم َني ))،
نت ُمن ِذ ٌر َولِك ُِّل َق ٍوم
وقد وردت آية أُخرى ،هي :قوله تعاىل (( :إِنمَّ َا أَ َ
لكل قوم إىل يوم القيامة ،فال
َها ٍد )) (الرعد ،)7:تثبت وجود ها ٍد ّ
ب ّد من وجود ها ٍد لنا يف هذا الزمان ،ووجود ها ٍد ملا بعدنا ،وهناك
روايات كثرية تذكر :أ ّن األرض ال تخلو من ح ّجة ،وقد حرصهم
رسول الله(صلىّ الله عليه وآله وسلّم) بأهل بيته يف أحاديث كثرية،
منها :حديث الثقلني املار ذكره.
وأ ّما أ ّن اإلمام يف هذه العرص هو :الح ّجة بن الحسن ،فيطلب من
الروايات املتواترة لفظاً ومعنى ،منها ما يثبت وجود إمام من أهل
البيت(عليهم السالم) يف الجملة قطعاً ،كحديث الثقلني املتواتر:
(إنيّ تارك فيكم الثقلني :كتاب الله ،وعرتيت أهل بيتي ...وإنّهام لن
يفرتقا حتّى يردا عليَ َّ الحوض)؛ فعدم افرتاق العرتة عن كتاب الله
كل عرص ،وإالّ لحصل االفرتاق..
تعاىل يستلزم وجود بعضهم يف ّ
ومنها :روايات األمئّة االثنى عرش ،ومنها :الروايات الكثرية املتواترة
بألسنة مختلفة بأنّ :األمئّة من ولد الحسني(عليه السالم) ،وأنّ:
خاصة.
املهدي هو التاسع من ولده ،وروايات أُخرى تبشرّ باملهدي ّ
ودمتم يف رعاية الله
------------------------------( )1الكايف للكليني .216 :1
( )2تفسري امليزان  178 :10سورة هود.
( )3التفسري الكبري .200 :17
( )4انظر :مسند أحمد بن حنبل  59 /26 /17 ،14 :3مسند أيب
سعيد الخدري 367 :4 ،حديث زيد بن أرقم ،صحيح مسلم 123 :7
يل ،سنن الدارمي 432 :2
كتاب فضائل الصحابة ،باب فضائل ع ّ
كتاب فضائل القرآن ،فضائل الصحابة للنسايئ ،22 ،15 :املستدرك
عىل الصحيحني للنيسابوري  148 ،109 :3كتاب معرفة الصحابة،
وغريها.
--------------------املصدر :مركز االبحاث العقائدية /بترصف

اسرتاحة القارئ
كلامت متقاطعة
لطائف

طب وعلوم

أسرتاحة

إعداد :يحيى الفتالوي

كــــــــ ـــــــلــــــ ـــــــمـــــــ ـــــــا ت
أفقي

 -1عكس ضارة(م) ،غري السعيد.
 -2لَ ُه أَ ْهلِيَّ ٌة َوكَفَاء ٌة عىل اقرانه(م) ،مكررة ،للسؤال عن املكان(م)
 -3يعاين ،مكرر ،اصابه بلل.
 -4قطعة من اللهب(م) ،من املسطحات املائية.
﴿سأَلَ َسائِلٌ ِب َعذَابٍ َوا ِقعٍ﴾.
 -5نزل فيه قوله تعاىل َ
 -6قهوة ،عطف(م) ،نصيب(م).
 -7مرض يصيب العني(م) ،نصف شاهد ،أول شجرة نبتت عىل األرض.
 -8الطائر الّذي ال فرخ له ،وال فرع له ،وال اصل.
نت
 -9القائم بالجلد ،طاملا اوىص الله رسوله -صىل الله عليه وآله -به حتى قال (ظ َن ُ
أنَّ ُه سيو ِّرثُ ُه)(م).
النعام ،داللة ،نصف هتلر.
 -10ولَ ُد ِ
 -11للتعريف ،الشجرة التي ذكر أمري املؤمنني (عليه السالم) أنها نبتت من غري
ماء ،نصف عامر.
 -12اقرتب ،البارحة ،تكلم(م) ،يز َحف عىل يديه وبطنه.
 -13يف الوجه(م) ،اعرتف ،ادىن ما ال يقال لالبوين ،نقيض عام(م).
 -14الحادثة التي قال فيها أمري املؤمنني(عليه السالم)( :احتجوا بالشجرة وأضاعوا
الثمرة) ،أرشد.
 -15جامدان تكلام.

 -1الغزوة التي كان فيها حديث الراية ،اسم للنبي (صىل الله عليه وآله ) ورد يف
القرآن الكريم(م).
 -2مكرر ،السورة الثامنة يف ترتيب القرآن الكريم.
 -3فاسق الذي نزلت فيه ﴿أَفَ َم ْن كا َن ُم ْؤ ِمناً كَ َم ْن كا َن ِ
فاسقاً ال يَ ْستَ ُوونَ﴾(م)،
أخفى.
 -4شمل الكل ،ملطف ومنشِّ ط(م) ،يستخدم يف البناءَّ ،ذكَ ُر الضِّ باع.
 -5حرفان من رابط ،اشارة(مبعرثة).
 -6يف أيدي أهل الدنيا شبيه بثامر اهل الجنة ،غري العرب ،نصف اناء.
 -7مبتدئ ،الرسول(مبعرثة).
 -8شخص قال أمري املؤمنني(عليه السالم) عنه ( بَا َع دي َن ُه بِال ُّدنْ َياَ ،وانْتَ َه َك َم َحا ِر َم َك،
َو كَان َْت طَا َع ُة َم ْخلُوقٍ فَا ِج ٍر آثَ َر ِع ْندَهُ ِمماَّ ِع ْن َد َك) ،ندم(م).
 -9الَ يَ ْر ىَض بِالذُّلِّ  ،اشتاق(م) ،من وحدات قياس املسافات ،نقيض كرث.
 -10نصف احمد ،حرف نداء و تفسري ،شدة(م) ،حرف نداء.
 -11يتنفس بال روح(م) ،انتزع برفق(م) ،من شهور االحزان.
 -12تحمل االذى ،نصف كلمة معنى ،عكس عرس(م) ،نصف ومضة (م).
 -13عملة آسيوية ،نقل الق ّوة الكهربائ ّية أو املغنطيس ّية من جسم إىل جسم آخر
من غري اتِّصال بينهام ،بَ ِرئَ من املرض(م).
 -14أوضح(م) ،قال عنه أمري املؤمنني(عليه السالم) أنه (اليشء الذي ليس عند الله).
 -15نقيض التعب ،قال أمري املؤمنني(عليه السالم) فيهم( إِنَّ ُه ْم نُط ٌَف فيِ أَ ْصالَبِ
اَل ِّر َجا ِلَ ،وقَ َرا َر ِات اَل ِّن َسا ِء ،كُلَّماَ نَ َج َم ِم ْن ُه ْم قَ ْر ٌن ق ُِط َع َحتَّى يَكُو َن آ ِخ ُر ُه ْم ل ُُصوصاً
َسالَّ ِب َني)(م).
مالحظة ( /م) تعني (معكوسة)

لطائف

افعل الخري وارمه البحر

عمودي

املسكني و االعرايب

رأى جحا رجال يغرق ويستغيث ليك ينقذه أحد من الناس ،فقام

سأل مسكني أعرابيا أن يعطيه حاجة فقال  :ليس عندي ما أعطيه

جحا بإنقاذه برسعة ثم ألقاه مرة أخرى يف البحر!!.

للغري فالذي عندي أنا أحق الناس به.

فسأل الرجل جحا :ملاذا رميتني يف البحر مرة أخرى يا جحا؟

فقال السائل  :أين الذين يؤثرون عىل أنفسهم؟

قال جحا :ألستم تقولون ..افعل الخري وارمه يف البحر.

فقال األعرايب  :ذهبوا مع الذين ال يسألون الناس إلحافاً.
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مـــ ـــتـ ـقـــ ـــا طـ ــعـــ ـــة
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حل اسرتاحة العدد السابق
انا من الغاوين

فقال له السلطان:أنشد شعرك.
نظر طفييل اىل قوم ذاهبني
فقال :لست بشاعر .
فلم يشك أنهم يف دعوة اىل
قال فمن أنت؟
وليمة فتبعهم ،
قال من الغاوين الذين قال
فإذا هم شعراء قصدوا
الله فيهم (والشعراء يتبعهم
السلطان مبدائح لهم .
الغاوون).
فأنشد كل واحد شعره ومل
يبق اال الطفييل....وهو جالس فضحك السلطان وأمر له
بجائزة الشعر.
ساكت.
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طب وعلوم

إعداد :محمود املسعودي

العلامء يتوصلون إىل طريقة الستعادة الذكريات املفقودة
كشفت تقارير صحفية أن العلامء توصلوا
ألول مرة يف العامل ،إىل طريقة الستعادة
الذكريات املفقودة.
ونرشت دورية "فيت ذا كيورنت" العلمية
تقريرا عن دراسة جديدة حول متكن باحثني
يف جامعة "بوفالو" األمريكية من إيجاد
طريقة الستعادة الذكريات التي يتم فقدانها
بسبب مرض آلزهامير.
وطور الباحثون آلية جديدة ميكنها أن
تعكس عملية فقدان الذاكرة ،التي يعاين
منها مرىض آلزهامير ،عن طريق الرتكيز
عىل التغيريات الجينية الناجمة عن تأثريات
تسلسالت الحمض النووي ،التي يطلق عليها
"علم التخلق".
وقال تشن يان ،الربوفيسور يف جامعة
بوفالو ،والباحث الرئييس بالدراسة" :مل نكتفي
يف تلك اآللية بتحديد العوامل الوراثية التي
تساهم يف فقدان الذاكرة ،بل وجدنا طريقة
أيضا لعكسها مؤقتا يف منوذج حيواين".
وأجري البحث عىل مناذج من الفرئان ،التي
تحمل طفرات جينية حاملة ملرض آلزهامير،
حيث يوجد بعائلتها أكرث من فرد مصاب

بآلزهامير ،وعىل أنسجة دماغية من أدمغة
مرىض آلزهامير بعد وفاتهم.
وأشار يان إىل أن "آلزهامير يقع يف
األساس عندما يكون املرىض غري قادرين
عىل االحتفاظ باملعلومات ،التي تم تعلمها
مؤخرا ويظهرون بصورة أكرث فيام يخص
التدهور املعريف ،بسبب فقدان مستقبالت
الغلوتامات ،التي تعترب بالغة األهمية للتعلم
والذاكرة عىل املدى القصري".
واكتشف الباحثون أن فقدان مستقبالت
الغلوتامات ،يعترب نتيجة لعملية جينية تعرف

باسم "تعديل الهيستونانت القمعي" ،والذي
يرتفع بصورة كبرية لدى مرىض آلزهامير.
ومتكن الباحثون يف تلك الدراسة من
إمكانية تصحيح الخلل املعريف ملرىض
آلزهامير ،عن طريق استهداف اإلنزميات
الالجينية ،التي تؤدي الستعادة مستقبالت
الغلوتامات ،عن طريق حقن مرىض آلزهامير
 3مرات مبركبات مصممة ملنع اإلنزمين الذي
يتحكم يف تعديل الهيستون القمعي ،ليتمكن
من استعادة الوظائف املعرفية والذاكرة
املكانية والذاكرة العاملة.

األجهزة اللوحية تُص ّعب اإلمساك بالقلم الرصاص عند االطفال

حذر األطباء من تعلق األطفال الشديد باألجهزة اللوحية واللعب
عليها لفرتات طويلة ،حيث أكد مختصون أن هذه األجهزة تُص ّعب عىل
الطفل كيفية اإلمساك بالقلم الرصاص العادي ،والكتابة عىل الورق.
وذكر أطباء لدى وكالة أطفال وشباب العائلة لألبحاث أن االستخدام
املكثف للشاشات اللمسية ،سواء الهواتف الذكية أو األجهزة اللوحية،
يُحد من منو وتطور عضالت أصابع األطفال وتُضعف قوة قبضة اليد.
كام تجعل هذه األجهزة األطفال يشعرون بصعوبة يف حمل القلم
الرصاص أو األلوان بشكل صحيح وسليم.
تعرقل النمو
وأشارت طبيبة األطفال باريب كالرك ،إىل أن االنتقال من األلعاب
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التقليدية إىل األجهزة اللوحية يعرقل منو األطفال يف سنواتهم األوىل.
وأشارت إىل أن بعض األهايل يجدون سهولة يف إعطاء الطفل آيباد
للعب عليه ،أكرث من تشجيعه عىل استخدام مكعبات وبناء منزل مثالً.
ونصحت كالرك ،عرب صحيفة "دييل ميل" الربيطانية ،اآلباء بتشجيع
أطفالهم يف املشاركة يف ألعاب ترفيهية وتعليمية خارج املنزل بعيدا ً
عن األجهزة اإللكرتونية قدر اإلمكان ،السيام األطفال يف السنوات
األوىل.
كام حثتهم عىل تشجيع أوالدهم من خالل مشاركتهم اللعب داخل
املنزل ،باستخدام اليد كألعاب الرتكيب وغريها من األلعاب التي
تتطلب مهارات يدوية ،لتقوية قبضة اليد.

كيف تجنب سائق السيارة النعاس اثناء القيادة

وفقًا لدراسة جديدة قام بها باحثون من
أسرتاليا ،فإن السائق الذي يشعر بالنعاس
أثناء القيادة ،عليه إلقاء اللوم عىل سيارتهم.
وهناك العديد من األسباب إلرهاق السائق،
مثل عدم تناول الجرعة اليومية من القهوة
أو الحرمان من النوم ..عىل ما يبدو ،لكن
مع نتائج الدراسة الجديدة فقد تكون
السيارة نفسها هي سبب نعاس السائق،
مام يعرضهم لظروف محفوفة باملخاطر
عىل الطريق.
أكدت الدراسة الجديدة التي أجراها
باحثون من جامعة " "RMITاألسرتالية
أن السيارات نفسها قد تجعل السائقني
يشعرون بالنعاس ،وذلك بسبب االهتزازات
الطبيعية للمركبات.
ووفقًا للمراكز املتخصصة يف السيطرة عىل
األمراض يف أتالنتا ،فهناك ما يصل إىل 6000
حادث سيارة قاتلة كل عام يف الواليات
املتحدة األمريكية نتيجة إجهاد السائق.
يتوىف منهم حوايل 15باملئة.
يف أسرتاليا أيضً ا ،فإن واحدة من كل خمس
حوادث طرق تؤدي إىل الوفاة ،أو بنسبة 20

باملائة ،وذلك نتيجة إجهاد السائق.
ووجدت الدراسة أنه عندما يكون
السائقون متعبني ،فإنه ال يستغرق الكثري
قبل أن يبدأوا يف النوم .وحدد الباحثون أن
االهتزازات التي تنتجها مقاعد السيارة قد
تزيد من الشعور بالنعاس بالنسبة للسائق.
ولتجنب النعاس ،ينبغي أخذ االحتياطات
التالية:
 -1خطط رحلتك ،وينبغي هنا أن ال
تنىس إضافة ساعات التوقف ألخذ قسط
من الراحة لخط سري الرحلة ،حتى ال تضع
هدفا سي ًئا ومتيل إىل املجازفة بالوصول يف
أرسع وقت ممكن.
 -2ثانيا ال ترتدد يف تأجيل وقت املغادرة
للحصول عىل قسط كاف من النوم.
 -3إذا كنت تتلقى عالجا معينا يجب
أن تتصل بطبيبك وتعمل بنصيحته لك
بخصوص القدرة عىل القيادة من عدمها.
 -4استمع إىل جسمك ،إذ إن مثة عالمات
لو ظهرت فإنها تدل عىل التعب ،مثل
الرغبة يف االستلقاء عىل الظهر والتثاؤب
والوخز ووميض العينني.

 -5ينبغي للسائق أن ميد ساقيه خالل
فرتات التوقف ،وأن يأخذ قيلولة إذا لزم
األمر ،كام ينبغي له تفادي تناول األطعمة
الدهنية ألن هضمها قد يؤدي إىل النعاس.
 -6إذا كان يف السيارة أكرث من سائق،
يستحسن أن يتناوبوا عىل قيادتها.
وحسب أحد األطباء النفسيني األملان ،فإن
ما يلجأ إليه البعض من تناول مرشوبات
الطاقة ،أو فتح النوافذ أو االستامع إىل
الراديو بصوت مرتفع ،ليس له فاعلية تذكر
عىل الحفاظ عىل اليقظة واالنتباه أثناء
القيادة.
وملعالجة نعاس سائقي املركبات ،بدأت
بعض االكتشافات يف الظهور  ،فهناك نظارات
ذات ذكاء اصطناعي متصلة باإلنرتنت ميكنها
مالحظة عالمات النعاس عىل أعني السائق
وتنبيهه لذلك ومرافقته إىل أقرب اسرتاحة.
ومثة صندوق التقاط ميكنه التنبؤ من
خالل خاصية التعرف عىل الوجه بنعاس
السائق وعندها يرسل تنبيهات مسموعة
واهتزازات إىل هذا السائق.
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يف الختام

"لِ َم ْن كَانَ لَ ُه َقلْ ٌب"
• صادق مهدي حسن

قال تعاىل ((لَ ْو أَنْ َزلْ َنا َهذَا الْ ُق ْر َآ َن َع ىَل َج َبلٍ لَ َرأَيْتَ ُه َخ ِاش ًعا
ُمتَ َص ِّد ًعا ِم ْن َخشْ َي ِة اللَّ ِه)) (الحرش)21/
وقال ع َّز ِذك ُره ((فَ َذكِّ ْر بِالْ ُق ْر َآنِ َم ْن يَ َخ ُاف َو ِع ِيد)) (ق)45/
فإذا دعتك نفسك إىل....
• نظر ٍة حرام ،فتذكّر أمر الله سبحانه ((ق ُْل لِلْ ُم ْؤ ِم ِن َني يَغُضُّ وا
ِم ْن أَبْ َصا ِر ِه ْم( ))...النور )30/وتيقن أن الله ((يَ ْعلَ ُم َخائِ َن َة
الص ُدو ُر)) (غافر)40/
الأْ َ ْعينُ ِ َو َما تُ ْخ ِفي ُّ
تنس وعيده تعاىل (( َو ِم َن
• سام ِع الغناء أو فضول الكالم فال َ
اس َم ْن يَشْ رَ ِتي لَ ْه َو الْ َح ِد ِ
ال َّن ِ
يث لِ ُي ِض َّل َع ْن َسبِيلِ اللَّ ِه ِبغ رْ ِ
َي ِعل ٍْم
َاب ُم ِه ٌني))(لقامن)6/
َويَتَّ ِخ َذ َها ُه ُز ًوا أُولَ ِئ َك لَ ُه ْم َعذ ٌ
ٍ
حديث أو كلمة حرام فالحذر الحذر ألن (( َما يَلْ ِف ُظ ِم ْن
•
يب َع ِتي ٌد)) (ق )18/وكن مستجيباً ألمره
قَ ْو ٍل إِلاَّ لَ َديْ ِه َر ِق ٌ
سبحانه (( َوقُولُوا لِل َّن ِ
اس ُح ْس ًنا)) (البقرة)83/
جل ذكره
االنتقام ممن أساء إليك فكن مصداقاً لقوله َّ
•
ِ
الس ِّيئَ ُة ا ْدفَ ْع بِالَّ ِتي ِه َي أَ ْح َس ُن فَ ِإذَا
(( َولاَ ت َْستَوِي الْ َح َس َن ُة َولاَ َّ
ال َِّذي بَيْ َن َك َوبَيْ َن ُه َع َدا َو ٌة كَأَنَّ ُه َو يِ ٌّل َح ِمي ٌم))(فصلت)34/
• التباطؤ والتكاسل يف أداء ما أوجب الله عليك فأستجب
لقول ربِّك الكريم (( َو َسا ِر ُعوا إِلىَ َم ْغ ِف َر ٍة ِم ْن َربِّ ُك ْم َو َج َّن ٍة َع ْرضُ َها
الس َم َواتُ َوالأْ َ ْر ُض أُ ِعدَّتْ لِلْ ُمتَّ ِق َني))(آل عمران)133/
َّ
• نرش فاحش ٍة تستطيع سرتها فتأمل ((إِ َّن ال َِّذي َن يُ ِحبُّو َن
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أَ ْن ت َِشي َع الْف ِ
َاب أَلِي ٌم فيِ ال ُّدنْ َيا
َاحشَ ُة فيِ ال َِّذي َن َآ َم ُنوا لَ ُه ْم َعذ ٌ
َو آْ َ
ال ِخ َر ِة َواللَّ ُه يَ ْعلَ ُم َوأَنْتُ ْم لاَ تَ ْعلَ ُمونَ))(النور)19/
• أن تقنط من رحمة الله بعد أن غرقت بذنوبك..فإياك
إياك (( َولاَ تَيْئَ ُسوا ِم ْن َر ْو ِح اللَّ ِه إِنَّ ُه لاَ يَيْئَ ُس ِم ْن َر ْو ِح اللَّ ِه إِلاَّ
الْ َق ْو ُم الْكَا ِف ُرونَ)) (يوسف ) 87/وضع نصب عينيك ((ق ُْل يَا
سفُوا َع ىَل أَنْف ُِس ِه ْم لاَ تَ ْق َنطُوا ِم ْن َر ْح َم ِة اللَّ ِه إِ َّن
ِع َبا ِد َي ال َِّذي َن أَ رْ َ
ُوب َج ِمي ًعا إِنَّ ُه ُه َو الْ َغفُو ُر ال َّر ِحي ُم)) (الزمر.)53/
اللَّ َه يَ ْغ ِف ُر ال ُّذن َ
• نبذ تعاليم القرآن ،فإنّه ظل ٌم وعقابه وخيم (( َو َم ْن
أَظْلَ ُم ِم َّم ْن ُذكِّ َر ِب َآيَ ِ
ات َربِّ ِه ث ُ َّم أَ ْع َر َض َع ْن َها إِنَّا ِم َن الْ ُم ْج ِر ِم َني
ُم ْنتَ ِق ُمونَ)) (السجدة)22/
نعم..ذكر نفسك بالقرآن دوماً ((إِ َّن فيِ َذلِ َك ل َِذكْ َرى لِ َم ْن
الس ْم َع َو ُه َو شَ هِي ٌد))(ق)37/يك ال تحيد
كَا َن لَ ُه قَل ٌْب أَ ْو أَلْقَى َّ
عن سبيل الهدى فـ ((إِ َّن َهذَا الْ ُق ْر َآ َن يَ ْه ِدي لِلَّ ِتي ِه َي أَقْ َو ُم))
((استَ ْح َو َذ َعلَ ْي ِه ُم الشَّ ْيطَا ُن فَأَن َْسا ُه ْم
(اإلرساء)9/وال تكن ممن ْ
ِذكْ َر اللَّ ِه ())..املجادلةَ (( )19/وإِ َّما يَ ْن َز َغ َّن َك ِم َن الشَّ ْيطَانِ نَ ْز ٌغ
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم)) (فصلت)41/وكن من
ف َْاستَ ِع ْذ بِاللَّ ِه إِنَّ ُه ُه َو َّ
مصاديق اآلية املباركة ((إِنمَّ َا الْ ُم ْؤ ِم ُنو َن ال َِّذي َن إِذَا ُذكِ َر اللَّ ُه
َو ِجل َْت قُلُوبُ ُه ْم َوإِذَا تُلِ َي ْت َعلَ ْي ِه ْم َآيَاتُ ُه زَا َدتْ ُه ْم إِ َميانًا َو َع ىَل
َربِّ ِه ْم يَتَ َوكَّلُونَ))(األنفال)2/أخي القارئ الكريم (( َهذَا ِذكْ ٌر
َوإِ َّن لِلْ ُمتَّ ِق َني لَ ُح ْس َن َم َآ ٍب)) (ص)49/
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