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• يحﻴﻰ الﻔﺘالوي

يف كل يوم يثبت للعارفني ان فكر ونهج أمئة أهل البيت
عليهم السالم هو الطريق االمثل واالصوب واألسلم نحو
تحقيق االهداف والطموحات ونحو النجاح يف مختلف
مناحي الحياة ،وعىل رأسها القيادة العامة للجامهري.
وال يخفى عىل اللبيب أن أكرث ما أوقع البلد يف ما هو
فيه ،ذلك االرصار املتعمد عىل عدم استامع صوت العلم
واملعرفة ممثال باملرجعية الدينية العليا يف يومنا هذا
حتى بعدما ثبت مرارا وتكرارا انها صامم االمان للبلد
والشعب وان خرائط الطريق التي ترسمها فيها النجاح
واالنجاح.
ولوان كل قيادة مل تكتف مبجرد االدعاء باتباع نهج أهل
البيت عليهم السالم والتوجيهات والتوصيات الحكيمة
للمرجعية العليا وذهبت اىل تطبيقه عىل ارض الواقع
وفقا لتعاليمهم وآرائهم ملا وصل حال بلد مثل بلدنا
اىل ما وصل اليه من تراجع عىل مختلف الصعد وبلوغ
البلد اىل ما بلﻎ اليه من الضعف خارجيا وداخليا رغم
االمكانيات والطاقات الهائلة التي ميتلكها ،حتى بات
عاجزا عن ايجاد الحلول ألبسط املشاكل التي تعرتضه
طريقه.
وليس ذلك مبستغرب ،حيث ال يخفى ان االطامع
واالمتيازات املهولة التي قدمتها كرايس الحكم لﻸفراد
والجامعات املنتفعة وقفت حائال كبريا دون االستامع
لكالم العقل واملنطق والحكمة ،االمر الذي ادعى اىل
انتشار مظاهر الظلم واسترشاء الفساد عىل مرأى ومسمع
الجميع حتى اصبح القاﴆ والداين يتحدث عن ذلك
دون ادﻰﻧ مبادرة واعية تضع االمور يف نصابها الحقيقي.
ولعل من أهم األسباب التي قد دفعت اىل الظلم
استضعاف الرعية واستصغار شأنها وعدم االكرتاث ملا
تتعرض من مآس ومظامل بسبب ما تتمتع به السلطة من
قوة ونفوذ وهيمنة عىل املقدرات املختلفة  ،مام دفع

اىل التامدي يف الغي والظلم ،وهو األمر الذي ذمه أهل
البيت عليهم السالم  ،كام جاء عن امري املؤمنني عليه
السالم بقوله (ظلم الضّ عيف أفحش الظّلم) .
من هنا صار من الرضوري اليوم بعد هذه االحوال املرتدية
يف جميع املفاصل السياسية واالجتامعية والفكرية
واالقتصادية ،وبعد حاالت االحتجاج املتكررة واملتصاعدة
يوم بعد آخر ،أن يلجأ أصحاب القرار اىل الفعل الصائب
واستامع نصيحة الناصح املحب واالبتعاد عن مغريات
الهوى املعالجات السطحية التي مل تجد نفعا بل صارت
وباال عىل البلد والشعب قبل ان تذهب املور اىل ما ال
يحمد عقباه وتصبح الحلول أكرث تعرسا وتشعبا.
إن الواقع أصبح يفرض حاله بشكل ال يقبل غض االنظار
عنه ،ولهذا فان عىل رعاة االمر يف مختلف املفاصل
واملناصب أن تتوفر لديهم النوايا الحسنة واملخلصة
النتشال البلد من مآزقه ،ورفع املظامل واملآيس عن
الشعب وتحقيق النجاح يف تجاوز العقبات التي تضعها
تارة الجهات املغرضة واملعادية لهذا البلد وشعبه أو التي
تظهر نتيجة بعض األخطاء هنا وهناك.
وال شك أن النوايا الحسنة يف حال توفرها لن تكون
كفيلة لوحدها يف تحقق االهداف بل ال بد من رفدها
بالنهج القويم الذي حث عليه الله تعاىل وأهل بيت
النبوة عليهم السالم ،واملتمثل مبخالفة الهوى والعمل
بالعلم وعدم استدبار أهله وأخذ الرأي واملشورة منهم
وتقديم آرائهم عىل آراء غريهم ممن أثبتت الدالئل
انهم يضمرون الرشور واملطامع  ،وان يكون عىل رأس
أوىل أوليات عملهم رفع الظلم عن الناس ونرش العدل
واالنصاف واملساواة بني الجامهري فعال ال قوال ،وأن يكون
طريقهم الذي ال مناص عنه ما ورد عن امري املؤمنني عليه
السالم (رحم الله امرءا ً أحيا ح ّقا ً وأمات باطالً ودحض
الجور وأقام العدل).
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ممثل املرجعية الدينية العليا الشيﺦ عبد املهدي الكربالﻲﺋ
الجمعة /١٤ذو الحجة١٤٤٠/هـ ٢٠١٩/٨/١٦ -م
العﻤل الوﻇيفﻲ بي االستحقاقات وبي واقع الحال
ونقصد بالعمل الوظيفي ليس العمل الذي يُكلّف ب ِه
املوظّف سواء أكان طبيباً او مهندساً او معلامً او غري ذلك ،بل
يشمل املكلّفني بأعامل وظيفية او أي شخص مكلّف بعمل لخدمة
سواء أكان موظفاً او ل ُه ِحرفة ومهنة أي يشمل الجميع..
وال شك ان العمل من رضورات الحياة املعيشية ومبدأ الوصول اىل
الكامالت االنسانية واملراتب التي تليق باإلنسان ،والعمل أساس
للتطور واالزدهار والكامل والع ّزة التي ينشدها االنسان..
واهتاممنا بالعمل الوظيفي عىل وجه الخصوص ملا يشكله من دور
حساس يف تلبية احتياجات عموم املجتمع االقتصادية واملعيشية
واالجتامعية والصحية والتعليمية وما يحققه من موقعية وكرامة
واحرتام للفرد واملجتمع داخلياً وخارجياً.
ونتسائل هنا ،ما هي مبادئ صالح العمل وكامل ِه وكيف نحقق
هذه الغايات التي نرجوها جميعاً؟
املبدأ االول :محبوبية العمل عند االنسان ،فام منشأ هذه املحبوبية
؟ وكيف نجعل العمل محبوباً عندنا؟
إن االنسان تارة يكون مؤمنا فيعترب للعمل قيمة اسالمية وقيمة
دينية ُعليا كام ذُكر يف اآليات القرآنية واألحاديث الرشيفة ،و انسان
آخر يعترب ُه مبدأ وطنيا ل ُه قيمة وطنية ول ُه قيمة تتعلق بشعبه
ووطنه ،وآخر يعتربه قيمة أخالقية ُعليا وهكذا.
فإذا اعتربتُه مبدأ الهي وإميانيا ودينيا وأحببته ألن الله تعاىل يُحبه
والنبي صىل الله عليه وآله يحبه واألمئة والصالحون يحبونه حينئذ
أتعامل مع ُه عىل انه مبدأ له غايات سامية فأندفع بإخالص وا ُتم
هذا العمل..
أما إذا تعاملت مع ُه -وهو عند الكثري -عىل ان ُه كلام هذا العمل
أعطاين جوانب مادية شخصية ،فحينئذ قد ال يتوفر يل الدافع القوي
ليك ا ُخلص وا ُتم وأتقن وأقدم كل ما لدي من طاقات يف سبيل أن
أنجز هذه الخدمة..
لذلك علينا جميعاً موظفني وغري موظفني أن ننظر اليه هذه
النظرة املبدئية ذات القيمة العليا..
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املبدأ الثاين :االخالص يف العمل ..وفيه نتساءل ..ملاذا
اختار الله تعاىل محمد بن عبد الله سيد االنبياء وال ُرسل؟ وملاذا
اختار الله تعاىل فالناً نبياً او وصياً؟ ومام نجده أن اول صفة هي
االخالص لله تعاىل يف االميان والعمل ،فتارة يكون االنسان مخلصا
لله تعاىل حينها يربط عمله بالله تعاىل ،وتارة يخلص لوطنه
وشعبه ..لذلك اذا أردنا االستثامر األمثل لطاقاتنا العقلية والجسدية
وامكاناتنا وحياتنا وعمرنا وأوقاتنا البد ان يكون لدينا اخالص يف
عملنا لله تعاىل..
املبدأ الثالث :أخالقيات العمل ،ومعانيها ،فعندما اكون موظفا او
صاحب مهنة واقدم خدمة امنا أريد ان اخدم انساناً ال اخدم جامد،
فالطبيب يخدم انسانا مريضا  ،واملعلم يخدم انسانا طالبا  ،موظف
اخدم املُراجع وهو انسان ..لذلك حينام نق ّدم هذه الخدمة علينا
أن نق ّدمها بأخالقيات االنسان الراقي..
املبدأ الرابع :العمل أمانة اؤمتُ َن عليها االنسان.
فأي خدمة وأي وظيفة نقوم بها امنا هو تكليف بأمر واجب او
مستحب او أداء ملهمة االستخالف يف االرض ..قال تعاىل (إِنَّا َع َرضْ َنا
الس َم َو ِ
ات َواألَ ْر ِض َوالْ ِج َبا ِل فَأَبَ ْ َني أَ ْن يَ ْح ِملْ َن َها َوأَشْ َف ْق َن
األَ َمانَ َة َع َىل َّ
ِم ْن َها َو َح َملَ َها ا ِإلن َْسا ُن إِنَّ ُه كَا َن ظَلُوماً َج ُهوالً ( - )72االحزاب.-
وهذا االستخالف يبتدئ باإلميان والعمل وهي أمانة كلفنا بها
وليست ترشيفا لنا ،فان أ ّدينا هذه االمانة عىل وجهها وصالحها
صار ترشيفاً لنا..
املبدأ الخامس :التق ّيد بالحقوق والواجبات ..فلدينا يف العمل عامل
وعمل ورب العمل ،والكون كل ُه قائم ونظامه وصالحه قائم عىل
لكل
مسألة الحقوق والواجبات عطا ٌء وإعطاء ،فال بد ان يكون ّ
عمل نظام حقوق وواجبات تتعلق بجميع األطراف..

ﺍﳉ ـ ـ ـ ــﻤﻌﺔ

ممثــل املرجعيــة الدينيــة العليــا الســيد احمــد الصايف
الجمعة /٢١ذو الحجة١٤٤٠/هـ ٢٠١٩/٨/٢٣ -م
ﺿياع الهدف والشعور بالفراغ
من األمراض التي قد متر يف حياة كل م ّنا وقد تسبب
بعض املشاكل تارة مشاكل شخصية وتارة مشاكل اجتامعية
وقد تتوسع هذه الدائرة شيئاً فشيئاً بسبب طبيعة هذه الحالة..
عربت عنها وقُلت هي أمراض ،والفراغ معناه
وهي حالة الفراغ وأنا ّ
ان االنسان غري مشغول ظاهرا ً بعمل سواء كان فراغاً روحياً او
فراغاً بدنياً يشعر بحالة من حاالت أشبه بالضياع..
طبعاً هذا الفراغ له مناشئه وله عالج..
وال نريد التحدث عن الفراغ الروحي باملعنى الديني ،وان كان هذا
مبحث يف غاية االهمية لكن الحديث يتعلق مبسألة ضياع الهدف
والشعور بالفراغ لسبب أو آلخر خصوصاً عندما تكرث املشاكل
ونبحث عن بعض جذور املشاكل ونجد أن هناك حالة من عدم
الشعور باملسوؤلية ناشئة من ما أوجدته هذه املشكلة..
ان الفراغ من جهة رشعية غري محبب  ،ومن جهة اجتامعية فيه
مشاكل ،ومن جهة مجتمعات ودول هي ايضاً تحاول أن توجد
مساحات من العمل حتى ال يبقى الفراغ عند ابنائها وذلك شعور
منها مبشاكل الفراغ.
يبني
ان مقتىض حرص االنسان عىل نفس ِه وعىل أبناء جلدت ِه أن ّ
مفاسد هذه الحالة وهي حالة الفراغ ،التي تولّد حالة ضياع
الهدف ،وخاصة اذا كان الفراغ عند بعض الفئات الشبابية التي
تشعر بأنها تريد ان تعمل وتشعر بأن عندها طاقة وتريد ان تفرغ
هذه الطاقة بعمل ما ثم ال تجد اىل ذلك سبيال..
والفراغ سيولّد حالة ال تحمد عقباها ..مبعنى أن بعض االعامل
السيئة ناشئة من الفراغ ،فاالنسان إن مل يستطع أن يُشغل وقت ُه
بﴚء نافع يبدأ يفكّر بطريقة اخرى حتى يُشغل نفسه وقد تكون
رضة به..
هذه الطريقة ُم ّ
ومثال ذلك ..شاب يف مقام الفت ّوة والنضوج يشعر بالفراغ إضافة
لوجود حاجيات يُريدها لكنها ال تتحقق فامذا يفعل؟! إما أن
يقيض وقت ُه بالنوم وحينها سيتحول اىل حالة من التوتر

والكسل ،ألن كُل انسان اذا مل يشعر بأن ُه ُمنتج فإنه
يكسل نفس ُه وذكرنا يف
سيتعب ،لكن البعض قد يكسل او ّ
خطبة سابقة التحذير من قضية الكسل فالكسل حالة من
التعطيل ،فإذا أراد ان ينام ومل يتمكن من ذلك سيستعمل بعض
الوسائل التي تن ّومه قهرا ً ،وشيئاً فشيئاً سيتح ّول من حالة الضياع
والكسل اىل حالة إدمان والعياذ بالله.
واذا كان عند ُه فراغ وليس ل ُه عمل فإنه قد يُحاول أن يكسب من
طريق غري رشعي ويحاول ان يُفرغ هذه الطاقة بأمور اخرى ترض
نفس ُه وترض املجتمع..
حقيقةً ،بعض الشباب عندما تأﻲﺗ إلي ِه وتجلس مع ُه تراه ناضجاً
ذهب اىل مذاهب
وهو ليس من أرباب السوابق كام يقولون ،لكن ُه َ
شتى وبدأ شباب ُه يضيع وعندما تسأل تجد الحالة األساسية ل ُه
ولعل من باب الطريفة
عملية الفراغ ،وعملية الفراغ عملية مدمرة ّ
أن كل من لديه عمل اذا رأى نفس ُه يجلس يف البيت يومني او ثالثة
بال عمل ُسيحدث مشاكل حتى يف البيت ..فكيف اذا كانت نسبة
الفراغ عندنا كبرية وكثرية..
هذا جزء من املشكلة وقطعاً البد أن تُحل ،والحل يقع ضمن
مسؤولية الجهات املعنية أي الجهات التي تعرف تكليفها بأن
تستوعب الناس الذين يعيشون حالة الفراغ..
ومن هنا أتوجه اىل الشخص الذي يشعر بالفراغ ،وأقول ل ُه ،حاول
أن ال تجعل نفسك فارغاً دامئاً ،ولكن ماذا تفعل؟ قطعاً هناك
مسائل كثرية ميكن أن تفعلها ،ال تجعل نفسك اسريا ً للفراغ ،فالفراغ
فيه مشاكل وفيه افكار وهمية ،وفي ِه اعتقادات خاطئة ،وليس من
الصحيح أن يك ّيف االنسان نفس ُه ويتعايش مع حالة الفراغ ألنها
تولّد الشعور بالضياع وتجعل االنسان عديم الفائدة وبال هدف..
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ﺷﺬﺭﺍﺕ

ممثل املرجعية الدينية العليا الشيﺦ عبد املهدي الكربالﻲﺋ
الجمعة /٢٨ذو الحجة١٤٤٠/هـ ٢٠١٩ /٨/ ٣٠ -م
عاشوراء واستنهاض الهِﻤم
ها نحن نقرتب من موسم عاشوراء حيث نستذكر
أعظم فجيعة انسانية عىل مر التاريخ فيها قدمت تلك االرواح
القدسية أنفسها قرباناً من اجل حفﻆ مبادئ انسانية يف العدل
والحرية والكرامة االنسانية مع ما رافقها من معاناة انسانية ّقل
نفوس يف قمة الطهر والعفّة
نظريها يف التاريخ والتي م ّرت بها ٌ
من اجل ان تحفﻆ لهذا الدين ولهذه الفطرة ولهذا االميان جوهره
ونقاوته..
ومع اقرتاب هذا املوسم يأﻲﺗ تساؤل مهم هنا ،كيف يتسنى لنا
وكيف ميكن لنا أن نُبقي ونجدد معطيات ثورة االمام الحسني عليه
السالم العقائدية والرتبوية واالخالقية والجهادية ..كيف ميكن ان
نُبقي تأثري تلك املعطيات عىل أنفسنا وعىل واقعنا بحيث نستطيع
من خالل هذه التأثري والتجديد أن نقرتب من اإلمام عليه السالم
وان نُديم تحقيق تلك االهداف واملبادئ التي ض ّحى بها اإلمام
الحسني عليه السالم..
ان الفر ّد م ّنا واملجتمع بسبب تراكم الذنوب والرين عىل القلوب
والعبودية للدنيا والذات واألهواء يبتعد تدريجياً عن الدين والقيم
واملبادئ ويبتعد عن اإلمام الحسني عليه السالم وعن مبادئه
وقيمه وأخالقه ..وعندما يأﻲﺗ موسم عاشوراء علينا أن نستثمر ذلك
االستثامر الذي أراده اإلمام الحسني عليه السالم من اجل أن نُبقي
ذلك التأثري عىل أنفسنا وعىل واقعنا املرير ليك نغري ُه نحو األفضل
ونحو ما يُحبه اإلمام..
ويف هذا الشأن هناك مجموعة وصايا ومبادئ نذكر منها:
البد من تحديد طبيعة املسؤولية واملوقف تجاه التحديات واملشاكل
واالزمات الثقافية واملبدئية والقيمية التي مي ّر بها مجتمعنا..
والبد أن يكون لنا بصرية ووعي يف أمور ديننا ويف املبادئ املهمة
التي لها األولوية يف الثورة الحسينية ،هناك وظائف ومبادئ لها
أهمية كربى وأولوية وهناك امور اخرى لها مرتبة ثانوية ،ومن
خرجت لطلب
أمثلة ذلك قول اإلمام الحسني عليه السالم :امنا
ُ
االصالح يف امة جدي أريد أن آمر باملعروف وأنهى عن
8
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املنكر..
يقول اإلمام الحسني عليه السالم انني خرجت ال طلباً للرئاسة
وال للدنيا وامنا أريد أن اؤدي واجب األمر باملعروف والنهي عن
املنكر ،ولكن ينبغي االلتفات أن هذا الواجب ليس ُملقى عىل
عاتقي وعىل عاتق الخواص من أصحايب فقط امنا أريد استنهاضكم
ايها الشعب وعامة الناس بقويل هذا ،فالواجب ليس محصورا ً يب
فقط.
اآلن نأﻲﺗ اىل واقعنا وحارضنا ،كيف نتعامل مع هذه املفردة وأداء
هذا الواجب حينام منر بهذه التحديات واالزمات فنقول هنا..
حينام تنترش املنكرات والفساد مبختلف أشكاله من الفحشاء
والكذب والبهتان والنميمة وحينام تزهق ارواح االبرياء وحينام
ينترش االستحواذ عىل االموال العامة والخاصة بغري وجه حق
وحينام تنترش الرشوة من غري أن يكون هناك رادع من قانونٍ او
اخالق او قيم او ضمري ..وحينام يتجرأ اهل الفسق والفجور بأن
يرتكبوا املنكرات أمام املﻸ..
فامذا تتصورون اذا أردنا أن نُطبق مبادئ الثورة الحسينية؟ البعض
قد يقول ..انتم أهل الدين ،انتم الخواص قوموا بردع هذا امل ُنكر
وال شُ غل لنا نحن العامة بهذه االمور..
حينام نرى هذا الواقع أمامنا وتُرتكب هذه املنكرات من غري
رادع وال نكري من عامة الناس ومن عامة اهل الدين حينئذ يكون
العمل عىل النهي عن املنكر بأساليبه الرشعية والقانونية من أجىل
مصاديق الوالء واالنتامء الصادق لإلمام الحسني عليه السالم ومن
دون ذلك يكون هذا والء كاذبا وانتامء كاذبا لإلمام الحسني عليه
السالم..
واذكر مثاالً عىل صدق الوالء ..حينام شاهدنا بأ ّم أعيننا كيف كانت
االستجابة الجامهريية والشعبية لنرصة الدين والوطن يف فتوى
الدفاع الكفايئ عن العراق وكيف آتت ا ُكلها وكيف سجلّت شاهدا ً
تاريخياً عظيامً عىل حقيقة الوالء وصدق االنتامء لإلمام الحسني
عليه السالم..

ﺍﳉ ـ ـ ـ ــﻤﻌﺔ

ممثــل املرجعيــة الدينيــة العليــا الســيد احمــد الصايف
الجمعة /٦محرم١٤٤١/هـ ٢٠١٩/ ٩/ ٦ -م
الخري ال يخﻀع اىل الباﻃل وإن كان الباﻃل أقوى
عندما ُعرضت البيعة عىل االمام الحسني عليه
السالم وهو ال ز َال يف املدينة ..بعد حوار طويل بين ُه وبني
الوليد ،قال هذه الجملة( :ومثيل ال يُباي ُع ِمثله.)....
خطني متوازيني
اإلمام عليه السالم يف هذه الجملة الرشيفة فصل ّ
ال يلتقيان ابدا ً ،خط مثله عليه السالم والخط اآلخر مثل ُه الطرف
املقابل ،والبيعة هي عبارة عن عدم االلتقاء أصالً ..فأنا ال أبايع،
أي ال التقي َ
معك اصالً..
وأراد أن يبني أن هذه املثلية عبارة عن منهج ُممتد واملنهج اآلخر
ايضاً ُممتد ،وهذان ال ميكن أن يلتقيا ،ولذلك نقرأ هذه القضية
بإمعان حتى نعرف نتيجتها؟ ونتيجتها هي شهادة كربالء ،فقد
كان اإلمام عليه السالم العالِم يُق ّدم سمعت ُه وخط ُه ويُق ّدم فكر ُه
عىل حيات ِه ،وهو امتداد ملنهج اإلمام عيل عليه السالم وهو منهج
استقامة وأمانة وعدل ورحمة..
بينام الطرف املقابل ظامل غشوم يقتل النفس املحرتمة املح ّرمة..
فكيف يستقيم هذا مع هذا؟! ولذلك ال بد أن تكون هناك دامئاً
(ومثيل ال يبايع مثله) مبعنى استحالة التقاء الفضائل مع الرذائل.
كانوا يعرضون عىل النبي صىل الله عليه وآله كل ﳾء مقابل
ترك الدعوة؟! وهذا أمر خارج عن اترك وأن ال أترك ..فمن حول
الكعبة يعبدون األصنام ويتخذونها آلهة ..وأنا منهج توحيد،
وهذا غري هذا ،وال ميكن ان يجتمعا ،وأمري املؤمنني عليه السالم
م ّر بقصص من هذه ..وسيد الشهداء عليه السالم ب ّينها وهو يف
املدينة بقوله (ومثيل ال يبايع مثله)..
و (الء) سيد الشهداء عليه السالم نرجو أن نقف عندها فهي
ليست الء شعارات وامنا الء حقيقية ،واالنسان عندما تكون
عند ُه مصداقية وحقّانية وحقيقية يقرتب من سيد الشهداء
خطوة خطوة..
(ال ا ُعطيكم بيدي) شعار حقيقي ومل يُعط( ،ال اقر) مل يُقر،
(ومثيل ال يبايع) مل يبايع ،ملاذا؟! ألن هذا املنهج يختلف عن
هذا املنهج..

لذلك يف كل أوقاتنا وأزماننا وعصورنا هذان املنهجان
موجودان ،وهام امتداد لرصاع قابيل وهابيل والحق والباطل
والخري والرش ..مبعنى ان الخري ال يخضع اىل الباطل وإن كان
الباطل أقوى وإن كان الباطل استعدى ،وإن كان جنود الباطل
اكرث ،لكن الحق ال يخضع اطالقاً وبحمد الله اليوم نرى سيد
الشهداء عليه السالم هو الصوت األقوى بعد أن كان قبل 2014
كام يتصورون أن املكنة لهم ..ملاذا؟! ألن هذا الخط ال ميكن أن
يكون تحت هذا الخط..
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أبو ذر الغفاري الﺜاﺋر املنتفﺾ
دراسة تاريخية موﺿوعية

نبذة عن الكتاب:
اصدار :مؤسسة علوم نهج البالغة-العتبة الحسينية املقدسة
سنة الطبع1437 :هـ2016 -م.
املطبعة :دار الكفيل للطباعة والنرش
ت ُواصل مؤسسة علوم نهج البالغة السري الحثيث نحو تحقيق أهدافها يف مشاريعها الفكرية التي من ضمنها بيان أحقيَّة أمري
املؤمنني عيل بن أيب طالب (عليه السالم) يف قيادة األ َّمة بعد رسول الله (صىل الله عليه وآهله وسلم) ،وذلك بافتتاح سلسلة
بحثية علمية جديدة ،وهي (سلسلة صحابة اإلمام عيل \عليه السالم\) وكانت البداية بالبدريني ،وتهدف هذه السلسلة إىل
تعريف املسلمني بالجهة التي مال معها أغلب صحابة رسول الله (صىل الله عليه وآله وسلم) املتقدمني من ذوي السبق والجهاد،
وهي حتامً جهة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،وقد صدر أول كتاب من هذه السلسلة تناول شخصية أيب ذر
الغفاري بعنوان (أبو ذر الغفاري الثائر املنتفض دراسة تاريخية موضوعية) تأليف الدكتور حيدر حسني ,والذي تناول فيه جانباً
مهامً من شخصية هذا الصحايب البدري الشجري يف انتفاضته ليالً ونهارا ً ,رسا ً وجهارا ً ,يف وجه الظلم والبدع واملحدثات ,ال تأخذه
يف ثأره للحكم الرشعي والسنة املحمدية لومة الئم ,وال عذل عاذل ,وهو بذاك يجسد جدلية الخوف بني رموز املجتمع الذي
• املؤلف :أ .د .جواد كاﻇم النرص الله  • .سنة الطبع١٤٣٨ :هـ – ٢٠١٧م.
• الﻨاﴍ :مؤسسة علوم نهﺞ البالﻏة-العتبة الحسينية املقدسة.

أخبار وتقارير
العتبة الحسينية
تختتم دورة برامج ( )CMGالخاصة بأساتذة هندسة النفط والغاز يف الجامعات العراقية
صحيفة (لو فيغارو) الفرنسية
تزور مشاريع العتبة الحسينية وتبعث رسالة من مرقد االمام الحسني (ع)
العتبة الحسينية املقدسة
تقيم مؤمتر العالمة املقرم وإزاحة الستار عن موسوعته

األمانتان العا ّمتان للعتب َت نْي املقدّس َتي

ويعيش اآلخ ُر معنا وأن نقبلَه ويقبلَنا
َ
نعيش مع اآلخر
ما أحوجنا يف هذا العرص اىل أن َ

أكادميية الوارث

تُقيم دورة (اإلدارة الصف ّية) لكوادر مؤسسة
العقيلة للتعليم يف النجف األرشف
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أخبار وتقارير

العتبة الحسينية

تختتم دورة برامج ( )CMGالخاصة بأساتذة هندسة النفط والغاز
يف الجامعات العراقية
اختتم مركز السبط التخصيص للبحث والنرش العلمي التابع املتطورة يف اختصاص عملهم ونقل التجارب العاملية لهذا
للعتبة الحسينية املقدسة دورته الخاصة حول برنامج املحاكاة االختصاص .
وبني ان الدورة شهدت حضور ومشاركة العديد من اساتذة
املكمنية ألساتذة هندسة النفط والغاز.
وقال مدير املركز احمد موىس عمران " ان الدورة التي استمرت هندسة النفط والغاز من مختلف الجامعات العراقية.
ملدة ستة ايام تهدف اىل تطوير مهارات املشاركني حول كيفية عمل
برنامج املحاكاة  CMGوكيفية محاكاة مكامن النفط الصخري
وتأثريات الجيوميكانيك وكيفية محاكاة طرق االستخالص الثانوية
والثالثية وكيفية متثيل امليكانيكيات التفاعلية للمواد املحقونة
داخل املوديل املكمني".
وأضاف أن :الدورة خصصت لتدريب األساتذة حول الربامج

صحيفة (لو فيغارو) الفرنسية
تزور مشاريع العتبة الحسينية وتبعث رسالة من مرقد االمام الحسني (ع)
زار كبري مراسيل صحيفة لو فيغارو الفرنسية الواسعة االنتشار مشاريع
العتبة الحسينية املقدسة ،عىل هامش زيارته ملدينة كربالء املقدسة
خالل مشاركته يف مهرجان تراتيل سجادية الدويل السادس الذي
اقامته العتبة الحسينية املقدسة للفرتة من (2019/ 9/ 23-25م).
واشار الصحفي (جورج مالربونو) يف رده عىل سؤال حول رأيه مبا
تناقلته بعض القنوات املغرضة بشأن ما تقدمه العتبات املقدسة يف
كربالء من مشاريع خدمية كبرية "إن بعض القنوات الفضائية تعرف
الحقيقة متاما لكنها تحاول تشويهها ألنها قنوات غري مستقلة متولها
الحكومة االمريكية ولها أغراض سياسية محددة ويؤسفني ان ارى
الخلط بني السياسة وبني املشاريع التي هدفها تقديم خدمات كبرية
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للمجتمع العراقي الذي يعاين من نقص الخدمات التي هي من
واجب املؤسسات الحكومية التي تعاين من الفساد و سوء االدارة".
و اضاف مالربونو " انني زرت العراق قبل عامني ومررت بكربالء
واندهشت من االختالف الواضح بني املدينة ومدن العراق االخرى
حيث وجدت مشاريع خدمية جبارة تقوم بها العتبتان الحسينية
والعباسية كاملستشفيات املدعومة والجامعات واملدارس ومدن
الزائرين ودور األيتام و املشاريع الزراعية".
وتابع ان هذه املشاريع" ساهمت بصورة كبرية بالتخفيف من أزمة
البطالة التي يعاين منها العراق بسبب عدم التوظيف الحكومي و
قلة املشاريع".
يذكر ان جورج مالربونو يعد الصحفي األول املهتم بالشأن العراقي يف
فرنسا وكبري مراسيل لو فيغارو يف الرشق االوسط وله ما ال يقل عن
خمسة مؤلفات عن العراق وقد نرش مقالة مهمة والفتة يف صحيفة
لو فيغارو بعنوان (كربالء  ،عراق آخر  :املدينة التي تزدهر بفضل
الدين) عرب فيها عن إعجابه مبا قامت به العتبتان الحسينية والعباسية
من مشاريع ساهمت يف تطور املدينة وازدهارها.

العتبة الحسينية املقدسة
تقيم مﺆﻤﺗر العالمة املقرم وإزاحة الستار عن موسوعته
•تقرير :عامد بعو •تﺼوير :ﻣرتﴣ ﻧاﴏ/
اقام قسم الشؤون الفكرية ﺷعبة احياء الﱰاث
الديني والثقايف يف العتبة الحسينية املقدسة
وبالتعاون مع كلية العلوم االسالمية جامعة
كربالء املؤﻤﺗر العلمي الدوﱄ السنوي الثاﻲﻧ عن
)السيد عبد الرزاق املوسوي املقرم( وتم إزاحة
الستار عن موسوعته )اإلمام الحسني( وذلك
عىل قاعة خاتم االنبياء يف الصحن الحسيني
الرشيف املصادف ١٨محرم الحرام ١٤٤١هـ
املوافق اليوم االربعاء ). (٢٠١٩/ ٩/ ١٨
وقال الشيﺦ عﲇ الفتالوي رﺋيس قسم الشؤون
الفكريّة والثقافية يف العتبة املقدسة خالل
كلمته اﺛناء املؤﻤﺗر أن " العتبة الحسين ّية
املقدسة دأبت عىل إقامة املهرجانات واملؤﻤﺗرات
التي تعنى بهذا املضمون ،وهو إحياء ذكرى
العلامء )رﺿوان الله تعاىل عليهم( ،لكون أن
ذلك يُعد من الواجب الرشعي واالجتامعي
ومن الواجب العريف ،وهذا الحضور حضور
بعني الله سبحانه وتعاىل ﻷن الله تعاىل هو من
يرفع درجة العلامء ،وهذا الرفع لدرجة العلامء
عىل مدى التاريﺦ ،ومن مصاديق درجة العلامء
هذا الحضور الكريم إلحياء ذكراهم".
وبني أن "هذا املؤﻤﺗر هو من أجل أن نربط
اﻷجيال املعاﴏة بالعلامء املاﺿني ،وأن نعرف
بشخصياتهم وسريتهم ونتاجهم ،لﻲﻜ نستلهم
منهم الدروس والعرب ،فالعامل كالشجرة املثمرة،
فالبُدّ من اﻏتنام الفرص وتحصني ﻤﺛرة هذا العامل
أو ذاك ،لذا فأننا حني نقيم هذه املؤﻤﺗرات ال
نريد إال أن نصل يف أجيالنا املعاﴏة اىل تلك
اﻷزمنة التي خاض بها العلام ُء ميادين العلم".
وقال عضو اللجنة التحضريية احسان خضري
عباس أن" فعاليات املؤﻤﺗر الدوﱄ الخاص
بالسيد املقرم انطلقت بالتعاون مع كلية
العلوم االسالمية يف جامعة كربالء تزامنا مع
الذكرى الـ) (٥٠لوفاته" مبينا ان املؤﻤﺗر "
ﺷهد إزاحة الستار عن موسوعة السيد عبد

الرزاق املقرم املتكونة من  ٢٧مجلدا مبختلف
العناوين ,وان املؤﻤﺗر تضمن اقامة معرض
للصورة الفوتوﻏرافية النادرة ومجموعة من
املخطوطات القيمة ".
واوﺿح" ان اللجنة التحضريية افتتحت عىل
هامﺶ املؤﻤﺗر معرﺿا مصﻐرا ﺿم مقتنيات
السيد عبد الرزاق املقرم وعرض بعض
مخطوطاته ومؤلفاته التي مل تطبع لحد االن"
مؤكدا أن املؤﻤﺗر " حظي باهتامم واسع من قبل
الباحثني من داخل العراق ،فضال عن مشاركة
باحثني من سوريا وإيران ولبنان" ،الفتا اىل ان
"اللجنة العلمية استلمت ) (٥٠بحثا مبختلف
العناوين اختري من بينها ) (٢٠بحثا علميا
للمشاركة ﺿمن فعاليات املؤﻤﺗر الذي يهدف
اىل تسليط الضوء عىل ابرز الجوانب العلمية يف
حياة السيد املقرم وبيان جهوده لخدمة السنة
النبوية وسرية ال البيت عليهم السالم ،فضال
عن ابراز منهجه يف القضايا التاريخية من خالل
ارشاك الباحثني والكتاب واساتذة الجامعات".
من جانبه قال عميد كلية العلوم اإلسالمية يف
جامعة كربالء الدكتور جاسم عبد الواحد راهي
" البد للجيل الحارض من العلامء الباحثني ان
يهتموا بالشخصيات العلمية التي كانت ركاﺋز
ودعاﺋم صلبة إلحياء وتثبيت العلم الرصني

وكانت هذه الفكرة متبلورة عند اساتذة كلية
العلوم االسالمية واالتصال قاﺋم مع الشؤون
الفكرية يف العتبة الحسينية وكان من برامﺞ
الشؤون العلمية ان يحتفي بعلامء االسالم
والسيام املذهب وكانت ﺷخصية السيد
عبد الرزاق املقرم هي الشخصية التي سطع
نورها وتم اختيارها لتكون عنوانا لهذا املؤﻤﺗر
العلمي".
فيام قدّ م مؤيد املقرم حفيد العالمة السيد عبد
الرزاق املقرم ﺷكره" للعتبة الحسينية املقدسة
عىل اقامة هكذا مؤﻤﺗرات تخلد سرية العلامء
واالدباء املاﺿني منهم لبقاء هذه الذكرى عىل
مر االجيال والعصور ,والحظنا الجهد التي
بذلته العتبة من اجل اقامة املؤﻤﺗر من تنظيم
واعداد ومعلومات فظهر بصورة متميزة جدا".
يذكر ان السيد املقرم هو السيد عبد الرزاق بن
محمد بن عباس املقرم )قدس الله نفسه( يعد
من ابرز العلامء املحققني ،الذين كان لهم االﺛر
الكبري عىل الساحة العلمية يف العرص الحارض
فهو فقيه اصوﱄ وباحﺚ قدير ،وهو احد اعالم
الشيعة يف نرصة اهل البيت عليهم السالم،
وله مؤلفات عديدة ابرزها كتاب مقتل اإلمام
الحسني عليه السالم ) أو حديﺚ كربالء (.
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أخبار وتقارير

وفد ميﺜل جامعات أوروبية

يترشف بزيارة مرقد أمري املﺆمني (عليه السالم)
ترشف وفد تدريﴘ من جامعات أوروبية ومن جنسيات وأهمية زيارة األربعني بالنسبة للمجتمع اإلسالمي".
متعدد بزيارة مرقد أمري املؤمنني (عليه السالم) واالطالع عىل ويف ختام الزيارة أعرب الوفد عن شكره وامتنانه للعتبة العلوية
املعامل التاريخية واألثرية للمرقد الطاهر يرافقهم منتسبو قسم املقدسة لحسن االستقبال والضيافة والخدمات التي تقدمها
العتبة املقدسة للزائرين وعىل مدار الساعة.
العالقات يف العتبة العلوية املقدسة.
وقال رئيس قسم العالقات العامة  ،عيل العامري أن " قسم
العالقات استقبل وفدا تدريسيا متعدد الجنسيات ،وبعد أداء
مراسيم الزيارة ،متت مرافقته يف جولة لإلطالع عىل معامل العتبة
التاريخية شملت صحن فاطمة الزهراء (عليها السالم)".
وأوضح العامري ،ان " العتبة املقدسة وضمن استعداداتها
الستقبال الزائرين يف أربعينية اإلمام الحسني (عليه السالم)
قدمت رشحا موجزا للوفد الزائر حول شخصية اإلمام الحسني

أكادميية الوارث

تُقيم دورة (اإلدارة الﺼف ّية) لكوادر مﺆسسة العقيلة للتعليم يف النجﻒ األﴍف
محمـد املسـعودي/
أقامت أكادميية الوارث للتنمية البرشية والدراسات
االسرتاتيجية التابعة للعتبة الحسين ّية املق ّدسة
وبالتعاون مع مؤسسة العقيلة للتعليم يف النجف
األرشف دورة اإلدارة الصف ّية للكوادر التعليمية
يف املؤسسة.
وقال مدرب الدورة (عيل الهاشمي) أ ّن " الدورة
تهدف اىل إكساب املعلمني مهارات االتصال الجيد،
وطرق التدريس الحديثة ،وتوعيتهم بقوانني
التعليم من منطلق حرص مؤسسة العقيلة للتعليم
عىل تنمية مهارات الكوادر التعليمية يف املؤسسة،
وإمدادهم بطرق التعليم الفعالة واسرتاتيجيات
التعلم النشط".
وأضاف الهاشمي أن :الدورة قد تضمنت محاور
مهمة جدا ً يستفيد منها الكادر التعليمي عىل وجه
الخصوص ،بتعلم األساليب الصحيحة للتعليم،
ومنها صفات املعلم الفعال ،وكيف تك ّون ص ّفاً
دراس ّياً مثال ّياً ،وكيف تتغلّب عىل مشاكلك داخل
14

الصف".
وأوضح أ ّن " الدورة استمرت عىل مدار ثالثة أيام،
بواقع ثالث ساعات يوم ّياً ،لتشمل مختلف املهارات
التي متكّن املعلم من إدارة العملية التعليمية
بصورة واضحة ،وقد شارك يف هذه الدورة 80
متد ّرباً من الكوادر التعليمية يف مؤسسة العقيلة
للتعليم".
وتجدر اإلشارة اىل أ ّن أكادمي ّية الوارث للتنمية
البرشيّة والدراسات االسرتاتيجيّة التابعة للعتبة
الحسين ّية املق ّدسة هي منشأة علمية تُعنى
بتقديم خدمات التدريب وتقديم االستشارات
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والدراسات االسرتاتيجية يف مجال التنمية البرشية
لﻸفراد واملؤسسات ،وقياس وتحديد اتجاهات
الرأي العام العراقي ،وإقامة الدورات يف مجاالت
الجنسني ،من خالل اعتامد أحدث
متع ّددة لكال
ْ
الطرق والنظريات املعرفية التي ال تتعارض
مع املنهج االسالمي وفقاً ملعايري جودة مبتكرة
ومتميزة ،لتمكني األفراد واملنظامت من املعرفة
وبناء القدرات ،لصناعة مستقبل أفضل وأكرث
سعادة لإلنسانية.

األمانتان العا ّمتان للعتبتَ نْي املق ّدستَي
َ
َ
ويعيش اآلخ ُر معنا وأن نقبلَه ويقبلَنا
نعيش مع اآلخر
ما أحوجنا يف هذا العرص اىل أن

أكّدت األمانتان العا ّمتان للعتبتني املق ّدستني الحسين ّية
ويعيش
َ
نعيش مع اآلخر
َ
والع ّباسية" :أنّنا بحاج ٍة اىل أن
النهج القوي ُم
اآلخ ُر معنا وأن نقبلَه ويقبلَنا ،وهذا هو
ُ
للنبي محمد(صلىّ الله عليه وآله) وما سا َر عليه أمئّ ُة أهل
ّ
البيت(عليهم السالم) ومنهم اإلما ُم الحسن(سالم الله عليه)".
جاء ذلك خالل الكلمة التي ألقاها نياب ًة عن العتبتني
نائب رئيس
املق ّدستني السيد عقيل عبد الحسني اليارسي ُ
قسم الشؤون الفكريّة والثقاف ّية يف العتبة الع ّباسية املق ّدسة،
العلمي الدو ّيل السادس لفكر
أثناء حفل افتتاح املؤمتر
ّ
اإلمام الحسن املجتبى(عليه السالم) ،الذي افتُ ِتح صباح
اليوم الثالثاء ( 2صفر 1441هـ) املوافق لـ( 1ترشين األ ّول
2019م) تحت شعار( :اإلما ُم الحسن املجتبى -عليه السالم-
سالم ُ
ومثال (التي هي أحسن) يف اإلسالم ..قراءات يف
سري ُة ٍ
االحتجاج واالسترشاق).
وقال اليارسي "وجدنا أهل البيت(عليهم السالم) أمان األ ّمة
اختصوا بهذا الترشيف من دون
من االختالف ،وهم الذين ّ
ٍ
موقف يواجهنا
كل
الناس ،وما أحوجنا اليوم اىل أن نستعيد يف ّ
سريتهم العطرة ونه َجهم القويم الحكيم ،وما أحوجنا اىل أن

ننهل منهم الدروس والعرب ،وما أحوجنا يف
نتصالح فيهم وأن َ
هذا العرص اىل أن نعيش مع اآلخر ويعيش اآلخ ُر معنا وأن
نقبله ويقبلنا".
وأضاف "لقد ورثنا عن نبيّنا األكرم محمد(صلىّ الله عليه
متسك بهم
وآله) دستورنا يف الحوار عىل نهجه ،وما خاب من ّ
وما خاب من استضاء بهم ،ومنهم كرميُهم اإلمام الحسن
املجتبى(عليه السالم) ،البُ ّد لنا أن نجيل عنه غبار اإلعالم
املضا ّد وأن نُظهر صورته الحقيقيّة م ّربأ ًة من زيف السياسة
الحاكمة".
وقدم اليارسي الشكر " للهيأة ال ُعليا ملرشوع الحلّة مدينة
اإلمام الحسن املجتبى(عليه السالم) ،لدورهم الفاعل يف
إقامة هذا املؤمتر ،وأشكر رئاسة جامعة بابل عىل احتضانهم
هذا املؤمتر ،وأشكر عامدة كليّة الرتبية للعلوم اإلنسانيّة،
كل من ساهم يف هذا املؤمتر سوا ًء باملشاركة أو
كام نشكر ّ
السنوي السادس لفكر
العلمي الدو ّيل
الحضور يف هذا املؤمتر
ّ
ّ
اإلمام الحسن املجتبى(عليه السالم) ".
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تقارير

سفراء االمام املهدي )(
السفﺮﻴ الﺜاﻲﻧ
محﻤد بن عﺜامن العﻤري

• إعﺪاد :سالم الطايئ
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هو محمد بن عثامن بن سعيد العمري أألسدي املعروف
بـالخالين امل ُك َّنى بـ "أيب جعفر العسكري" ،وهو السفري الثاين
وابن السفري األول لإلمام الثاين عرش للشيعة األمامية ،استلم
السفارة بعد وفاة أبيه سنة  265هـ واستمرت اىل وفاتة سنة
305هـ وهو االطول فرتة بني النواب يف السفارة ,و له كتب
مصنفة يف الفقه جمع فيها أحاديث اإلمام الحسن العسكري
واإلمام املهدي
"الخالين" وزعم
ّ
اشتهر الشيخ محمد بن عثامن العمري بـ
بـ"الخالين" نسب ًة إىل
ّ
بعض فضالء الكرخ والزوراء أنّه لُقﱢب
تسرتا ً بالكسب عن بعض
بيعه ّ
الخل حيث كان يكتسب به ﱡ
املتعصبني من أهل الخالف ,وقيل إنّ من حلمه وورعه
وعقليته الجبّارة ووداعته وصفائه كان ال يحمل حقدا ً عىل
ٍ
وصاحب وصديق .فاشتهر
لكل إنسان
أحد قطّ  ،فهو ِخ ﱞل ّ
ٌ
عند ال َّناس بـ "ألخالين" .
يقع مرقده الرشيف يف بغداد ،بجانب الرصافة يف املحلة
املعروفة باسمه (محلة الخالين) نسبة إىل مرقده الطاهر
وشيد فيه مسجد كبري يسمى مبسجد الخالين واهم ما مييزه
انه الوحيد الذي تعلو قبته املنارة وهذا ما مييزه عن بقية

الجوامع ليس يف العراق فقط بل يف العامل االسالمي  ,وهذه
املنارة صممت بالطراز االسالمي القديم سنة  1934وبقيت
عىل حالها اىل االن  ,فيام علت وارتفعت قبة الجامع فوق
منارته القدمية  ,وتوجد مكتبة عامرة كبرية أُسست سنة
 1364هجريه  ،تضم عددا ً ضخامً من الكتب تعرف مبكتبة
الخالين العامة ،ويزدحم الزائرون عىل املرقد طيلة أيام السنة
أقوال األمئة فيه
قال الحسن العسكري عليه السالم  -:ال َعمري ـ أي :عثامن
بن سعيد ـ وابنه ثقتان ،فام أ ّديا إليك ع ّني فع ّني يُؤ ّديان،
وما قاال لك فع ّني يقوالن ،فاسمع لهام وأطعهام ،فإنّهم
الثقتان املأمونان
قال االمام العسكري عليه السالم  -:اشهدوا عىل أنّ
عثامن بن سعيد ال َعمري وكييل ،وأنّ ابنه مح ّمدا ً وكيل ابني
مهديّكم الله
قال االمام املهدي عجل الله فجه الرشيف  -:وأ ّما مح ّمد
بن عثامن العمري رﴈ الله عنه ،وعن أبيه من قبل ،فإنّه
ثقتي ،وكتابه كتايب
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تقارير

مهرجان تراتيل س ّجادية السادس
رسالة الحقوق للعامل
• تقرير :سالم الطايئ – عامد بعو • تحرير :صباح الطالقاين

إحيا ًء لذكرى استشهاد اإلمام زين العابدين عليه السالم أقامت العتبة الحسينية املقدسة مهرجان
تراتيل س ّجادية الدويل بنسخته السادسة تحت شعار (العدالة االجتامعية يف رسالة الحقوق لإلمام
السجاد عليه السالم).
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وشهد املهرجان الذي ا ُقيم يف الصحن الحسيني الرشيف بتاريخ
 2019/9/23وملدة ثالثة ايام حضور شخصيات دينية واعالمية وثقافية
وأكادميية من  14دولة عربية وأجنبية ،كام شهد حفل االفتتاح إلقاء
كلامت ب ّينت دور االمام السجاد يف خدمة االنسانية وإبراز قيم ومفاهيم
رسالة أهل البيت عليهم السالم.
رئيس ديوان الوقف الشيعي ..هذا الرتاث غري ُمحتكر
وقال رئيس ديوان الوقف الشيعي السيد عالء املوسوي يف كلمته خالل
حفل االفتتاح" ان لإلمام السجاد عليه السالم تراث اخالقي وعقائدي
وفكري يتصل باملعرفة اإللهية ،وأن هذا الرتاث غري ُمحتكر بل انه مق َّدم
أمام جميع األديان وأصناف البرش يف العامل عىل طبق من ذهب .داعياً
الجميع اىل" رضورة الرجوع لهذا النبع العظيم املتمثل بأمئة أهل البيت
عليهم السالم".
وأضاف رئيس ديوان الوقف الشيعي" هنالك مكونات اقتصادية
وأجهزة مخابراتية تعمل ضد االنسانية جمعاء وتدعو اىل تهديم عوامل
الرجولة واالستقامة ،وحذف عوامل البناء لالنسانية وإفساد املجتمع
وبالخصوص الشباب وتدفعهم للكسل واالبتعاد عن العمل فضالً عن
إبعاد املجتمع عن مناشئ الرحمة واالنسانية ،وهذا يقتيض الحذر
والتمسك بتعاليم ومبادئ االسالم الحنيف ومفاهيم ورسالة أهل البيت
عليهم السالم"..
األمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة ..استخدام الدعاء للحفاظ
عىل الفكر واالميان
ويف كلمة األمانة العامة للعتبة الحسينية املقدسة قال الشيخ رائد
الحيدري" ان اإلمام السجاد عليه السالم لجأ بعد التضييق الذي مورس
ضده اىل استخدام الدعاء للحفاظ عىل الفكر واالميان الذي ج ّندت
الدولة يف حینه جميع االمكانات لطمسه ومحوه" مضيفاً أن" اإلمام وجد
ان الظرف السيايس واالعالمي ال يسمح بطرح الفكرة بشكل مبارش فلجأ
اىل انجح طريقة لطرحها من خالل الدعاء لتوجيه األمة نحو الرشاد،
واستثامر الدعاء يف الرتبية وحث الناس عىل التواضع بطابع فلسفي
رائع"...
مجلس الشورى للعلامء يف لندن ..رسالة الحقوق اقدم قانون مد ّون
عضو مجلس الشورى للعلامء يف لندن الشيخ محمد عمر بن رمضان،
قال خالل كلمته التي ألقاها يف حفل االفتتاح" ان املامرسات التي أسس
لها النبي األكرم وأهل بيته عليهم السالم ارتقت لتغيري العامل ،وتتمثل
أروع هذه املامرسات برسالة الحقوق لإلمام السجاد عليه السالم والتي
ومفصل ض َم ( )50ح ّقاً"..
تعد اقدم قانون مد ّون ّ
أضاف بن رمضان" هنالك فكرة خاطئة يف العامل الحديث مفادها ان
حقوق االنسان والعدالة ترتبط ارتباطا جوهريا بالحضارة الغربية فقط،
وان بعض الناس يجهلون التاريخ والبعض اآلخر يخجل من االعرتاف بأن

االسالم هو من وضع االساس للعدالة االجتامعية وأرىس مبادئ حقوق
االنسان يف العامل".
مؤكدا ً" ان مبادئ حقوق االنسان مل تكن نتاج وثيقة (املاجنا كارتا)
التي صدرت عام ( ،)1215وان هذه الوثيقة جاءت نتيجة االضطهاد
وسوء املعاملة من قبل رئيس الدولة ،وانها کانت غري مسبوقة يف أوربا
يف ذلك الوقت ووفرت الكرامة والحقوق للمواطنني العاديني ..مستدركاً"
ان اي أكادميي مستقل يقوم بدراسة رسالة الحقوق لإلمام السجاد عليه
السالم بالتفصيل يستنتج بأنها أكرث تطورا ً من (املاجنا كارتا)..
وبينّ َ بن رمضان" ان هنالك تحضريا كبريا يف جامعة جورج واشنطن
ومشاركة نشطة من قبل املسلمني لدمج االسالم يف االعالن العاملي
لحقوق االنسان".
األب ماالكاس ..رسالة الحقوق من أغىل آللئ األعامل
األب القس الدكتور (ماالكاس سونغالشيفييل) من جورجيا قال يف
كلمته" ان اإلمام عيل ابن الحسني املعروف بـ زين العابدين والسجاد
هو اإلمام الرابع للمسلمني الشيعة ،وهو الشخص الذي كان شاهدا ً عىل
املذبحة التي جرت يف كربالء وهو كاتب رسالة الحقوق ،الرسالة التي
تعد من أغىل آللئ األعامل التي قدمتها أفراد عائلة نبي الله ابراهيم
عليه السالم.
موضحاً" ان اإلمام ق ّدم عمالً يهدف اىل تأسيس مجتمع قائم عىل
العدالة االجتامعية واملحبة ،لغرض تحقيق االنسجام بني الله تعاىل
واالنسان ،فضالً عن االنسجام بني االنسان واالنسان ،وكيف يتعامل
بعالقته بروح الفرد مع خالقه وعائلته ومجتمعه وحكومته ومعلّمه".
وأشار ماالكاس اىل" ان االمام ح ّدد ( )51حقاً إلهياً تحت سبعة فئات
عامة ،هي حقوق الله وحقوق الروح وأعضاء الجسم وحقوق طقوس
العبادة وحقوق الحاكم والشعب وحقوق أفراد االرسة واألقارب وحقوق
طوائف مختلفة من الناس والحقوق املالية"..
اللجنة التحضريية ..اإلمام السجاد عليه السالم مدرسة منوذجية يف
الرتبية
وقال عضو اللجنة التحضريية يف املهرجان عيل كاظم سلطان" ان
األمانة العامة للعتبة الحسينية تحرص عىل نرش فكر أهل البيت وإظهار
الكنوز املخفية من خالل إقامة هكذا مهرجانات دولية ،فاإلمام السجاد
عليه السالم ميثّل مدرسة منوذجية يف تربية وتهذيب وبناء االنسان"..
وشهد املهرجان تكريم عدد من الخطباء من رواد املنرب الحسيني
تثميناً لدورهم ،وهم كل من السيد مرتىض القزويني والشيخ باقر
املقديس والشيخ مرتىض الشاهرودي والسيد جاسم الطويرجاوي.
وأقيمت ضمن فعاليات تراتيل سجادية الدويل السادس عدد من
الجلسات البحثية تم من خاللها مناقشة مجموعة من البحوث املشاركة
لباحثني من الجامعات العراقية والحوزة العلمية وباحثني من دول
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عربية ،حيث تم اختيار  8بحوث من بني  15بحثاً تضمنت االسترشاق
والعرفان وسرية اإلمام السجاد عليه السالم واألخالق والفكر والعقيدة".
معرض الكتاب
وعىل هامش املهرجان السنوي افتتحت العتبة الحسينية املقدسة
مساء السبت املصادف  2019/9/21معرض تراتيل سجادية الدويل
السادس للكتاب ،يف منطقة ما بني الحرمني الرشيفني يف كربالء املقدسة،
ضمن فعاليات مهرجان تراتيل سجادية.
وقال مدير معرض الكتاب محمد عبد السالم" برعاية املتويل الرشعي
للعتبة الحسينية املقدسة الشيخ عبد املهدي الكرباليئ تم افتتاح معرض
الكتاب الدويل عىل هامش مهرجان تراتيل سجادية بتاريخ  21محرم
الحرام  1441هـ.
وأضاف أن" املعرض شاركت فيه ( )85دارا ً للنرش محلية وأجنبية
من امريكا وايران وتونس ومرص ولبنان وتركيا ،حيث عرضت الكتب
عرض جناح العتبة
املتعلقة بسرية اإلمام السجاد عليه السالم ،فيام َ
الحسينية املقدسة مجموعة من املنتجات الثقافية والعلمية والكتب
والصور والكراسات الدينية واالخالقية ،ويستمر املعرض لعرشة أيام".
موضحاً" الغرض من هذا املعرض التعريف بالعلوم واملعارف التي
تركها االمام السجاد عليه السالم وخاصة ما يتعلق برسالة الحقوق،
وتعريف العامل بأهمية الكنوز املعرفية التي تركها أمئة أهل البيت عليهم
السالم وتشجيع املواطن عىل القراءة".
ختام املهرجان
واختُتمت يف العتبة الحسينية مساء األربعاء املصادف  25محرم
الحرام 1441هـ ،فعاليات مهرجان تراتيل سجادية العاملي السادس،
والذي حمل شعار( :العدالة االجتامعية يف رسالة الحقوق لإلمام السجاد
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عليه السالم) بحضور شخصيات دینیة وأكادميية عربیة وأجنبية.
وقال عضو اللجنة التحرضية يف املهرجان الدكتور طالل الكاميل" إن
العتبة الحسينية املقدسة أخذت عىل عاتقها االهتامم باملحافل العلمية،
واملتمثلة باملهرجانات واملؤمترات والجلسات الحوارية ،التي نأمل منها
إظهار أثر املنظومة اإلسالمية بشكل عام ،ومدرسة أهل البيت عليهم
السالم بشكل خاص ،يف تنظيم األمة وإدارتها اإلدارة الصحيحة ،ناهيك
عن التالقح الفكري وتقارب الرؤى وتناغمها املرتتب عىل إقامة هذه
املحافل ،من أجل الوصول لكلمة الحق التي توحد البرشية عىل مختلف
مكوناتها وأطيافها ،إذ ال يخفى علينا أ ّن السعي وراء املعرفة والوقوف
عليها هو فضل بحد ذاته"...
وأضاف أن" العتبة الحسينية املقدسة سعت لتب ّني املؤمترات واملحافل
املختلفة من أجل االستفادة من األفكار واآلراء التي تعرض يف هذه
التجمعات املعرفية ،وغريها من النشاطات التي تصب يف بناء املنظومة
الفكرية واملجتمعية"..
مؤكدا ً أن" العتبة الحسينية املقدسة استأنست بالضيوف وأفكارهم
وآراءهم يف هذه املؤمترات واملهرجانات ،حيث يحمل أغلب هؤالء
الضيوف صفة اإلنصاف واالعتدال يف الرؤى واألفكار ،فكانوا بحق خري
رسل للرشائع واملذاهب التي ينتمون إليها ،ونعتقد أنهم سيكونون خري
رسل ملدرسة أهل البيت عليهم السالم ،والسيام صاحب الذكرى عليه
السالم"..
واختتم الكاميل حديثه بتقديم الشكر" لكل من شارك يف إقامة هذا
املهرجان وعمل عىل إنجاحه ،من لجان وباحثني كرام وضيوف أجالء،
ونث ّمن لهم جهودهم املباركة التي سعت اىل أن يخرج هذا العمل عىل
أتم وجه"...

مقاالت وبحوث
ِ
والباﻃل
الرصاع بي ال َح ّﻖ
ّ

َلسفته ،ميادينه  ،أﻃرافه
ف َ

• د .أكرم جالل

نﻈرة يف تﻄور فلسفة الفيزياء

• قراءة :أ.د.حميد حسون بجية

الحجاب مفهوم املاﴈ ومﺼداق الحاﴐ
• أميان صاحب

الدور اإلعالمﻲ للسيدة زينب

يف مرحلة السبﻲ
• زينب جواد الركاﻲﺑ
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بحث

ِ
والباﻃل
الرصاع بي ال َح ّﻖ
ّ
َلسفته ،ميادينه  ،أﻃرافه
ف َ
الجزء الﺜاﻲﻧ

• د .أﻛﺮم ﺟﻼل

بسم الله الرحمن الرحيم
﴿الﱠ ِذي َن آ َم ُنوا ُيقَاتِلُونَ ِيف َسبِيلِ اللﱠ ِه َوالﱠ ِذي َن كَ َف ُروا ُيقَاتِلُونَ ِيف َسبِيلِ الطﱠاﻏ ِ
ُوت َفقَاتِلُوا أَ ْولِ َيا َء الشﱠ ْيطَانِ إِنﱠ كَ ْيدَ الشﱠ ْيطَانِ كَانَ
ﺿَ ِعيفًا ﴾ ]النساء.[٧٦ :
امليادين اﻷولية لبلوغ املَش َه ِديﱠة ال ﱠتصا ُد ِم ﱠية
دامي ،فﺈنه ال محيﺺ من ميادين ُم َم ﱢهدَ ة
اإلنسانُ َويف َمسريِﻩ نَح َو املُواجهة واإلنضامم لصفوف ﱠ
الحق يف َميدانٍ سا َح َته َمشْ هدٌ ِص ّ
فيها إمتحانٌ وﻤﺗَ حيﺺ َوﻏَر َبلة َوتَشخيﺺ ،يسقط فيها الﻐﺚ والرخيﺺ وينجو املؤمن املجاهد والثابت الزاهد.
امليدان اﻷول :ال ّنفس
إ ّن أ ّو َل ميادين الرصاع يف َمسري ِة اإلنسانِ نَحو بُلوغ امل َش َه ِديَّة
التَّصا ُد ِميَّة بني ال َح ّق والباطل هو ميدان ال ّنفس ،فهو أش ّد امليادين
وأصعبها وأكرثها رضاوة وأطولها .فيه تَتَ َج ّسد أعىل َدرجات امل ُواجهة،
بالسوءِ ،رصا ٌع قَد حذّر الله تعاىل عباده
رصا ٌع ب َ
ني اإلنسان ونَفسه األ ّمارة ﱡ
ُمن ُذ البِداية وأم َر ُهم بطريق الهِدايَة ،قال الله تعاىلَّ ﴿ :منِ ا ْهتَ َد ٰى فَ ِإمنَّ َا
يَ ْهتَ ِدي لِ َنف ِْس ِه َو َمن ضَ َّل فَ ِإمنَّ َا يَ ِض ﱡل َعلَ ْي َها َو َال ت َ ِز ُر َوا ِز َر ٌة ِو ْز َر أُ ْخ َر ٰى َو َما
ني َحتَّ ٰى نَبْ َعثَ َر ُس ًوال﴾ ]اإلرساء.[15 :
كُ َّنا ُم َع ﱢذ ِب َ
ني َسبيلَني،
لَقَد أ َم َر الل ُه ُسبحانه َوتعاىل اإلنسا َن بتزكية ال ّنفس وخ َّري َه بَ َ
دساها بالحرمان والخرسان﴿ :
َوأَو َع َد من زكّاها بالفَالح والنجاح ولِ َمن ّ
َونَف ٍْس َو َما َس َّوا َها * فَأَلْ َه َم َها فُ ُجو َر َها َوت َ ْق َوا َها* قَ ْد أَفْل ََح َمن َزكَّا َها *
َاب َمن َد َّسا َها﴾ ] الشمس ،[9-6 :فال ّنفس ال َبرشيّ ُة إذن تَتَباين
َوقَ ْد خ َ
َوت َتفاوت بَني إنسانٍ وآخر ،فَ ِمنها التَقيّة ال ّنقيّة َو ِمنها الخبيثة ال َرديئة،
السلوك اإلنساين وأفعاله
َهي متُ ثّل َجوهر اإلنسان َوحقيقته وأ ّن ُ
ف َ
الظاهريّة إمنّ ا هي َمصاديق وإنعكاسات لتلك الطَبيعة ،وأنّها (أي
السلُوك الظاهري َوسا َر
ال ّنفس) إذا ت َ َز كّت َو َصلُ َحت َوطَ ُهرت َصل ََح بها ّ
والصالح ،وإ ْن
بها اإلنسان آمناً ُمط َمئناً عىل امل َ َح ّجة ال َبيضاء نَحو الخَري ّ
السلوك َويَتَ َد ّﻰﻧ
وسيَن َحط ُ
ِه َي ُد ّست مالت نحو امل َعاﴆ وف ََس َدت باآلثام َ
هي حينام ت ُ َهرول نَحو املَزالق الشّ يطانية
اىل عا ٍمل ُسفيل ّ
هيميَ ،و َ
مادي بَ ّ
َلف قُضبان ِسجن ال َهوى وال َنزوات.
فَإنّها َستَقبع ذَليلَ ًة خ َ
ني األنسانِ َوشَ هواتهَ ،ميدانُه َصمي ُم اإلنسانِ َوذاته ،حيث
الرصا ُع ب َ
ّ
ينفذ اليه الشيطان ليشعل يف نفسه جذوة حب الدنيا ويستدرجه اىل
ما تشتهيه شهواته ونزواته ،وحينام يتمكن منه يوقعه يف رشاكه ،لذا
عرب عنه
فهو من أشد وأرشس ّ
الرصاعات التي يواجهها اإلنسان ،فقد ّ
النبي األكرم بالجهاد األكرب ،فَ ِمن خالله يُ َح ّدد اإلنسا ُن ُوج َهتَه َو ِب ِه يَبلﻎ
فعن َع ْب ِد ال َّر ْح َمنِ بْنِ الْ َح َّجا ِج أنَّ ُه ق ََالَ ( :و كَا َن أَبُو َع ْب ِد اللَّ ِه (عليه
غايتهْ ،
السالم) يَق ُ
ُولَ :ال ت َ َد ِع ال ّنفس َو َه َوا َها ،فَ ِإ َّن َه َوا َها ِيف َر َدا َهاَ ،و ت َ ْر ُك
َّ
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ال ّنفس َو َما ت َ ْه َوى أَذَا َهاَ ،و ك ﱡَف ال ّنفس َع َّام ت َ ْه َوى َد َوا َها .)1
وللرصاع َم َع ال ّنفس َمعايري َو َموازين عىل امل ُؤمن فَه َمها وإدراكَها من
ّ
السلي َمة لﻸخذ بها ونيل ال َغلَبَة
أجل تهيئة امل ُستَل َزمات امل َطلوبة والط ُرق ّ
والرصاع والذي ال يَتَوقّف
فهي امل َ َحطّة األوىل وامل َيدان األعظم ّ
والفوزَ ،
حتى ِ
يوم من مسري اإلنسان .وأهم تلك املعايري هو اإلنشغال بهوى
آخ َر ٍ
والسقوط يف ِرشاكِها ،فَلَو َح ّصن اإلنسان نفسه وجاهد هواه فإنه
ال ّنفس ّ
الرصاع فإنه
َرس ّ
سيبلﻎ بذلك مراتب عالية وقامات سامية ،وأما لو خ ِ َ
سينزلق نحو القّاع ليكون منهجه الغش والخداع ،خسارةق يَح ِمل بها
الذّنوب واألثقال فتهوي به نحو حضيض ال َردى َو َدياجري الضّ الل.
إذَن فَ َميدان ِرصاع ال ّنفس قَد أَف َر َز ِصنفَني من الناس ،األول َم ْن
والصالح ،والثاين
َغل ََّب طاع َة َمواله عىل طاع ِة َهواه فهو من أهلِ الخريِ ّ
الرش والضّ الل ،وهاذان
من َغل ََب هواه عىل طاع ِة َمواله فهو من أهلِ ّ
الرصاع امل َشْ َهدي أو
الصنفان ُهام ال ّنواة وامل ُنطَلَق لبناء ضَ ّفتَ ّي َ
ﱢ
وصفّي ّ
الرصاع امل ُجتَ َمعي.
ّ
إ ّن امل ُدا َو َمة عىل ُمراقبة َوت َشخيص أخطاء الذّات ،من أجلِ ت َصحيحها،
وال ّبحث امل ُستمر عن جميع الرواسب الشوائب التي تتجمع يف أعامقها
والسبيل األق َوم ألكامل
من أجل غَسلها َوت َطهريها ،إمنّ ا هو الطريق األسلم ّ
املسرية اإلنسانية وبلوغ مدارج الكامل .فال ّجهاد األكرب إذن هو ِرصا ُع
امل َرء َم َع ذاته من أجل ف َّك قُيو َد األﻰﻧ ولجمها عن عبادة الهوى وتنقيتها
رسة اىل نور
والرشﻩ ودياجري ال ّندامة وال َح َ
وإخراجها من َعتمة الطَ َمع َ َ
العدل والسالم واملحبة والوئام.
امليدان الثاﻲﻧ :اللّبس بني ال َح ّق والباطل
اللّبس بني ال َح ّق والباطل َميدان َو َعقَبة عىل املؤمن إجتيازها بنجاح
عﴗ أن ت َ َناله الفيوضات اإللهية ويوفق للسري نحو إدراك َمراتب
اإلنضامم لصفوف أهل ال َح ّق.
اللّبس يُ َع ّد من أخطر ما يواجه السالك نحو مراتب الكامل ،وهو يف
اللغة يعني الخَلط ،وهذا الخَل ُط قَد يَكون ُمفتَعالً و ُمخَططاً له من قبل

أهل الباطل إليهام عوا ّم ال ّناس َولِقَلب الصورة َوت َشويه الحقائق ،قال
الله تعاىلَ ﴿ :والَ تَلْب ُِسوا ْ ال َح ّق بِالْبَ ِاطلِ َوت َ ْكتُ ُموا ْ ال َح ّق َوأَنتُ ْم ت َ ْعلَ ُمو َن ﴾
]البقرة ،[42 :وأما الذي ت َ ْنطَيل عليه ِخ َداع أهل الغ َّي والضّ الل يُس ّمى
لبوس َعلَيه.
َم ٌ
بالسهل ال َيسري ﴿ ،أَ ْم َح ِس ْبتُ ْم أَن
َيس ّ
إ ّن الثّبات عىل ال َح ّق أم ٌر ل َ
ِين ﴾
الصا ِبر َ
ت َ ْد ُخلُوا الْ َج َّن َة َول ََّام يَ ْعلَمِ اللَّ ُه ال َِّذ َ
ين َجا َه ُدوا ِمن ُك ْم َويَ ْعلَ َم َّ
]آل عمران ،[142 :فهو بحاجة اىل إميان صلب وعقيدة راسخة ومعرفة
مقرتنة بالتقوى لتكون حينئذ حصنا يتّقي به املؤمن من ُمن َزلَقات اللّبس
نت ويَكون كَ َمن رأى ال َح ّق حقاً فات ّ َب َعه والباطل
َويَ ْن ُجو ِمن ُمرديات ال ِف َ ْ
باطالً فاجتنبه .فاملؤمن حينام يفقد نعمة التقوى ستنعدم لديه البصرية
ويكون حاله كال ّريشة يف َم َه ّب ال ّريح ت ُس ِقطُه األطامع َوت ِ
َعص ُف به
األهواء.
يل بن أيب طالب
فقد َ
روي أ ّن الحرث بن حوط الليثي قال لإلمام ع ّ
(عليه السالم) :أترى أ ّن طلحة والزبري وعائشة اجتمعوا عىل باطل؟
يل (عليه السالم)( :يا حار! أنت ملبوس عليك ،إ ّن ال َح ّق
فقال ع ّ
الظن ،اعرف ال َح ّق تعرف
والباطل ال يُعرفان بأقدار الرجال ،وبإعامل ّ
أهله ،واعرف الباطل تعرف أهله .)3
فاملِعيار ال َحقّيقي يف ميزان أمري املؤمنني عليه السالم هو الجد يف
السعي والصرب واملثابرة من أجل معرفة عني ال َح ّق ونرصته ،ومعرفة عني
ّ
الباطل واجتنابه ،وأن ال ينخدع املؤمن بعليم اللسان الذي اتخذ الدين
حرفة ،وتفنن يف الكالم ليستميل به العوام ،فقد روي عن رسول الله
صىل الله عليه وآله وسلّم أنه قال ( :إ ّن أخوف ما أخاف عليكم بعدي
كل منافق عليم اللسان  ،)4فهؤالء أمتهنوا الدين وجعلوه لَ ِع ٌق عىل
ألسنتهم يدورونه ما َد ّرت معايشهم.
روي عن اإلمام الصادق (عليه السالم)( :أنه ملا قُتل عامر بن يارس
رحمة الله عليه ارتعدت فرائص خلق كثري وقالوا :قد قال رسول الله
صىل الله عليه وآله " :عامر تقتله الفئة الباغية " فدخل عمرو بن العاص
عىل معاوية فقال:
يا أمري املؤمنني قد هاج الناس واضطربوا قال :ملاذا .قال :قتل عامر.
قال :فامذا؟ قال أليس قال رسول الله صىل الله عليه وآله :تقتله الفئة
الباغية فقال له معاوية :دحضت يف قولك أنحن قتلناه إمنا قتله عيل
بن أيب طالب ملا ألقاه بني رماحنا .فاتصل ذلك بعيل بن أيب طالب عليه
السالم فقال :فإذا رسول الله صىل الله عليه وآله هو الذي قتل حمزة
وألقاه بني رماح املرشكني! .)5
امليدان الثاث :كتامن ال َح ّق
وامل َ َحطّة األخرى يف َمسري املؤمن نَحو إدراك أهل ال َح ّق واإلنضامم
لصفوفهم هي ال َحذَر من السقوط يف فَ ّخ كتامن ال َح ّق ،قال الله تعاىل﴿ :
اب َويَشْ َ ُرتو َن ِب ِه ﻤﺛَ َ ًنا قَلِ ًيال أُولَٰ ِئ َك
ين يَ ْكتُ ُمو َن َما أَن َز َل اللَّ ُه ِم َن الْ ِكتَ ِ
إِ َّن ال َِّذ َ
َما يَأْكُلُو َن ِيف بُطُونِ ِه ْم إِ َّال ال َّنا َر َو َال يُ َكلﱢ ُم ُه ُم اللَّ ُه يَ ْو َم الْ ِق َيا َم ِة َو َال يُ َزكﱢي ِه ْم
َاب أَلِي ٌم ﴾ ]البقرة ،[174 :ويف آية أخرى ﴿ :لِ َم تَلْب ُِسو َن ال َح ّق
َولَ ُه ْم َعذ ٌ
بِالْبَ ِاطلِ َوت َ ْكتُ ُمو َن ال َح ّق َوأَنْتُ ْم ت َ ْعلَ ُمو َن﴾ ]آل عمران.[71 :
والكتام ُن يف اللّغة كام جا َء يف ُمعجم لسان العرب( :ال ِكتْام ُن  :نَ ِقيض
اإل ْعالنِ  ،كَتَ َم الﴚ َء يَ ْكتُ ُمه كَتْامً وكِتْامناً واكْتَتَمه وكَتَّمه .)6

أفس َدت شُ عوباً وعانَت
إ ّن كتامن ال َحقّائق يُ َع ّد ِم َن امل ُهلِكات التي َ
منها العديد من املجتمعات البرشية عىل َم ّر العصور ،فهو ال يَقتَرص
عىل كتامن بشائِر نُب ّوة امل ُصطفى محمد صىل الله عليه وأله وسلّم ,كام
كل ما من شأنه ت َو ِع َيه
ذهب اىل ذلك املُفَرسون ,بَل ت َ َع ّداه اىل كتامن ّ
َعل ال ُعلامء ُه ْم أ ّول َمن يَتَح ّمل
الحق وهدايتهاَ .ول ّ
األمة وتوجيهها نحو ّ
ُوز َر وآثار كتامن ال َح ّق ألنهم األكرث علامً ومعرفة ودراية بشأن ال َح ّق
أهله فَيَكتُ ُمونَه أو يُلبسون تلك ال َحقّائق عىل األمة.
اإلنسا ُن َو ِب ُحكم طَبي َعته اإلنسان ّية وال ِفط َرة التي فَطَ َرﻩُ الل ُه َعليها
بس
فَإنّه َمج ُبول عىل األخذ بال َح ّق وات ّباعه ،وحينام يُ ْكتَم َع ْن ُه ال َح ّق َوت َلتَ ُ
عليه ال َحقائق َويُرتك ليعيش التّ َخ ﱡبط وال َح َرية والشّ ّك ّ
سيزل عن الطريق
وينحرف عن جا ّدة الصواب فيميل بعدها لإلصطفاف من أهل الباطل.
إ ّن اإلمتناع َعن قَول ال َح ّق يُ َع ﱡد مصداقاً وتجسيدا ً لكتامن ال َح ّق ،وأ ّن
َ
ٌ
مصداق آخر لكتامن
إشغال األمة ب َهوامش األمور َوت َرك األساس إمنّ ا هو
ال َح ّق ،فَ ِتبيان ال َح ّق ٌ
ميثاق قَ ْد أ َخ َذﻩُ الل ُه تعاىل عىل الناس ،كام يف قوله
اب لَتُ َب ﱢي ُن َّن ُه لِل َّن ِ
اس َو َال
تعاىلَ ﴿ :وإِ ْذ أَ َخ َذ اللَّ ُه ِميث ََاق ال َِّذ َ
ين أُوت ُوا الْ ِكتَ َ
.[187
ت َ ْكتُ ُمونَ ُه فَ َنبَذُو ُه َو َرا َء ظُ ُهو ِر ِه ْم َواشْ َ َرت ْوا ِب ِه ﻤﺛَ َ ًنا قَلِ ًيال ﴾ ]آل عمران187 :
رش
ويف هذا الشأن ُسئل اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم)َ ( :م ْن َ ﱡ
يس َو ِفر َعونَ؟ ق ََال :ال ُعل ََام ُء إذا ف ََسدواُ ،هم امل ُظ ِه ُرو َن
خَلقِ اللّ ِه بَع َد إبلِ َ
لِﻸ بَ ِاطيلِ  ،الك َِامتُو َن لل َحقَائِقِ َ ،و ِفيهِم ق ََال اللّ ُه َع ّزو َج َّل( :ا ُولئك يَل َعن ُهم
اللّ ُه ويَل َع ُن ُهم الال ِع ُنو َن .)7
الحق فهي كثريةَ ،ونَحن نُج ِم ُل ِمنها اﻵﻲﺗ:
أ ّما أسباب كتامن ّ
ِ
• أ ّول أﺳﺒﺎب ﻛِﺘﺎﻤن اﻟ َﺤ ّﻖ ﻫ َﻮ اﻟﺨَﻮف ﻣﻦ ﺑَﻄﺶ اﻟ َﺠﺒﺎﺑﺮة ،وﻫﺬا ُﻋﺬ ٌر
قَد َحذّر الله تعاىل منه يف العديد من آياته ،منها قوله تعاىل﴿:أَتَخْشَ ْونَ ُه ْم
ني﴾ ]التوبة.[13 :
فَاللَّ ُه أَ َح ﱡق أَ ْن تَخْشَ ْوﻩُ إِ ْن كُ ْنتُ ْم ُم ْؤ ِم ِن َ
• ﻛﺘﺎﻤن اﻟ َﺤ ّﻖ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ُﻣ ْﻨﻄَﻠَﻘﻪ اﻟﺘَ َﻤﻠّﻖ واﻟﺘَ َﺰﻟّﻒ ﻷﻫﻞ اﻟﻜُﻔﺮ واﻟﻀّ ﻼل
أو من يَدور يف فَلَ ِكهِم ،ويف هذا الشأن يقول الباري عز وجلَ ﴿ :وإِذَا لَقُوا
ين آ َم ُنوا قَالُوا آ َم َّنا َوإِذَا َخلَ ْوا إِ َ ٰىل شَ يَ ِاطي ِن ِه ْم قَالُوا إِنَّا َم َع ُك ْم إِمنَّ َا نَ ْح ُن
ال َِّذ َ
ُم ْستَ ْه ِزئُو َن﴾ ]البقرة.[14 :
• ﺣﻴﻨﺎﻤ ﻳَﺴﻘﻂ اﻟﻌﺎﻟِ ُﻢ ﰲ ﻓَ ﱢﺦ َﻫﻮى اﻟ ّﻨﻔﺲ َوﻳَﺴﺘَﻮﱄ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄّ َﻤﻊ ﻳَﺒﺪأ
والرت ّدي والسقوط يف ُمستَنقَع ُح ّب ال ﱡدنيا ،ومييل نحو السلطة
باإلنسالخ َ َ
ألنها الباب األوسع وامليدان األرسع ل َنيل الشَ َهوات الدنويّة ،والتي ال ت ُنال
والتسرت عىل أهل
إال من خالل كتامن ال َح ّق ونقض العهود واملواثيق
ّ
اي
الظّلم اإلستبداد .قال الله تعاىلَ ﴿ :و َال ت َشْ َ ُرتوا بِآيَ ِاﻲﺗ ﻤﺛَ َ ًنا قَلِ ًيال َوإِيَّ َ
فَاتَّقُونِ ﴾ ]البقرة.[41 :
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قراءة يف كتاب

نﻈرة يف تﻄور فلسفة الفيزياء

• عنوان الكتاب :نظرة يف تطور فلسفة الفيزياء
• تأليف :أ د متي ناﴏ مقادﳼ
• تقديم :أ د محمود حياوي حامش
• الطبعة اﻷوىل ٢٠٠٢
بﻐداد :بيت الحكمة

• ﻗﺮاءة:
أ.د.حميد حسون بجية

تُعدﱡ الفيزياء مركزا محوريا يف معرفة اإلنسان النظرية ،فتتسم قوانينها بالسهولة والشمولية والعمومية .فهي تنطبق عىل
املوجودات جميعا وتﻐوص يف مكونات الكون اﻷساسية بجزيﺌاتها وذراتها وحتى عامل الجسيامت الدقيقة.
وتكشف لنا الفيزياء ومن خالل تطورها الهائل التغري الحاصل يف
نظرة اإلنسان وكذلك قدرته عىل فهم العامل من حوله .فهي تحاول
اإلجابة عىل أسئلته الجوهرية ملا يدور حوله .وبذلك فتأثريها عىل
الفلسفة واضح وجيل .فكلام تقدمت الفيزياء ،تجددت األسئلة أمام
الفلسفة.
ونحن إزاء انتقال كبري يف املفاهيم بني من يرى أن العلم قد توصل
إىل (ثوابت) ،أي املعرفة املطلقة حسب هندسة إقليدس ومفاهيم
نيوتن عن املكان والجذب وثبات الكتلة .وقد تبدلت املفاهيم عند
ظهور هندسة رميان للكون املحدب والترصف املزدوج للجسيامت
بصفاتها الجسيمية واملوجية ،وتحول الكتلة إىل طاقة والعكس وارتباط
الزمان باملكان ونسبية الزمان حسب النظرية النسبية ألينشتاين.
عىل أننا نضع طبيعة املعرفة قيد االختبار .فبعض الفالسفة
يع ّدون معرفتنا بالعامل الخارجي ما هي إال أفكار يف عقولنا .أي أن
العقل هو مصدر املعرفة الوحيد .ولكن لو أن العامل مجرد أفكار يف
عقولنا ،فامذا عن معامله امللموسة كاملباين والكائنات والشوارع؟
فقد اعتقد فالسفة اإلغريق القدماء مثل أفالطون وأرسطو
"أن الفلسفة توصل اإلنسان إىل املعرفة واملعرفة توصل اإلنسان إىل
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وقسموا املعرفة إىل نوعني :حسية وعقلية.
الكامل"ّ .
وكانت نظرة ابن سينا إىل اعتقادات قدمية مثل تأثري النجوم يف
حياة ومصائر الناس بأنها دعوى ال برهان لها .يف حني اتصفت الفلسفة
اليونانية بارتباطها إىل الالواقعية العلمية ،ربط العلامء العرب النظرة
العقلية للطبيعة مع عطاء التجارب العلمية .وهذا ما مل تتوصل إليه
أوروبا إال يف عصور النهضة.
بدأ العرص العلمي الحديث يف أواسط القرن السادس عرش
عندما أعلن كوبرنيكوس( )1543-1473أن الشمس هي مركز املجموعة
الشمسية ،وبقية التوابع ومن بينها األرض تدور حول الشمس؛ وعندما
أجرى تايكو براهي ( )1601-1546قياسات مواقع التوابع بدقة؛
وعندما حلل كبلر( ،)1630-1571أحد طالب براهي ،حركة التوابع
ووضع املعادالت الرياضية لذلك؛ وعندما وضع نيوتن()1727-1642
النظرية العامة للجاذبية.
وتكمن أهمية نيوتن يف تلخيصه فرضيات َمن قبلَه من العلامء
بقوانينه الثالثة :حركة األجسام وتعجيلها ورد الفعل .وقد متكن نيوتن
بعبقريته من وضع نظرية سيطرت عىل ما توصل إليه العلامء الذين
سبقوه من قوانني ،وال زالت .ومن مالمح عبقريته أنه مل يستطع

اإلقالع من األرض ،لكنه ابتعد عنها عقليا ،ففرس الحوادث دون
تعجيل ،فجاءت قوانينه سهلة .ومام تضمنته قوانني نيوتن أن الظروف
املستقبلية لﻸشياء تتحد بالظروف الحالية التي حددتها الظروف
املاضية .وتفرتض قوانينه أن نشوء الحوادث يف الكون وتطورها تظهر
يف ظروف واضحة وبرشوط محددة ببدايات .فكان من الطبيعي أن
يؤثر ذلك يف الفلسفة والدين وفكرة حرية اإلرادة .فكان نيوتن مثاال
يف التفكري ألشهر وأخطر العلامء الذين جاءوا بعده.
ومام يذكر أن نيوتن الذي اعتمد منهجية ديكارت يف نظريته،
وبعد تقدميه لقوانينه الشهرية ،وضعها يف إطار فلسفي جديد أسامه
 ،mechanisticوتجلت نظرته إىل
التحديد امليكانييك ،mechanistic determinism
الكون فيه بالوضوح.
ويعد امليكانيك الكالسييك(ميكانيك نيوتن) من أنجح النظريات
يف حقل العلوم كونه قد استُخدم يف كل املجاالت إلسعاد البرشية.
وقد اتبع علامء القرنني الثامن عرش والتاسع عرش نظرية نيوتن يف
بحوثهم ومكتشفاتهم العلمية .فقد علمتنا الفيزياء الكالسيكية أن
الحسابات واملعادالت املعقدة يلخصها يف النهاية قانون سهل جميل
يتحكم بالقوى بني األجسام الكبرية أو الجسيامت الصغرية ألن الطبيعة
عادة ما تستقر عىل حالة التوازن .ولنا أن نقول أن بعد هذه القرون
الثالثة ،كانت املبادئ العلمية مبستوى األميان الديني ،ورمبا أبعد منه
نظرا .وتبدل التفكري األرسطوطاليﴘ :ملاذا؟ بالتفكري يف عرص نيوتن
وبعده :كيف؟
ولدت بذرة الفيزياء الحديثة مع تطور الفكر الفيزيايئ والرياﴈ
)1866
1866-1826
رميان(1826
يف القرن التاسع عرش .فكان للرياﴈ األملاين رميان(
ومحارضاته عن هندسة التحدب دور كبري .واعرتف له أينشتاين
بالفضل لتطوير األفكار بشأن العالقة بني الهندسة والفيزياء.
 )1916-1838قد هيأ األفكار للنظرية
)
ماخ(1838
وكان العامل النمساوي ماخ(
النسبية ،لكن ما كان يعوزه رسعة الضوء .وقد أشار إليه أينشتاين يف
أكرث مؤلفاته.
)1947صيغة رياضية حول
بالنك()1947-1858صيغة
يف عام  1900وضع ماكس بالنك(
توزيع إشعاع ترددات الجسم األسود ،مل تكن افرتاضاتها مقبولة حسب
الفيزياء الكالسيكية .ويف عام  1905أوضح أينشتاين ( )1955-1879أن
الضوء ينترش يف الفضاء بحالة مكممة حرة ويتفاعل مع املادة.
ثم تطورت األمور عىل أيدي علامء آخرين .بيد أن الجهد األساس
يف تثبيت مبادئ الكم يف العالقة بني الضوء واملادة جاء عىل يد
 .)1987وبذلك ُو ِض َع األساس الفكري
العامل الفرنﴘ دي بروي(.)1987-1892
امليكانييك للترصف املزدوج للجسيامت الذرية أو دون الذرية :مصاحبة
موجة لكل جسم خالل حركته .وبذلك ميكن أن يترصف كموجة أو
كجسيم حسب املطلوب بالتجربة.
رشويدنكر()1961-1887معادلته حول ترصف
)معادلته
ثم وضع العامل
الجسيامت الذرية ودون الذرية املستفيدة من ازدواجية خاصية

الجسيامت ،فتكاملت النظرية الكمية وتأسس امليكانيك الكمي.
نظرية أينشتاين النسبية:
ال توجد نظريات علمية ثابتة ،بل قناعات مقبولة يف زمانها.
فبالقدر الذي كان نيوتن متحريا عندما قال"عﴗ أن يأﻲﺗ يوم تفرس
به الجاذبية" ،كان أينشتاين متحريا أمام استنتاجات معادالته الرياضية
يف النسبية .ولسنا بصدد تفاصيل النظرية .لكن رغم اكتامل نظريته
 ،1905أثبتت تجاربه عدم إمكانية قياس الحركة
النسبية الخاصة سنة ،1905
املطلقة لﻸرض .وثارت أسئلة مثل :هل ميكن السفر برسعة الضوء؟
وكيف يرتاجع الزمن؟ وهل أن التاكيونات حقا تسري برسعة أكرب من
رسعة الضوء؟ وأسئلة أخرى عن تحدب الفضاء واألثري والتثاقل وسواها.
ومع تكامل النسبية ووالدة النظرية الكمية ،تكاملت الفيزياء
الحديثة .لكن الطبيعة الشاذة للعامل الكمي دفعت أينشتاين
ورشويدنكر ملعارضة بعض مفاهيمها .فقال أينشتاين قولته الشهرية:
"إن الله ال يلعب الزار(الﺮﻨد) يف خلقه للكون" ،فكان جواب بور" :ال
تقل لله ماذا عساه أن يفعل".
ق ّدم العلامء تفسريات أخرى تساند نظرية الكم رغم مشاكلها:
القياس والالموضعية والرتاكب وسواها .وباملقابل هنالك الكثري من
العلامء ممن لهم قناعات أخرى مناقضة.
قطة رشويدنكر:
أجريت التجربة عام  1935وال زالت مفاهيمها تثري جدال .ملخصها
أن قطة وضعت يف صندوق مقفل معزول من الصوت والضوء ،فيه
قطعة من مادة مشعة وع ّداد ،مترر املادة املشعة عىل مضخم لتحدث
تشغيل مسدس .قد تطلق هذه املادة جسيام مشعا أو ال حسب قاعدة
االحتاملية .فبعد ساعة ميكننا القول إن القطة حية أو أنها ميتة .لكننا
خارج الصندوق ال ميكننا أن نقرر ذلك.
%100
فبالنسبة للنظرية الكالسيكية ،إما أن تكون القطة حية 100
 .%100لكن حسب النظرية الكمية ،القطة ليست حية وليست
أو ميتة .%100
ميتة ،أي أنها يف حالة تراكب الحالتني superposition of both
 :statesاملوت أو الحياة .وعند فتح الصندوق ،تنهار إحدى الحالتني
:states
حل
ونالحﻆ الحالة األخرى .وهذا ما ال تقبله واقعية الحياة .وبذلك ّ
التناقض بني الفيزياء الكالسيكية والفيزياء الكمية بعيد االحتامل .ولنا
أن نقول أن ﻤﺛة مكانا تتحول فيه فيزياء الكم إىل فيزياء كالسيكية :إما
أننا نعيش يف عدة عوامل ،أو أن وعي املالحﻆ يفسخ إىل عاملني .لكننا
نقول أن ما ينطبق عىل عامل الكم(عامل الجسيامت) ال ينطبق عىل عامل
قياسه)1(.
األجسام الكبرية ،فلكل طبيعته وطريقة قياسه(.
ختاما البد من أن تكون ﻤﺛة فلسفة واقعية وخلقية يف توجيه العلم.
حينها سنتمكن من تنظيم العمل العلمي إلسعاد املجتمع البرشي.
_______________________________
( )1ويقول العلامء أن الوئام بني مختلف النظريات ميكن أن
)
تحققه نظرية األوتار الفائقة إىل حد ما(كاتب القراءة).
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مقاالت

الحجاب مفهوم املاﴈ ومﺼداق الحاﴐ
• أﻤﻳان صاﺣﺐ
مل تكن مفردة الحجاب ﺷيﺌا ﻏريبا عىل مسامع املرأة منذ العصور القدمية وإىل يومنا الحاﱄ
ولكن الﻐريب باملوﺿوع هو التﻐري يف ﺷكل الحجاب ,وكيفية ارتداﺋه ففي عرص الجاهلية
كانت مالبس املرأة عبارة عن ﺛوب طويل فضفاض ,وباإلﺿافة إىل هذا الثوب تﻐطي رأسها
بقطعة من القامش أو ما ﺷابه ,وهذا الﻐطاء يكون عىل ﺷكلني:

الشكل االول :هو سرت الرأس والشعر فقط ثم ترمي بأطرافه
إىل الوراء بحيث يكون قرص الوجه والرقبة ظاهران ,أما الشكل
الثاين :كاألول يغطي الرأس والشعر ولكن ,يختلف عنه بأن تأخذ
املرأة بطريف الغطاء فرتمي طرف إىل جهة اليمني ,وطرف إىل جهة
اليسار ويبقى قرص الوجه بالكامل مع الرقبة وأعىل منطقة الصدر
مكشوف أمام الناظر.
كام أنها ال تكشف عن شعرها أال يف حال العزاء كام جرت عليه
العادة يف ذلك الوقت ,ولهذا ----عرب الشاعر الجاهيل املهلهل بن
ربيعة عن أسفه ,إىل ما ا َلت إليه العشرية أبان حرب البسوس من
خروج املرأة حارسة الرأس  ,وهذا ما أثار غريته حيث قال :متأملاَ---
كنا نغار عىل العواتق ان ترى ...باألمس خارجة عن األوطان ..
فخرجن حني ذوى كليب حرسا َ ...مستنقعات بعده بهوان .
يخمشن من أدم الوجوه حوارسا َ ..من بعده وبعدن باألزمان . ..
وقد تعصب الحا ّد رأسها تعبريأ عن الحزن عىل فقيدها ,وترتك
الحيل خالل فرتة الحداد أما يف غريها تعد من األشياء املهمة لديهن
وبالخصوص عند الحرائر دون االماء ومن لوازم التحيل ولواحقه
التزين والتربج أمام أنظار الرجال ,كوضع الطيب واالختضاب
بالحناء والوشم والتكحل .
واستمرت املرأة عىل هذا الزي واظهار الزينة إىل أن أرشقت
شمس االسالم ورشعت للناس االحكام,ومن بينها فرض الحجاب
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بآيتني  :االوىل هي (:يا أيها النبي قل ألزواجك ,وبناتك ونساء
املؤمنني يدنني عليهن من جالبيبهن )  -االحزاب ,ايه/59/
و(الجالبيب) جمع جلباب والجلباب له عدة معان ,عند املفرسين
وأرباب اللغة منها(-)1القميص الفضفاض الواسع()2قامش أطول
من الخامر يغطي الرأس والرقبة والصدر,وعىل أي:معنى من هذه
املعاين كان أمرت اآلية :الكرمية بإدنائه عىل الصدر لسرته بحيث
ال يظهر منه ﳾء---,أما اآلية :الثانية هي(وليرضبن بخمرهن عىل
جيوبهن )النور  /311-والخمر  )1(---/جمع خامر وهو ثوب
تغطي املرأة رأسها به واملقصود هنا من قوله تعاىل (:وليرضبن
بخمرهن )أي :يلقني مبا زاد من غطاء الرأس عىل صدورهن حتى
يسرتن به اذانهن وصدورهن .
ثم ان االسالم مل يكتف مبجرد األمر بالحجاب بل وضع له
رشوطا متيزه عن غريه وردت عىل لسان نبيه الكريم وأهل بيته
األطهار صلوات الله عليهم أجمعني,من أجل حفﻆ كرامة املرأة
وحفظها من الوقوع بالحرام سواء كانت يف بيتها أو خارجه فيام
لو اختلطت مع الرجال ,ألداء وظائفها امللقاة عليها فيام يناسب
شأنها,وأهم هذه الرشوط هي /:
()1أن ال يكون الحجاب زينة يف نفسه وملفتاَ للنظر
(/)2أن ال يكون شفافاَ يحيك ما تحته (/)3أن ال يكون ضيقاَ
يربز مفاتن املرأة ,,,,,,

إﺿاءات

()4ان ال يكون من لباس الشهرة ------
ولكن ما يؤسف له يف وقتنا الحايل غياب الحجاب الرشعي
,وعودة الحجاب الجاهيل مرة أخرى عند بعض النساء ولكن تحت
مسميات غريبة وملسات بسيطة كزخارف جميلة  ,والوان براقة
تضفي عليه ملعان املوضة الجديدة مام يجعل االقبال عليه أكرث
من ذي قبل  ,وكأنه يف حقيقته مل يكن ذلك الجاهيل القديم ,الذي
يجذب االنظار من بعيد لرتى بريق االقراط املتدلية من تحته أو
لون القالدة التي تبدو من بني أطرافه.
وليته بقى عىل ما هو عليه بل راح يضيق ليربز مفاتن املرأة
ثم ازداد زينة يوما بعد يوم حتى اصبح مفهوم املاﴈ مصداق
الحارض ,ومل يكن كمعناه اللغوي والرشعي ,ففي اللغة :الحجاب
اما
هو-الساتر--/لسان العرب
معناه الرشعي  :فقد قسمه علامء الرشيعة إىل قسمني/:أولها
الحجاب الظاهري – وهو الذي أوجبه الله تعاىل :عىل املرأة
لاللتزام به كساتر لجسدها عن الرجال عدا الزوج واملحارم .
أما الثاين :فهو الحجاب الباطني – وهو ما أمر الله تعاىل :به
الرجل واملرأة عىل حد سواء فيام يتعلق بسلوكهم من الحياء
والعفة لحجبهم عن الفساد والرذيلة  ,وما يؤدي إىل سخط الباري
تعاىل :فلو أخذت املرأة بأحد القسمني دون االخر يكون حجابها
جاهليا ال رشعيا ,ألن أحدهام يكمل االَخر ولهذا عليها ان تجمع
بينهام  ,دامئاَ وأبدا.

• ﺛريا الﺸاﻣﻲ

ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﻨﺔ
جاء الوقت وحان الذهاب اىل كربالء ..بخطوات متثاقلة ومهمومة
بسؤال :كيف اصل اىل هناك ؟
جاءت االجابة برسعه هيا لنذهب عن طريق محطة القطار ،يقولون ان
قطارا كل ساعة .
ذهبت وانا احمل حقيبة مجهزة بكل ﳾء للحاالت الطارئة ومعي
الصغار ،وكانت االوضاع صعبة والوصول امل لكل مؤمن ومؤمنة .
تحرير جرف النرص وانهزام داعش يف املناطق القريبة من كربالء جعل
االمل بانتصار جيشنا وحشدنا محتوما ،وكان ذهابنا مشياً عىل األقدام رسالة
مهمة لداعش واذنابه.
جاء القطار ولكن كيف اصعد وال يوجد قسم للنساء وجميعها محتكرة
للرجال و لكني ُمسلّم ًة بأن الله يقدم يل الصالح دوماً ،خرجت من محطة
القطار ويف قلبي نهدة ال استطيع ايقافها ،واذا منا ٍد ينادي :من يريد
الذهاب اىل كربالء ،وكأنه علم بحزين ،فالتفت وإذا يب أرى شخصا يناديني:
هيا  ،هنالك مكان لكم ..مل اصدق عيني فذهبت ومعي الجميع ونحن
متلهفون لزيارة االربعني.
تحركت العربة مؤلفة من اثني عرش نفرا ً ورحت أعد الساعات للوصول،
وعادت الهموم مرة أخرى كيف أصل وكيف أدخل ومعي الصغار والوالد
الرجل الكبري ،وخشية الطريق عند وصولنا منطقة محررة من قبضة داعش
حديثاً ،وكنت مستعدة ألسوأ االحتامالت كالقتل او السبي والتأيس بالسيدة
زينب وصربها
رحت احاول جعل الصغار يهدأون واعطيتهم شيئا من املاء واصربهم
بأننا سوف نصل
وبعد سويعات وقفت العربة..
واذا بصاحبها يقول لنا :هذه آخر نقطة استطيع الوصول اليها ..اكملوا
مسريتكم مشياً
وصلنا اىل جرس املسيب وكنت اتذكر صور السبي الزينبي وابيك ،واذا يب
ارى واتحسس االرض ..انها ارض الحسني ارض االبرار التي ال يوجد مثيل لها
 ..شعرت كأن قدمي متﴚ يف رصح الجنة وكأن ريب جعل الطريق اىل الحسني
ممرا اىل الجنة ،فال جوع او ظﺄﻤ او تعب فخدام ايب عبدالله عليه السالم يف
كل شرب اىل كربالء  ..انها معجزة خاصة لسيدي وموالي ايب عبدالله،
جنة الله يف ارضه  ..طوﻰﺑ ملن سكنها ودفن فيها وملن شم عطر ثراها
وتكحلت عيناه مبرأى أرضحة انوارها املحمدية ..اللهم تقبل منا هذا
القليل ..عناء زيارتنا ..وارزقنا الزيارة ما دام فينا رمق ..انك سميع مجيب.
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مقاالت

الدور اإلعالمﻲ للسيدة زينب
يف مرحلة السبﻲ
• زيﻨﺐ ﺟواد الرﻛاﻲﺑ

سلم سليل النبوة ملقتﴣ املشيﺌة اإللهية يف اصطحاب النساء
ﺷاء الله )أن يراهن سبايا(َ ،
واﻷطفال يف رحل ٍة ﺷاقة محتومة بالﻐد ِر والنكران  ،حينام قرر القيام بنهضته اإلصالحية
لينتشل املسلمني من وحل الضالل املهلك
ُ

وفَضح مجازر ومجون الحكومة الغاشمة  ،واستقطاب
الرأي العام حول أهداف النهضة ومجرياتها عرب مزج
العنرص النسوي وزجه يف ميدان املعركة ليؤدي دوره
املنوط به.
كان عليه السالم يُخطط لنجاح املعركة من ناحية األبعاد
املستقبلية ال اللحظية  ،املتمثلة بالصدع اإلعالمي الذي
أثارت ُه السيدة زينب( عليها السالم) ومن معها من النساء
زمانهن .
املبلغات  ،املؤمنات بأهداف إمام
ّ
والغريب ان بعض األفواه الجاهلة ال زالت تشكل
عىل قرار االمام وتنعته بالقرار املترسع يف حمل النسوة
واألطفال اىل التهلكة! وهنا ال نجد أفضل من ترصيح االمام
ردا عىل ذلك املدعى إذ نلحﻆ معرفة املعصوم بالحامية
لهن وهذا واضح يف وداعه (استعدوا للبالء  ،واعلموا
اإللهية ّ
ان الله تعاىل حاميكم وحافظكم) "." 1
وعندما سقط البد ُر رصيعا ً عىل الفَال  ،أُ ِرست النجوم عىل
أقتاب ال ِجامل بغري ِوطاء.
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السبي الكوفة يف الثاين عرش من محرم
وصلت قافلةّ
الري بات
( 61للهجرة)  ،وابن سعد ميﴚ فيادا ً  ،فحلم ّ
قريب  ،هرع الناس من بيوتهم فزعني بني جاهل وعارف
 ...ملن هذه األسارى؟ ورؤوس من قد ُر ِفعت؟!
وهنا جاء دور حرائر الرسالة واإلمامة يف تبيان ما خفيفكان الخطاب العاملي للسيدة زينب الذي قلب الطاولة
عىل رؤوس األمويني ،وأفشلت مخططاتهِم  ،بعدما مل يكُن
بالحسبان بعد واقعة الطف املروعة ،واألجواء امل ُخيفة يف
ٍ
بحرف واحد .
الكوفة أن تنربي تلك السيدة أو غريها
لقد كان خطابها شديد النربة وفضحت به زيف (حكم
الدم).
ولنقف عىل بعض الكلامت الدريّة للسيدة زينب (أَ َّما
بَ ْع ُد يَا أَ ْه َل الْكُوفَ ِة يَا أَ ْه َل الْ َختْلِ َوالْ َغ ْد ِر َوالْ َخذ ِْل أَ َال ف ََال
ت
َرقَأَ ِت الْ َع ْ َرب ُة َو َال َه َدأَ ِت ال َّزفْ َر ُة إِ َّمنَا َمثَلُ ُك ْم كَ َمثَلِ الَّ ِتي نَقَضَ ْ
َغ ْزلَها ِم ْن بَ ْع ِد قُ َّو ٍة أَنْكاثا ً تَتَّ ِخذُونَ أَ ْميانَ ُك ْم َد َخ ًال بَ ْي َن ُك ْم .
الصل َُف َوالْ ُع ْج ُب َوالشَّ َن ُف)"3" .
و َه ْل ِفي ُك ْم إِ َّال َّ

ابتالئية ستكون محط أشكال البعض بعد مئات السنني
منها مسألة الجرب وزج النفس يف التهلكة ،باإلضافة اىل
تبيان صورة الصرب بأسمى معانيها  ،يف سبيل الدفاع عن
أيت إِال َج ِميالً"
الرشيعة املحمدية حيث قالت " ما َر ُ
و"اللهم تقبل منا هذا القربان"
أضف اىل ذلك الرعب الذي ألقت ُه يف قلب يزيد حيث
توعدت ُه بعبارات حارقة منها "فوالله ما فريت اال جلدك
وال حززت إال لحمك  ،ولرتدن عىل رسول الله مبا تحملت
من سفك دماء ذريته ،وانتهكت حرمته يف عرتته ول ُحمته
حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقهم ( وال
تحسﻦﺒ الذين قتلوا يف سبيل الله أمواتا ً بل احياء عند ربهم
يرزقون) وحسبك بالله حاكامً ومبحمد خصيامً وبجربائيل
ظهريا ً "...فهنا تبيان واضح عن نسب املغدور يف كربالء ،
وعن أي دين يُدافع البالط األموي اذا كان صاحب الرشيعة
خصيمهم يوم يبعثون؟! " "5
هنا أنترص الدم عىل السيف ،والكلمة عىل القيو ِد
واألغالل  ،فحزب الله هم الفائزون .
فمن هذا املنطلق يجب ترك التقاعس ورفض الظلم
رشع
الذي تتبناه الحكومات الجائرة وإن كانت قوية  ،فَ ُم ِ
يرض بالهوان .
الثورة مل َ

_ لقد استهلت زينب عليها السالم كلمتها بعد الحمد
بتوبيخ أهل الكوفة عىل مواقفهم غري املسؤولة وتذكريهم
مباضيهم إذ ينقلبون مع الظامل العن دراية كمثل التي
نقضت غزلها ،فسمة النفاق والغدر ديدنهم وأن أول
من غُدر به بني ظهرانيهم هو أمري املؤمنني يف صفني عند
تحكيم الحكمني  ،وختامها خذالن الحسني بعدما أُرسلت
اليه اثنتي عرشة ألف رسالة مقرونة باألميان املغلظة عىل
نرصت ِه إلنقاذهم من غطرسة األمويني ! وكيف أن كل هذا
ذهب أدراج الرياح!
إن أسلوب "املصارحة والتقريع" حرك الضمري امليت،
فضجت الجموع امل ُحتشدة بالبكاء  ،كام كان أسلوب
"التذكري بالحقائق" ايضا ً من الوسائل اإلعالمية املهمة يف
تحريك فكر امل ُتلقي.
_ كام أن املحور القيمي الذي تطرقت إليه معاقل اإلمامة
أثناء خطبهم يف الكوفة كان مبثابة (وخزة الضمري) الذي
تولدت عنه ثورة الت ّوابني  ،وثورة املختار الثقفي ،فكانت
شحنة "التقريع والتبكيت "التي بثتها الراعية ومن معها
قد أتت بثامرها .
وكالعادة كان أسلوب الطغاة هو نفسه يف التنصل عن
املسؤولية ،فابن زياد يخاطب السيدة زينب فرحا ً ( كيف
رأيت فعل الله بأهل بيتك؟) فرد رباط الجأش والعلم
واملعرفة ( :كتب الله عليهم القتل فربزوا إىل مضاجعهم  .1مقتل الحسني  .املقرم276 :
وسيجمع الله بينك وبينهم وتخاصمون عنده) ! فصكت " .2املنتخب" للطريحي  ، 464 / 2 ،املجلس العارش .
بكلامتها سمع القائد العام لحرب الحسني يف عقر داره  .3اإلحتجاج عىل أهل اللجاج  :الطربيس  ،تحقيق
غري آبهة بجربوته  ،والسؤال ذاته يطرح عىل اإلمام زين وتصحيح :محمد باقر خرسان 305-303 / 2 :
العابدين ( عليه السالم) فسأله من أنت؟ فقال ( :انا عيل  .4ابن طاووس /عيل بن موىس  ،اللهوف عىل قتىل
بن الحسني) فقال ابن زياد :أمل يقتل الله عيل بن الحسني؟ الطفوف -ص_105ص106
. .5ذكره العالمة األميني يف (الغدير)  120 :2نقالً عن
فقال(عليه السالم) كان يل أخ يُسمى عليا ً قتله الناس) .
لقد كانت السيدة زينب عليها السالم ُمبلغة ملسائل الزمخرشي
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قﺼيدة


• ﻣحﻤﺪ بﻦ ﺣﺴﻦﻴ الﻴاسﻦﻴ

نداوته
إعجــازك الــد ﱡم مل تُكــﴪ إرادت ُُه مــن الف عام وما حفــت
ُ
ُ
ِ
حكايته
نبحﺚ عن معنى الخلود ,فكم تُﻐري
باﻵهــات
جﺌناك نعﺮﺜ
ُ
َ
جمرته
وجــع مل تُطــف
جﺌنــاك نخطو عىل نار الخيام ويف أعامقنــا
ُ
ُ
َ
جﺌنــا لننــكأ آالمــاً معــــــ ّتقــة
عبته
وننبﺶ
الجرح مــا تخفيه ُج ُ
َ
ُ
العيال عىل ذكــراك يا كرما
نحــ ُن

فرته
مدت بطول ســامء الحزنِ ُس ُ

جوعى ,نه ُز بجذع منك
احته
منســحق تحت الخيــول ,تﻐذينــا ُجر ُ
ِ
ُ
عزتــه
لﻺســالم
وننفض الرمل عن أﺷــالء ما ُبﱰت إال لتســلم
ُ
ِ
امته
الرأس ,ﻲﻛ تعلو كر ُ
ٌ
جسم تقطع يف الرحامنِ ذات هوى حتى هوى ُ
ِ
الســيوف ,ومل تُ َنهب جالل ُت ُه
سليب الردا ,ﺿاعت مالمحه نهب
ٌ
جسم ُ
الشــيب حمرت ُُه
ســبحان حســنك مل يربح ُيعل ُمنا بــأن أجمل صب ِﻎ
ِ
وأقدس ما يف الجرحِ فكرت ُُه
ُشــع بنا فكــرا,
هــذي جراحك ال زالت ت ﱡ
ُ
اﻷصم فامً ﻇلت تجلجــل يف التاريﺦ ﴏخ ُت ُه
منذ ابتكرت من املوت ِ
هــذا هو الدهر قد أدىل
ﺷــهادته أن الخلــود ملــن تبقــى رســال ُت ُه
ُ
أبد حتى عىل اللــو ِح مل تُكتب نهاي ُت ُه
هــذا مصابــك فينــا لحظــ ُة ُ
30
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ﻃبقا لفتاوى املرجع الدينﻲ األعﲆ آية الله العﻈﻤﻰ السيد
عﲇ الحسينﻲ السيستاﻲﻧ (دام ﻇله الوارف)

التق ّيد باألحكام والقواني
تنص ُ عىل عدم جواز التدخني  ،فهل تجوز مخالفتها؟
السؤال :توجد عبارات يف بعض وسائط النقل ّ
الجواب:إذا كان ذلك مبثابة رشط ضمني عىل من يريد الركوب فيها  ،أو كان قانوناً حكومياً وقد التزم لهم
برعاية القوانني الحكومية  ،لزمه العمل وفق رشطه والتزامه.

السؤال :هل يجب عىل املكلف الحاصل عىل فيزا اإللتزام بقوانني البلد غري اإلسالمي  ،مبا يف ذلك التق ُيد
بإمتثال إشارات املرور وقوانني العمل وأمثالها؟
الجواب :إذا تع ّهد لهم  -ولو ضمناً  -برعاية قوانني بلدهم  ،لزمه الوفاء بعهده فيام ال يكون منافياً
للرشيعة املقدسة.
رضر َمن يحرم
ومثل إشارات املرور يلزم التقيد بها مطلقاً  ،إذا كان عدم مراعاتها يؤدي  -عادة  -اىل ت ُ
اإلرضار به من محرتمي النفس واملال.

السؤال :هناك بعض الناس يفرتشون الشوارع واالرصفة العامة ليبيعوا بضائعهم مام يؤدي ايل عرقلة
سري املارة والسيارات فهل يجوز لهم ذلك؟
الجواب :ال يجوز مزاحمة املستطرقني واملركبات.

موقع السيد السيستاﻲﻧ دام ﻇله الوارف

االستفتاءات الرشعية

منهاج الﺼالحي  -ج2

يف اإلقالة
وهي :فسﺦ العقد من أحد املتعاملني بعد طلبه من اﻵخر ،ويجري يف عا ّمة العقود الالزمة  -ﻏري النكاح  -ح ّتى
بكل
الهبة الالزمة ،ويف جريانها يف الضامن والصدقة إﺷكال ،فال يﱰك مراعاة مقتﴣ االحتياط فيهام ،وتقع اإلقالة ّ
لفﻆ ّ
يدل عىل املراد وإن مل يكن عرب ّياً بل تقع بالفعل كام تقع بالقول ،فﺈذا طلب أحدهام الفسﺦ من صاحبه
فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة ،ووجب عىل الطالب إرجاع ما يف يده إىل صاحبه.

مسألة  :٣٠٤ال تجوز اإلقالة بزيادة عىل الثمن أو املثمن أو نقصان عنهام ،فلو أقال كذلك بطلت
كل من العوﺿني عىل ملك مالكه.
وبقي ّ
مسألة  :٣٠٥إذا جعل له ماالً يف الذ ّمة أو يف الخارج ليقيله بأن قال له) :أقلني ولك هذا املال( ،أو
صح.
ﲇ كذا( ّ
)أقلني ولك ع ّ
مسألة  :٣٠٦لو أقال برشط مال عني أو عمل كام لو قال للمستقيل) :أقلتك برشط أن تعطيني كذا
صح.
أو تخيط ﺛوﻲﺑ( فقبل ّ
مسألة  :٣٠٧ال يجري يف اإلقالة فسﺦ أو إقالة.
مسألة  :٣٠٨ال يقوم وارث املتعاقدين مقام املو ّرث يف إعامل اإلقالة.
ويتقسط الثمن حينﺌ ٍذ عىل
تصح اإلقالة يف جميع ما وقع عليه العقد ويف بعضه،
مسألة ّ :٣٠٩
ّ
حصته وال
تصح اإلقالة بني أحدهام والطرف اﻵخر بالنسبة إىل ّ
النسبة ،وإذا تعدّ د الباﺋع أو املشﱰي ّ
يشﱰط رﺿا اﻵخر .
كل عوض إىل
مسألة  :٣١٠تلف أحد العوﺿني أو كليهام ال مينع من ص ّحة اإلقالة ،فﺈذا تقايال رجع ّ
صاحبه اﻷ ّول ،فﺈن كان موجوداً أخذه وإن كان تالفاً رجع مبثله إن كان مثل ّياً وبقيمته يوم التلف إن
كان قيم ّياً.
الكل
مسألة  :٣١١الخروج عن امللك ببيع أو هبة أو نحوهام مبنزلة التلف ،وتلف البعض كتلف ّ
يستوجب الرجوع بالبدل عن البعض التالف.
مسألة  :٣١٢العيب يف يد املشﱰي يستوجب الرجوع عليه باﻷرش مع اإلقالة.

اإلمام عﲇ )(
يف فكر معتزلة بغداد
نبذة عن الكتاب:

يشمل هذا الكتاب رؤية واضحة عن أمري املؤمنني (عليه
السالم) يف فكر معتزلة بغداد وما ذكروا عنه وعن
فضائله ومنزلته ،فجاء الكتاب عىل خمسة فصول،
اختص أولها بدراسة تفصيلية لعراقة نسب
اإلمام عيل عليه السالم ،وتضمن الفصل الثاين رؤية
املعتزلة لنشأة اإلمام عيل (عليه السالم) التي عدوها من
أسس تفضيله عليه السالم ،أما الفصل الثالث فكان لخصائص
اإلمام عيل (عليه السالم) وبيان رؤية املعتزلة فيها ،أما تفسري
املعتزلة لرؤية اإلمام عيل (عليه السالم) لنظام الحكم ,فقد
تناولها الفصل الرابع ,وجاء يف مبحثني األول ملا قبل الخالفة،
والثاين يف فرتة خالفته (عليه السالم) ،وجاء الفصل الخامس
واألخري ليوضح الرؤية االعتزالية حول اإلمام عيل (عليه السالم)
والفكر العريب االسالمي ،واشتمل عىل عرشة مباحث ملواضيع
مختلفة وهي( :اإلمام عيل (عليه السالم) مدينة العلم ،اإلمام
عيل (عليه السالم) والعلم اإللهي ،اإلمام عيل (عليه السالم)
مصدر للتصوف ،اإلمام عيل (عليه السالم) وعلم الفقه ،اإلمام
عيل (عليه السالم) وعلوم القرآن ،اإلمام عيل (عليه السالم)
والبالغة ،اإلمام عيل (عليه السالم) وعلم الفلك ،واإلمام عيل
(عليه السالم) وعلم الحيوان ،اإلمام عيل (عليه السالم) وعلم
التاريخ ،اإلمام عيل (عليه السالم) والغيبيات),وختم الباحث
الفصول بخامتة أوضح فيها أهم ما تم التوصل إليه من
خالل البحث ,من ّوﻩ فيه باملواضيع التي ميكن أن تكتب عن
أيب الحديد وكتابه رشح نهج البالغة ,التي ال زالت مل تحﻆ
باهتامم الباحثني.
وتستشف من وراء الكتاب كله عقلية غري متعصبة وتحليالت
منطقية وأملعة يف التفكري وابتكارا يف التعليل ,ق ََّل أن تجد له نظريا ً
يف الكتب الحديثة بل والقدمية,وبوسع القارئ املطالع له أن

يقتبس
شيئاً جديدا ً
من كل فصل من
فصوله إن مل نقل من كل
صفحة من صفحاته فهو الكتاب
القديم-الجديد دامئاً وأبدا ً.
جاءت هذه الدراسة لتقدم لنا صورة عن رؤية
اعتزالية أال وهي مسألة التفضيل أي تفضيل اإلمام عيل عليه
السالم بعد الرسول صىل الله عليه وآله التي جاءت عند
املعتزلة من جانبني:
بكونه األكرث ثواباً -واألكرث مناقباً.
مل تكن هذه الدراسة هي األوىل حول رشح نهج البالغة البن أيب
الحديد ,بل سبقتها دراسات متعددة ,ويعد هذا اإلصدار من
اإلصدارات املختصة بعلوم نهج البالغة وبسرية أمري املؤمنني
عيل بن أيب طالب عليه السالم وفكره ضمن سلسلة علمية
وفكرية موسومة ب(سلسلة الكتب العلمية) التي يتم عربها
طباعة هذه الكتب وإصدارها ونرشها داخل العراق وخارجه,
بغية إيصال هذه العلوم األكادميية إىل الباحثني والدارسني
تبني هذا العطاء الفكري واالنتهال من علوم
وإعانتهم عىل ّ
أمري املؤمنني عيل عليه السالم والسري عىل هديه وتقديم رؤى
علمية جديدة تسهم يف إثراء املعرفة وحقولها املتعددة.

حوارات
الﱪوفسور نسيب حﻄيط :
رسالة الحقوق منﻈومة تربوية عنوانها الحﻖ

االديبة نعﻤت ابو زيد:
القرآن الكريم هو مﺼد ٌر لكل العلوم فقد وﺿع لنا أسساً
تربوية واجتامعية ج ّﻤة لنسري عﲆ خﻄاها
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حوارات

الﱪوفسور نسيﺐ حﻄيط :

رسالة الحقوق منﻈومة
تربوية عنوانها الحﻖ

ﺷﻐلت رسالة الحقوق التي كتبها اإلمام السجاد )عليه السالم( بعد استشهاد ابيه اإلمام
الحسني)عليه السالم( الباحثني والحقوقيني واملفكرين لكونها اﺷتملت عىل  ٥٠حقا تناولت مجمل
االبعاد التي تتصل بشؤون اإلنسان ،وعمدت اىل بناء الفرد واملجتمع بناء رصينا منطلقة من حق
الله بوصفه أعظم الحقوق ﺛم حق النفس وصوال اىل حق أهل الذمة.
وملا للمواﺿيع التي تناولتها رسالة الحقوق من ﻏزارة وتشعب طرحت الروﺿة الحسينية اليسري
منها عىل طاولة النقاش مع الربوفسور نسيب حطيط.

• ﺣاوره :ﻓﻀﻞ الﴩيﻔﻲ

رسالة الحقوق لها قيمة بالﻐة وانعكاسات متعددة ،حبذا لو
تعرفوننا بعض االنعكاسات الﱰبوية واالخالقية لهذه الرسالة؟
• ميكن ان نقول ان رسالة الحقوق ال تختص بالحقوق فقط بل هي
منظومة تربوية سلوكية اجتامعية تكافلية ،عنوانها الحق ولكن هذا
الحق يكتسب امور تربوية كثرية فمثال عندما نقول حق الوالد عىل الولد
يتفرع هذا الحق بني العقوق والرب اما حق الولد عىل الوالد فيتمثل يف
ان يحسن تسميته وتربيته ،هنا تبنى عالقة تربوية تقوم عىل االحرتام
والطاعة من قبل االبن لالب ،وكذا االب يلتزم بأداء ما عليه اتجاه ابنه
وعندما نتحدث عن حق الزوجة ال بوصفها أمة مملوكة مشرتاة تخدم
يف بيت زوجها ،من املعروف ان هناك خادمة وزوجة ونحن يف االطار
العام نخلط او منزج بني املفهومني وبالتايل ان الزوجة تصبح خادمة وال
تستحصل عىل حقوق الزوجية.
لو اتخذ املجتمع رسالة الحقوق منهجا له وعمل ببنود ما جاء
36
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فيها ،فام الثامر التي ميكن ان تجنى من ذلك؟
• لو التزمنا مبا جاء يف رسالة الحقوق وطبقناه يف حياتنا والتزمنا به
يف تعامالتنا وسلوكياتنا الستطعنا ان ننتج مجتمعا صالحا يقتدى به ،لو
ان كل فرد يلتزم بدائرة حقوقه دون التعدي عىل اآلخر معنى ذلك اننا
سلبنا فتائل النزاع والفتنة من املجتمع ،نريب انفسنا عىل ان هناك اخر
يجب ان نعرتف بحقوقه واالخر يعرتف بحقنا معنى ذلك اننا رسمنا
طوعيا كعمل عبادي عدم االعتداء ،عدم الظلم ،عدم االستغالل ،وهذا
يعني ان االلتزام مبنهج أهل البيت عليهم السالم السيام االلتزام مبا جاء
يف رسالة الحقوق يقوم عىل تصفري جميع املشاكل يف املجتمع.
قلتم يف بحثكم ان ﻤﺛة عالقة وﺛيقة تربط العدالة االجتامعية
بالتعايﺶ السلمي ،فهال اوﺿحتم ذلك؟
• ان الحفاظ عىل التعايش السلمي يأﻲﺗ من الحفاظ عىل العدالة
االجتامعية وهدم هذه العدالة سيولد االضطرابات والخالفات وبالتايل

يولد ذلك اشعال الفنت داخل املجتمع الواحد لذا البد من تحقيق
العدالة االجتامعية كونها االساس للتعايش السلمي فالعالقة بني التعايش
السلمي والعدالة االجتامعية عالقة جدلية وال ميكن ان تؤسس ملجتمع
سلمي وانت تخرق عدالته االجتامعية وتكافؤ الفرص يف التوظيف
هل لكم ان تشخصوا لنا املخاطر التي تهدد حقوق اإلنسان
وكرامته؟
• املخاطر كثرية والخطر االول يتمثل مبنظومة السيد والعبد العاملية
فهناك السيد االمرييك او السيد الغريب وهناك العبد الذي يتمثل بدول
العامل الثالث اما الخطر الثاين فهو استباحة العقائد عرب االنحرافات فعىل
سبيل املثال اننا لدينا عقائد دينية ولكن بدأ التسلل اليها لتفجريها من
الداخل بحيث يكون هناك تجميل للمنكر وتسخيف للمعروف وتكون
هناك ضبابية حول املفاهيم واملصطلحات ،الخطر الثالث وهو االخطر
من بني كل االخطار وهو التغيري عىل مستوى الفرد فالله تبارك وتعاىل
يقول( :ان الله ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما بأنفسهم) وبالتايل اذا مل
يستطع الفرد محاربة سلوك الفساد يف نفسه ال يستطيع ان ينادي عمليا
بتغيري الفساد يف املجتمع ولو ان كل واحد امتنع عن الفساد يصبح
بالنتيجة ان ال فساد يف املجتمع ،اضف اىل ذلك الخطر خطرا اخر وهو
السكوت عن الفساد حيث اننا نتحدث يف جلساتنا الخاصة عن مفاهيم
وسلوكيات فاسدة لشخص ما او لجامعة معينة لكن يف اللحظة التي
ينبغي ان ينطلق الصوت أمام ذلك الفاسد تجد اننا نصمت خوفا عىل
مصالحنا بينام يقول رسول الله (ص) (ان افضل الجهاد كلمة حق عند
سلطان جائر).
ما تقييمكم لعمل منظمة حقوق اإلنسان واملنظامت االخرى
املعنية بذات الشأن؟
• الزالت منظمة حقوق اإلنسان تحقق املصالح الغربية فقط وال
تظهر اي اهتامم ملصالح املجتمعات اإلنسانية والشواهد واالمثلة
معروفة وواضحة.
العدالة االجتامعية يف القرآن الكريم واملبادئ التي ترتكز عليها
محور من محاور بحثكم املشارك يف مهرجان تراتيل سجادية ،نود منكم
تسليط الضوء عىل هذا املحور؟.
• تعتمد العدالة االجتامعية يف القرآن الكريم عىل جملة من املبادئ
ومنها :التعامل باملساوة وعدم التمييز بني الخلق ،قال تعاىل( :يا أيها
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا
ان اكرمكم عند الله اتقاكم )...وجعل سبحانه وتعاىل منظومة التقرب
اىل الله والتكريم االلهي بيد املخلوق وفق معادلة التقوى والطاعة لله
والخوف من معصيته اي ترك الحرية املطلقة لإلنسان بخياراته السلوكية
نحو الله سبحانه ،مبدأ عدم االكراه :لقد ترك الله الخيار يف عبادة
االنسان له وفق خيار االنسان وعدم االكراه يف املعتقد قال جل وعال(ال
اكراه يف الدين)ــ مع قدرة الله عىل الزامه ــ إذ قال الله تعاىل (ولو شاء
ربك لجعل الناس أمة واحدة) وهذا مثال عىل الكرم والرفق االلهي يف

ارشاد املخلوق اىل الطريقني االميان والكفر ودون تحميل االنسان عبء
السب َِيل إِ َّما شَ اكِ ًرا َوإِ َّما كَفُو ًرا)،
البحث عنهام حيث قال تعاىل (إِنَّا َه َديْ َنا ُه َّ
املعاملة باملثل ،املعاقبة باملثل مع التشجيع عىل العفو قال تعاىل ( وان
عاقبتم فعاقبوا مبثل ما عوقبتم به ولنئ صربتم لهو خري للصابرين) ،حرص
العقاب بالفاعل قال سبحانه عز وجل (وال تزر وازرة وزر أخرى) مام
يعني عدم تحميل املسؤولية لغري الفاعل ومعاقبة اقربائه وعائلته او
عشريته وبالتايل تسقيط منظومة الثأر املعتمدة يف مجتمعنا اإلسالمي،
قبول التوبة واالستغفار مبا ميثالن من قمة يف العدالة االجتامعية االلهية
فمجرد االستغفار االصيل والتوبة النصوحة حتى لو قاربت الروح حبل
الوريد قبل املوت لقبلها الله سبحانه ثم اتبعها بالشفاعة يوم الحساب
للرسول االكرم (ص) واالمئة (عليه السالم) ثم الشهداء والصديقون
والصالحون و تتختم بالشفاعة االلهية العامة حتى يكاد ابليس لعنه الله
ان ميد عنقه حتى ينال بعض منها.
ارشتم يف خالصة بحثكم اىل رضورة تدريس رسالة الحقوق لطلبة
املدارس الحكومية كيف يتسنى ذلك أمام االختالفات بني اطياف
املجتمعات العربية؟
• نحن نأخذ مناهجنا عن الغرب بينام عندنا يف مخزوننا الثقايف الكثري
من العلوم فلامذا ال نستقي منها وما الضري ان تدرس هذه العلوم يف
مدارسنا.
الربوفسور نسيب حطيط يف سطور
الربوفسور نسيب محمد حطيط ،أستاذ يف املعهد العايل للدكتوراه،
الجامعة اللبنانية ،دكتوراه يف الهندسة املعامرية ،رئيس مجلس تنفيذ
املشاريع االنشائية الكربى (سابقا) ،رئيس لجنة االرشاد االكادميي ،كلية
العامرة ـــ الجامعة اللبنانية ،عضو الفرقة البحثية ،ملعهد الدكتوراه يف
اآلداب والفنون ــ الجامعة اللبنانية ،له مؤلفات كثرية ومنها :السلفية
التكفريية (الجذور واملنهج) عام  ، 2014مرتجم اىل اللغة الفارسية،
نواقض املذهب التكفريي من القرآن الكريم و السنة  ،2016كشف
الخفاء عن مغالطات عاشوراء ، 2017 ،الشيخ راغب حرب (املوقف
والسالح ملقاومة االجتياح أما االبحاث فهي :الشيخ البهايئ وانجازاته
الهندسية ،املؤمتر الدويل للشيخ البهايئ ،تحليل ارجوزة الهندسة للشيخ
محمد بن حسن الحر العاميل ،املؤمتر العلمي يف فكر العالمة الشيخ
الحر العاميل ،التعايش السلمي يف رسالة الحقوق لإلمام زين العابدين
(عليه السالم) ،العدالة االجتامعية يف رسالة الحقوق لالمام السجاد(عليه
السالم) ،االسباب املؤدية اىل تلف ودمار املصادر الرتاثية (مؤمتر جامعة
الدول العربية) اللون االخرض يف الحديقة االلهية والحديقة الدنيوية
(بحث اكادميي منشور ) ،الرتاث العمراين ملدينة بريوت( ،بحث منشور
يف مجلة مرايا الرتاث) تأثري الهوية واالنتامء عىل فرص التغيري السيايس يف
دول مجلس التعاون الخليجي ،أثر اإلعالم يف مواجهة التطرف واالرهاب
ــ مؤمتر الغدير لالعالم ،الرشق االوسط واسرتاتيجية الخطاب الديني،
دور انتفاضة  21سبتمرب يف تصحيح مسار ثورة فرباير.
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حوارات

االديبة نعﻤﺖ ابو زيد:
القرآن الكريم هو مﺼد ٌر لكل العلوم فقد وﺿع لنا أسساً
تربوية واجتامعية ج ّﻤة لنسري عﲆ خﻄاها
• ﺣوار  :ﺣﻨان الﺰيرﺟاوي

النقاوة وصفاء الروح واﻷحالم الجميلة والرباءة
وصدق التعبري والكالم ,تجد هذه الصفات يف عامل
الطفولة الخاﱄ من ﺷواﺋب املجتمع  ,ولكن هذه
الصفات رمبا تتﻐري مبرور الوقت ملا يكتسبه الطفل
من عادات وتقاليد مجتمعية ,باإلﺿافة اىل العادات
الدخيلة عىل مجتمعنا والتي تهدف اىل تدمري مبادئ
الرباءة ,ولحاميتها يتطلب بذل جهود كبرية من جميع
مفاصل املجتمع ملا لذلك من دور رﺋيﴘ يف تشكيل
واقع مجتمعاتنا باملستقبل.
وحول هذا املوضوع أجرت مجلة الروضة الحسينية حوارا مع املختصة
يف مجال ادب ومرسح الطفل الكاتبة (نعمت ابو زيد من لبنان) عرب
وسائل التواصل االجتامعي وكانت االنطالقة معها بسؤالها  ،من هي
نعمت ابو زيد؟
ابو زيد ـــ انا ُمجازة يف العلوم الرتبوية  ،درست املاجستري يف علوم
القرآن الكريم والتفسري يف جامعة املصطفى العاملية املفتوحة ،وحصلت
عىل شهادة الدبلوم يف اللغة الفارسية.
امارس مهنة التعليم منذ  17عاما ,عملت يف مجال تحفيﻆ القرآن
الكريم ألكرث من ثالث سنوات ولجان التحكيم ،وعضو يف نادي األدب يف
لبنان ،ومستشارة يف جامعة املصطفى العاملية املفتوحة_قم.
كاتبة قصة ومرسح لﻸطفال والناشئة ،خضعت للكثري من الدورات
العلمية واللغوية والفنية والتقنية يف لبنان وإيران ،كان آخرها إعداد
مد ّرب ومنشّ ط اجتامعي يف مجال التنمية البرشية ,كام كان يل رشف
املشاركة يف عديد من املؤمترات العلمية يف لبنان وخارجه.
ما هي االسباب التي عىل اﺛرها اتجهتم نحو أدب اﻷطفال ؟
تخصيص وخربﻲﺗ يف عامل الطفل ولعلمي مبدى حاجات الطفل
• ب ُحكم ﱡ
النفسيّة والروحية والفكرية ،جنح قلمي نحو تلبية هذه الرغبات مبا
يتناسب معها ،فالقصص واملرسحيات ومرسح ال ّدمى وغريها من أنواع
أدب األطفال تُسهم يف غرس القيم يف نفوسهم وتوصل املعلومات إليهم
بطريقة جاذبة و ُمحببة ،كام وتن ّمي العديد من جوانب شخصيتهم
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الحسية والعقلية والوجدانية  ،لذلك يجب أن تُق ّدم لهم باحرتافية ودقّة
ّ
عالية لتصل إىل هدفها املنشود ،عىل سبيل املثال كتبت قصصا حول
الصدق ،التعاون ،معرفة الله ،وغريها ،أما املرسح فعالج جانب
قيمة ّ
الصغار يف مرسحية "أرسار" وغريها ،أو
التكليف والحجاب لدى املكلّفات ّ
املرسحيات العاشورائية وغريها من املواضيع الهادفة ,وقريبا إن شاء الله
ستُبرص بعض هذه اإلصدارات النور مبا يليق مع قيمنا اإلسالمية الراقية.
وكيف تنظر مدرسة العلوم القرآنية والﱰبوية اىل االدب ,وما هي
اﺿافات االدب اىل اللﻐة العربية؟
• مام ال يخفى علينا أ ّن القرآن الكريم هو مصد ٌر لكل العلوم فقد
وضع لنا أسساً تربوية واجتامعية ج ّمة لنسري عىل خطاها فهو املنهل
الذي نستقي منه العلوم الحقيقية ،والدراسة القرآنية ض ّمت الكثري من
غريت كثريا من واقع املجتمع وتربية الفرد ليكون
األسس الرتبوية التي ّ
كل نواحيه وب ّدل أمناط التفكري.
راقياً يف ّ
أ ّما من ناحية األدب فقد مثّل مظهرا ً من مظاهر الحياة العقلية
واألدبية ’فقد دقّق ألفاظ اللغة وأبعدها عن الجفاء والغلظة كام ح ّول
أساليبها اىل العذوبة والسالسة بأسلوبه البديع الذي ال عهد لﻶذان وال
لﻸذهان مبثله ،وال زال األدباء يستقون من فيضه وينهلون من منبعه
الفريد ,لذلك ال انفصال لﻸدب والرتبية عن القرآن الكريم فإذا تالزموا
شكّلوا متان ًة متزج بني العقل والوجدان وارتباطاً وثيقاً مع الخالق املبدع.
دخلت بعض التقاليد والعادات والثقافات عىل عاملنا العرﻲﺑ

واإلسالمي والتي تؤﺛر سلبا عىل ﺛقافة اﻷطفال  ,كيف ميكن ﻷدب
الطفل مواجهتها؟
• يُعترب أدب األطفال حديثاً نوعاً ما (القرن العرشين) وهو يف تط ّور
املتغريات التي تطرأ عىل واقعنا االجتامعي والرتبوي
دائم ليتناسب مع ّ
املختصني لقولبة هذه
التغريات تتطلّب جهدا ً من
ّ
والتعليمي  ،وهذه ّ
األفكار ،وال ّ
شك أ ّن هذا يستلزم وجود الكثري من ال ّنظريات والكثري من
املفكّرين الذين يبحثون وفقاً لعلم نفس الطفل لتتوافق مع استعداداته
وميوله لتصل اىل مبتغاها الذي يسعى اىل تهذيب الحس والذوق الفني
ومترير األهداف الرتبوية عربها.
هل واجهتم صعوبات يف الكتابة عن عامل الطفولة  ,و ماهي
االساسيات الﴬورية التي ينبﻐي ان ميتلكها الكاتب يف هذا املجال؟
القصة ’اىل املرسح
• إ ّن الكتابة لﻸطفال يف أجناسها األدبية من ّ
والشّ عر وغريها ليست باألمر السهل ،إذ تتطلّب كثريا من الخربة
تخصصاتها
والرشوط واملعارف العلمية والنفسية واإلنسانية يف كل ّ
ليتمكّن الكاتب من الولوج يف عامل الطفولة واكتشاف ما يف حياة الطفل
اليومية ,ث ّم إ ّن الكتابة يف أدب األطفال ال تستند اىل املوهبة فحسب
وهي ليست علامً يُكتسب فقط  ،بل هام معاً فضالً عن الخربة امليدانية
واملامرسة املستمرة ,فأدب الطفل بقدر ما هو أداة تثقيفية وتربوية
ووسيلة ف ّعالة من رضوب التنشئة االجتامعية فإ ّن عالقته بالنمو والتعلّم
عالقة متبادلة ويستند اىل أساسيات من الرضوري توافرها يف أي كاتب
ومبدع يف أدب الطفل مثل :املوهبة والرغبة الداخلية ،الثقافة الواسعة
يف أكرث من مجاالت العلوم اإلنسانية ودراسات واسعة وميدانية واإلميان
بالكتابة للطفل كرسالة تربوية تثقيفية.
كيف نستطيع ان نوجه االطفال اىل السري نحو الثقافات االيجابية
ومييزها عن السلبية؟
حساس ،يغفل الكثري عن تفاصيله وجزئ ّياته
• عامل الطفولة عاملٌ ّ
وتأثرياته ،فكم من مناذج رأينا تأثري طفولتها جليّاً عىل مستقبلها إما سلباً
أو إيجاباً .ومن خالل دراستي الرتبوية تع ّرضت لعلم نفس الطفل الذي
مام دفعني إىل التّو ّجه لردم هذه
أتاح يل التّع ﱡرف عىل حاجات الطفل ّ
الحاجات بطريقة ف ّن ّية تثقيف ّية ومح ّببة  ،وأدب األطفال هو خري وسيلة
الصغري بالشّ كل الذي يُحب ويرغب.
للتو ّجه اىل عقل وفكر هذا الربعم ّ
كانت لكم جوالت بني البلدان العربية بني الدرس واملؤﻤﺗرات فهل
ﺷكلت عوامل السفر إﺿافة معرفية لكم؟
السفر والتج ّول بني البلدان يُوفّر لطالب العلم فرص ًة الستكشاف
• ّ
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الكثري من األمور عرب التعرف اىل ثقافات اآلخرين واىل أمناط التعايش
وإىل توسيع األفق يف التفكري عرب االحتكاك مع أصحاب الفكر والتّز ﱡود من
الصامت
خرباتهم ورؤاهم العلمية ،وبنظري أن العلم لوحده والكتاب ّ
ال يكفي ،فالعلامء واملتعلّمون أعتربهم كتبا متنقّلة ينرشون عبري علمهم
خاصة تربز عند
ممزوجاً بالخربات وخالصات الحياة ،ولذلك متعة ّ
معني أو البحث يف عناوين علم ّية.
مناقشة موضوع ّ
ملاذا يتمنى كثري من الناس أن يعودوا اطفاال؟
• الطفولة هي املرحلة التي ال ُميكن ألي شخص نسيانها  ،وذكرياتها
بكل
تنطبع داخل العقل والروح بأفراحها ،بأحزانها ،بلهوها ،مبرحهاّ ،
تفاصيلها  ،وترافقنا يف كل مراحل حياتنا لتصبح بعدها رواي ًة جميل ًة
نحكيها ألطفالنا وكأننا نعيش عرصا ً ذهبياً فريدا ً ال يضاهيه ﳾء
وطفولتي كانت بهذه األوصاف التي ال تفارق الوجدان .
كيف ميكن لعامل الطفولة االستفادة من القرآن الكريم؟ وهل ينضب
العامل يوما او ينضب االديب ؟
• القرآن الكريم كنز معريف قوي وأصل يف معرفة اإلنسان وعالقته
بالله والحياة والكون  ،ويجب أن ينشأ الطفل عىل سامع القران الكريم ,
وحفﻆ قصار السور  ,واالستامع اىل القصص القرآنية التي تناسب عمره
باستخدام اساليب الرتغيب واإلقبال والتشجيع من الوالدين  ،فهذه
االمور لها انعكاسات ج ّمة عىل صعيد الروح والوجدان والتّدبﱡر واكتساب
اللغة الغنية باملفردات ثم اىل نهل القيم األخالقية وغريها.
والعامل واألديب كالهام ينهالن من نبعٍ ال ينضب الذي هو يف مواكبة
قي ومجاراة التسارع يف النمو الفكري
مستم ّرة مع التجدد والتطور وال ّر ّ
والثقايف.
يقال أن هناك تفاوتا يف اﻵراء حول مسألة أيهام يبدع أكﺮﺜ الرجل أم
املرأة ؟ فام تقولون يف هذا الشأن وملاذا؟
• اإلبداع ال يخترص بالرجل أو املرأة ،فاملوىل سبحانه وتعاىل ساوى
بينهام من الناحية الفكرية وكثري من األمور التي_لسنا يف صدد ذكرها_،
ولكل
بغض النظر رجالً كان أو امرأة ﱟ
وهذا االمر يرجع للفرد نفسه ّ
فرصته وال يجب االحتكار يف هذا الصدد بسبب بقايا أفكا ٍر جاهليّة أو
عنرصيّة أو متييزية  ,ولكن األهم أن تتوفّر الظروف لإلبداع والدافعية
الداخلية لذلك  ،والصورة الراقية التي أراها يف املرأة التي توفّر لرجلها
الجو الذي يتيح له اإلبداع تكون أكرث إبداعاً منه ،ونفس األمر ينطبق
لييرس لها اإلبداع.
عىل الرجل الذي يخلق لزوجته الجو ّ

ُﻳﻌﺘﺒﺮ أدب ا ﻃﻔﺎل ﺣﺪﻳﺜ ًﺎ ﻧﻮﻋ ًﺎ ﻣﺎ )اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ(
ﺗﻄﻮر داﺋﻢ ﻟﻴﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ اﻟﻤﺘﻐ ّﻴﺮات اﻟﺘﻲ
وﻫﻮ ﻓﻲ
ّ
ﺗﻄﺮأ ﻋﻠﻰ واﻗﻌﻨﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺘﺮﺑﻮي واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
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يدعو مركز اإلعالم الدوﱄ 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
مجلــة الروﺿــة الحســينية

تحقيقات

علّﻤتنا عاشوراء

الدروس والعﱪ التﻲ تدلّنا عليﻬا نﻬﻀة اإلمام الحسني

معارض الكتب ودور النرش

نوافذ مرشعة نحو أفق املعرفة
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تحقيقات

علّﻤتنا عاشوراء

الدروس والعبر التﻲ تدلّنا عليﻬا نﻬﻀة اإلمام الحسين
ال ميكن حرص معاﻲﻧ و ِعرب عاﺷوراء وواقعة الطف يف االطار الديني واالنساﻲﻧ فقط واﻤﻧا تتعدى ِعرب هذه الثورة والنهضة العظيمة آفاق
الفكر االنساﻲﻧ وﻤﺗتد معانيها اىل الساموات وملكوتها ،ولكننا كبرش نبقى بحاجة داﻤﺋة اىل هذا االﺷعاع املنطلق من ذكرى واقعة عاﺷوراء ،يف
سبيل الدعوة لﻺصالح واقتفاء أﺛر الذين ﺿ ّحوا بالﻐاﱄ والنفيس إلحقاق الحق واقامة العدل ومحاربة الظلم والفساد..
)الروﺿة الحسينية( تسلط الضوء يف هذا العدد عىل املعاﻲﻧ وال ِعرب والدروس املستقاة من نهضة اإلمام الحسني عليه السالم ،تذكرياً بجذوة
االسالم الحقيقي الذي جاء به رسول االنسانية محمد صىل الله عليه وآله ومن بعده أهل البيت عليهم السالم..
• تحقﻴﻖ :سالم الطايئ  -عامد بعو •تحرير :صباح الطالقاين
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• الشيﺦ فالح الخشاﻲﺗ

نهضة أﺿفت بعداً جديداً عىل االنسانية
الشيخ الخطيب فالح الخشاﻲﺗ افتتح الحديث عن ما قدمتْ ُه وما
أنجزت ُه واقعة كربالء للعامل واالنسانية قائالً" ان االنجازات التي
ملسناها من هذه الواقعة االنسانية التي كتب عنها الكثري من
املسلمني وغري املسلمني كثرية جدا ً وال تحﴡ ،وقد كتب عن هذه
الثورة وهذه الواقعة كثري من العلامء واملفكرين والقادة ،ومنهم
الكاتب املرصي عباس محمود العقاد يف كتابه مقتل الحسني يقول"
قضيتان يف واقعة كربالء حريتا املؤرخني هام هذا الرجل الذي
وقع عىل وجهه فظن األعداء انه قُتل فرتكوه لكن ما ان سمعهم
يقولون قُتل الحسني ش ّد من نفسه وقام عىل رجليه ،أصابت الحرية
والذهول هؤالء األعداء وظنوا ان األموات قد دبت فيهم الحياة
فعادوا اىل الدنيا ليقاتلوا ،ومتكن الرجل من قتل بضعة رجال من
األعداء وسط ذهول شديد حتى تفطنوا اليه فالتفّوا عليه وقتلوه".
فيقول كان من املمكن أن يبقى هذا الرجل عىل حاله دون حراك
فينجو من املوت.
وأضاف الشيخ فالح" أن القضية الثانية هو ذلك الغالم الذي
جاء اىل الحسني عليه السالم وهو يطلب الرباز فقال اإلمام الحسني
(هذا غالم قُتل أبوه يف الحملة االوىل ولعل أمه تكره خروجه ،فقال
الغالم لإلمام الحسني ان أمي هي التي ألبستني مالبس الحرب".
من هنا علينا ان نشاهد هذا الفكر العقائدي وكيف أن األم
دفعت ولدها للشهادة يف سبيل الله ،ومنتثل لهذه التضحيات
ونقدم أنفسنا وما منلك يف سبيل نرصة اإلمام الحسني عليه السالم
ونرصة الدين.
وختم بالقول" ان املفكرين واملؤرخني طوال هذه القرون التي
م ّرت اندهشوا وتحريوا لواقعة كربالء والعظمة التي خلفتها ،فقد
أضفت عىل االنسانية بعدا ً آخر مل تعرفه من قبل ،حيث حفّزت
الصغري والكبري وألهمت الشعراء واملفكرين والثوار أن يختطوا هذا
الطريق ،وال زالت هذه النهضة املباركة نرباساً ينري طريق الثائرين
الطالبني لإلنسانية والكرامة والحرية يف كل زمان ومكان".
أقوال مقرونة باﻷفعال
أبو قيص الحسيني ،آمر فوج يف القوات الخاصة ،أفاد" ان

• أبو قﴢ الحسيني

املجاهدين الذين ل ّبوا نداء املرجعية عانوا ما عانوه وصمدوا
وجاهدوا يف جبهات القتال من اجل نرصة الدين ،والسري عىل نهج
اإلمام الحسني عليه السالم يف مجابهة الظلم ،ونحن كمجاهدين
ل ّبينا نداء املرجعية العليا للدفاع عن االرض واملقدسات مستمدين
طاقتنا من ثورة اإلمام الحسني عليه السالم ،وكام ضحى بنفسه
وعياله وماله نحن أيضاً نضحي بالغايل والنفيس ألننا عاهدنا
الله ثم عاهدنا سيد الشهداء لنسري عىل نهجه ونطبق مبادئه وال
نصدح بالشعارات فقط وامنا نقرنها باألفعال وبكل فخر واعتزاز"..
تجديد للعهد وتثبيت للوالء
الخطيب الحسيني الشيخ حسني كايم حميدي ،وهو َعم ألحد
شهداء ركضة طويريج قال" مل تكن هذه الحادثة التي راح ضحيتها
العرشات من محبي اإلمام الحسني عليه السالم إال جزء بسيط من
التضحية واإليثار لنرصة الدين والسري عىل نهج أهل البيت عليهم
السالم ،وما فقدناه من أبنائنا هم فداء للحسني ،ونسأل من الله
تعاىل أن يجعلهم كشهداء معركة الطف الذين ضحوا بدمائهم
وأنفسهم يف سبيل نرصة ابن بنت رسول الله يف مهمته االصالحية
ونهضته املباركة"..
وأضاف الخطيب حميدي أن" اإلمام الحسني ليس لإلسالم فقط
وامنا لكافة أبناء العامل فهذه الثورة امتد أثرها اىل املسلمني وغري
وطلب االصالح ،فاإلمام الحسني هو
املسلمني ألنه دافع عن الحق
َ
وارث األنبياء وقد جمعت شخصيته الكثري من الخصائص الرسالية
لﻸنبياء ،وكذلك فان ثورة الحسني عليه السالم جسدت االخالق
السامية كاإلحسان والعفو والسباق من اجل فعل الخري لوجه الله
تعاىل وليس ملصلحة دنيوية"..
وختم حميدي أن" نهضة اإلمام الحسني عليه السالم وذكراه
رشفة
املباركة تُعترب رصخة من قبل املظلوم بوجه الظامل ،ووقفة م ّ
بوجه جور الجائرين واملنحرفني والفاسدين حيث قال اإلمام
الحسني عليه السالم قولته املعروفة والتي ال نجد ضريا ً من ِذكرها
مرارا ً وتكرارا" مل أخرج أرشا ً وال بطرا ً وإمنا خرجت لطلب اإلصالح
يف أمة جدي ،آمر باملعروف وأنهي عن املنكر "....ونحن كمسلمني
علينا االمتثال وتطبيق كافة املبادئ الحسينية عىل ارض الواقع ال
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• الشيﺦ حسني كايم حميدي

• الشيﺦ فاهم االبراهيمي

أن نهتم فقط بالبكاء واللطم وإقامة املآتم"...
ِعرب ودروس ال تنتهي
مسؤول شعبة التبليﻎ والتعليم الديني يف العتبة الحسينية الشيخ
فاهم االبراهيمي تحدث قائالً" تعلّمنا من أيب األحرار الحسني عليه
السالم كيف ان االنسان يدافع عن عقائده ويدافع عن معتقداته
وكيف اثبت االمام الحسني عليه السالم بجدارة انه ُمدافع عن دين
الله تعاىل كون الدين يف ذلك اليوم تعرض اىل االنهيار وتعرضت
العقائد لالنحراف بسبب بطش بني أمية ،سيام يزيد بن معاوية
عليه اللعنة ،وبهذه الثورة والنهضة فإن اإلمام الحسني قد ثبت
العقائد والدين االسالمي الحقيقي"..
وأضاف اننا" تعلّمنا من اإلمام الحسني التضحية والجود بالغايل

‚‚
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• الشيﺦ عادل كريم السيالوي

• الشيﺦ احمد الجباري

والنفيس يف سبيل الله ألن الدين االسالمي ما استقام إال بعد أن
جرت أبحر من الدماء يف سبيل تصحيحه وارجاعه اىل مساره
الصحيح عن طريق اهل البيت عليهم السالم"..
الطالب يف مدرسة دار العلم يف العتبة العباسية الشيخ عادل
كريم السيالوي أدىل قائالً أن" هناك مجموعة من األمور نتعلمها
من قضية اإلمام الحسني عليه السالم فمن يدقق يف قضية الطف
يجد مجموعة كبرية من املبادئ التي تشتملها امللحمة الحسينية،
مثل قضية االيثار التي نجدها عند اإلمام الحسني عليه السالم
حينام آثر عىل نفسه وسقى كتيبة الحر الرياحي حينام داهمهم
العطش وهو يعلم أنهم له أعداء ،وايضا االيثار عند العباس عليه
السالم الذي مل يرشب املاء وآثر عىل نفسه يف سبيل ايصاله اىل

اﻟﺤﺮب ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺎﺋﺮ اﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﻛﺎﻧﺖ وﻣﺎ
زاﻟﺖ وﺳﺘﺒﻘﻰ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ
وأﺳﺎﻟﻴﺒﻬﺎ وأﺧﻄﺮﻫﺎ اﻟﺤﺮب اﻋﻼﻣﻴﺔ او اﻟﺤﺮب
اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ
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بأقالمهم

• ﻧورا العبودي

ﺭﻭﺡ ﺃﺑﻴﻬﺎ

خيام سيد الشهداء عليه السالم".
وأضاف" تعلّمنا من اإلمام كيفية العبادة ونأخذ منها قسمني
سبق واقعة كربالء وقد كان دوي العبادة ألصحاب الحسني
قسم َ
يف الليل كدوي النحل ،ويف اليوم الثاين ان االمام الحسني عليه
السالم طلب ايقاف الحرب يف سبيل اقامة الصالة وهذا باملعنى
األخص".
وتابع السيالوي أن" هناك أيضاً مبدأ الطاعة والتسليم عند
أيب الفضل العباس عليه السالم وأصحاب الحسني ،وكذلك مبدأ
التضحية والشهادة وهو من املبادئ املهمة".
وتحدث طالب العلوم الدينية يف قسم التبليﻎ الديني يف العتبة
الحسينية الشيخ احمد الجباري مب ّيناً" ان القضية الحسينية هي
قضية لإلنسانية جمعاء وال تختص بفئة او قومية او شعب من
الشعوب ألن اإلمام الحسني أراد أن يرجع لإلنسان حريته ويحقق
له العدالة والفضيلة ،وال يريد له أن يُستعبد ،وقد جسد بثورته
وتطبيقه لتلك النهضة والثورة"..
فيام قال آمر اللواء التاسع يف الحشد الشعبي حكيم الجبوري"
إن كل ما لدينا من صرب وعزمية وأخالق ومن دفاع عن الحق
والعزة والكرامة مستمدة من ثورة اإلمام الحسني عليه السالم،
وهذا الفضل لعقيلة الطالبيني اإلعالمية العاملية البطلة سيدتنا
وموالتنا السيدة زينب الحوراء عليها السالم ،نحن اليوم انترصنا
يف ساحات الوغى عىل عدونا وكل هذه العزمية من ثورة ونهضة
اإلمام الحسني عليه السالم ..تعلّمنا من االمام الحسني كيف
نتعامل مع الصديق والعدو وكيف نصرب ونعيش بعزة وبكرامة
وندافع ونقاتل وكيف نتحرك وكل حركتنا تكون رشعية وانسانية
قبل أن تكون قانونية"...

لسان حال العليلة يقول :
خائفة
مثل آخر حبة تجلس وحيدة يف سنبلة يف حق ِل قمح ٍ،تنظ ُر للطريِ سيهجم عليها
بعد ثوان ٍ،أو تلقفها يد الفالح لتهدى اىل أقرب مطحنة.....
بعد رحيل الجميع مبا يقرب الشهرين  ،كل يوم عند غروب الشمس تأﻲﺗ تلك
الفراشة تربت عىل كتفي ،تقيض الليل كله معي ،عند حلول الفجر تختفي  ،يف بادئ
األمر توجس قلبي خيفة منها إال أن جناحيها كانا يشعرانني باألمان ،كأنها متسح عىل
رأيس بهام  ،كنت اقص لها الحكايات  ،كيف كان هذا البيت ميلء بأخوﻲﺗ وأخواﻲﺗ
وعامﻲﺗ ،أروي لها عالقتي مع والدي كان قائدا وفارسا وسيدا ال يتزحزح عن قراره
أبدا ال يهاب املوت  ،يفعل ما يريد رجلٌ مع مرتبة الرجولة الفذة  ،لكن لتلك الفراشة
الرقيقة كنت كلام ذكرت اسم والدي ووعده يل أن يرسل يل أخي حاملا يستقر يف
كربالء ،كانت تفيض عينيها بالدمع واال ّمر من ذلك كانت تبيك دماً ،كانت دموعها
الحمراء تختلط مع لونها ،فراشتي بلون السامء الصافية نقية ،تقية مالئكية ،لكن
عندما تبيك يتحول لونها إىل األحمر القاين ،عندما أخربها بأين اشتاق ألخي الرضيع
كانت ترفرف بجناحيها عالياً ،تطري تعلو ثم تعود ،كأن شيئاً يخنقها ،تتحول أجنحتها
إىل اللون الرمادي كأن غبار الشوق غطاهام أصبح لونهام هكذا ،عندما اذكر اسم
عمتي كانت تلك الفراشة تتهرء أجنحتها وتتساقط أرضاً ،كنت افزع لهذا املنظر كأن
أح ًدا ما رضبها عىل أجنحتها حتى تساقطت أجنحتها ،عندما أخربتها أن زفاف أبن
عمي سيكون قريبا هجمت تلك الفراشة عىل شمعتي الوحيدة التي كنت اوقدها
كل يوم يف حجرﻲﺗ عمدت إىل أطفاءها ،لكني أحس بجاملها فهي تدخل االؤنس إىل
قلبي ،بل أراها تحرسني ايضا ،رغم أنها قريبة إىل قلبي لكني أجهل ترصفاتها تلك،
هذه الليلة مل تزرين تلك الفراشة ،عدت بذاكرﻲﺗ أليام مضت راجعتها هل فعلت شيئا
جعلها تهرب مني؟
مل أفعل شيئا!
ترى ما الذي اغضبها مني هكذا ،أن حصل وفعلت شيئا يغضبها عليها املجيء ايل
ومحاسبتي  ،فهي تعلم جيدا أين أقرأ كل حركاتها  ،أعلم جيداً عندما تريد أن تعاقبني
 ،ستعاقبني بنظرة معينة اعرفها جيداً  ،واحفظها جيداً  ،مل أتعود هذا الجفاء منها!
صباح اليوم التايل سمعنا املنادي ينادي مبا حدث يف كربالء اتضحت أمامي صورة
الفراشة وكل حركاتها وسكناتها  ،أنا أؤمن بأن أرواح البرش عند ميوتون تتحول
لفراشات وتزور من كانت تأنسهم يف الدنيا  ....عندها علمت وتيقنت أن أيب قد
استشهد .
أرجوا أن تزورين فراشتي فأنا يف األنتظار أبحث عنها كل يوم ،فالله يجرب خواطر
االيتام بالفراشات كم أنت لطيف يارب.
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تحقيقات

معارض الكتب ودور النرش
نوافذ مرشعة نحو أفق املعرفة

تحقيق :عامد بعو ـــ تحرير :فضل الرشيفي
يعد انتشار دور النرش واملكتبات يف مدينة معينة مؤرشا عىل حيوية تلك املدينة وطول باعها الثقايف إذ
تستقطب رواد العلم وتهيئ لهم االجواء املناسبة للحصول عىل الكتاب.
وقد عرفت العديد من مدن العامل باحتضانها للكثري من املعارض الدولية وتضم بعض املدن مكتبات
عاملية عمالقة ،كام ان العديد من الدول تدفع مواطنيها اىل القراءة بابتكارها اساليب جديدة تشجع الفرد
عىل القراءة واملطالعة إلدراكها انها ال ميكن ان تحرز التقدم يف اي مجال مامل يتسلح افرادها برصف النظر
عن مواقع عملهم باملعرفة املتأتية عن طريق القراءة والتحصيل واالطالع عىل العلوم مبختلف صنوفها.
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اما املجتمعات التي ال توﱄ للكتاب أهمية وال يقدر افرادها ﻤﺛن
القراءة تجدها يف تدهور وانحطاط متواصل حتى تﻐدو ﻏري قادرة
عىل التقدم يف اي ميدان علمي.
وبصدد اهمية القراءة ،يذكر االديب والصحفي سالم البناي ان
"ترويﺞ الثقافة واملعرفة والفكر اىل املجتمع والعامل يتطلب وجود
وساﺋط اما ان تكون وساﺋط الكﱰونية او ورقية ،يف السابق كانت
الوساﺋط الورقية لها ميزة خاصة وهي متسيدة عىل باقي النوافذ
املعرفية املختلفة ورمبا ابتعد القارئ عنها بسبب التكنولوجيا
الحديثة التي قد يكون اﻏلب القراء لجأوا اليها عرب ﺷبكات التواصل
االجتامعي واملواقع االخرى لكن يبقى الكتاب الورقي له ذوق خاص
ويحتاجه الباحﺚ ويحتاجه القارئ الذي يبحﺚ عن متعة القراءة يف
الكتاب الورقي".
ويضيف " أن اﻵونة االخرية ﺷهدت اقامة املعارض يف دول
عربية ومن ﺿمنها العراق وقد اسهمت بشكل كبري يف اعادة الهيبة
للقراءة الورقية والرﻏبة لدى املتلقي مبتابعة الفكر والثقافة واالدب
بصورة عامة عرب الكتاب إذ ان مدينة كربالء املقدسة ﺷهدت يف
السنوات املاﺿية اقامة معرض الكتاب الدوﱄ وهو معرض يقام
سنويا ويستقطب كثريا من دور النرش ومن ﺷتى البلدان باإلﺿافة
اىل ذلك اقامت العتبات املقدسة كثريا من املعارض كام تقيم وزارة
الثقافة معرض بﻐداد الدوﱄ يف كل عام وهذا يعني ان املعرفة ال
تزال تنبع من العراق والزال العراق يقرأ واصبح يطبع اﻵن ويقيم
هذه املعارض ويستضيف دور النرش"
ويتابع البناء أن " االمل يحدوا جميع ذوي الشأن الثقايف واملعريف
يف ان نبني العراق وان نعمل عىل نرش الكتاب واملعرفة ,ونتمنى من
الجميع ان يطوروا انفسهم ويستمروا بالقراءة ونرجو من القاﻤﺋني
عىل املعارض ان يستقطبوا افضل دور النرش من اجل اطالع املجتمع
والك ّتاب عىل الكتب العلمية والثقافية
املختلفة".
مناسبة ﻤﺛينة
رﺋيس قسم املكتبات يف ديوان الوقف
السني ببﻐداد ,صالح كريم حسني

قال ان " اقامة معارض الكتب تعد مناسبة ﻤﺛينة لنرش الثقافة العامة
والعربية واإلسالمية خاصة حيﺚ ﻤﺗكن القارئ من الحصول عىل
الكتاب بيﴪ وسهولة ونحن بدورنا نطالب املعنيني واملجتمعات
املدنية بتفعيل او بفتح معارض ودور نرش بني مدة واخرى ودعوة
املعارض املعنية بالكتاب".
ونوه أن " تدﻲﻧ مستوى القراءة عند املجتمع العراقي أصبح
ملحوﻇا لذا ادعو القارئ اىل قراءة جزء بسيط من اي كتاب يوميا
حتى ينهي قراءته  ,فالبد لنا جميعا ان نقرأ باستمرار لﻲﻜ نتعلم من
االخرين".
عواقب خطرية
محمد أحمد من مرص ،صاحب مكتبة ،ﺷاطرنا الحديﺚ عن
موﺿوعة القراءة قاﺋال أن " كل الحكام والعلامء تعلموا وتزودوا
باملعرفة من قراءة الكتب ويعتمد التحصيل الثقايف عىل املجتمع
نفسه ومن خالل مواطنيه ،اي ان زيادة املعرفة لدى الفرد مرهونة
مبدى اقباله عىل قراءة الكتاب ،ناهيك عن ان القراءة فيها متعة
جميلة جدا.
مضيفا أن" القراءة تعرف بأنها عملية اسﱰجاع ﳾء منطوق
أو ذهني ملعلومات مخزنة ،سواء كانت تلك املعلومات عىل ﺷكل
حروف ،رموز ،أو حتى صور ،وذلك عن طريق النظر أو اللمس كام
يف لﻐة برايل للمكفوفني ،وهناك أﺷكال من القراءة ال تكون للﻐة،
وذلك كقراءة النوتات املوسيقية أو الصور التوﺿيحية".
وأﺷار أحمد اىل ان "املجتمعات الﻐربية تهتم بالقراءة اهتامما
كبريا وتشجع الفرد عىل اقتناء الكتب واملجالت املختلفة وهذا
االهتامم تجده عند الفرد الﻐرﻲﺑ يف صور متعددة منها استﻐالله
لوقته يف تصفح كتاب أو مجلة حتى يف حاالت السفر،
أما هذا الخمول واإلهامل الذي يتصف به اإلنسان
العرﻲﺑ تجاه القراءة فيهدد اﻷمة بحدوث
عواقب خطرية يف املستقبل كفقدان
الهوية وﺿياع املوروث
التاريخي
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• سالم البناي

• صالح كريم حسني

اﻷصيل وﺿمور االمة عن انتاج املعرفة والوصول إىل القدرات العالية
يف التصنيع واالنتاج وايجاد اﻷعالم الفاعلني يف ﺷتى مجاالت الحياة".
اقامة معارض الكتب عىل مستوى الدولة او املحافظة يعد
مساهمة فاعلة يف تطوير الذات وبناء الشخصيات الجيدة يف
املجتمع
فيام قال بهاء االعلمي مدير مؤسسة االعلمي /لبنان ،ان "اقامة
معارض الكتب عىل مستوى الدولة او املحافظة يعد مساهمة فاعلة
يف تطوير الذات وبناء الشخصيات الجيدة يف املجتمع ،ونحن نحﺚ
املجتمعات عىل القراءة واالبتعاد عن التصفح االلكﱰوﻲﻧ قدر االمكان
ﻷنه اتعب الشعوب واملجتمعات وﺷﻐلها مبواﺿيع ﻏري مفيدة.
مبينا أن " بعض املواطنني يواﻇبون عىل ارتياد معارض الكتب
لرشاء ما يحتاجونه من كتب ومصادر علمية اما البعض االخر
فينحرص اهتاممه باالطالع عىل الكتب املعروﺿة فقط ".
صورة القراءة يف الوطن العرﻲﺑ تبدو قاﻤﺗة وحل هذا االﺷكال
يكون بالتفكري نحو بناء جيل محب للقراءة قادر عىل املبادرة
والبناء
ويرى الكاتب هـيـثـم الـبوسـعـيـدي من سلطنة عامن يف مقال
نرشه موقع ديوان العرب ان ":القراءة هي الوسيلة اﻷساسية لتثقيف
املرء وتوعيته مبا يدور ،وهي تنقل الفرد من مستنقع الجهل والظالم
إىل النور والعلم ومن ﺛم الوصول به إىل درجات النضﺞ الفكري
والعقﲇ وتكوين ﺷخصيته بأبعادها املختلفة مام ينتﺞ عنه حكمة يف
التعامل مع املواقف واملسؤوليات ،كام ان صفات وخصاﺋﺺ االلتزام
والوعي واالتزان هي صفات القارئ الجيد الذي تتنوع قراءاته,
ومام يحبب القراءة إىل القلوب ما أﺛبتته بعض الدراسات العلمية
الحديثة عن دور القراءة يف تنشيط الذاكرة وجلب املعرفة الكمية
والكيفية وفتح أبواب التفكري والتأمل للعقل البرشي لالستفادة من
التجارب وخربات اﻵخرين".
ويواصل حديثه "إن إهامل القراءة يؤدي النتشار ﺛقافة ﻏري
سليمة كانت وال زالت تعززها عدة وساﺋل اولها وساﺋل االعالم
مبا تبثه من برامﺞ ﻏري هادفة مع وجود تيار يف االعالم يسعى اىل
هدم القيم واملبادئ الفاﺿلة مبا ينرشه من برامﺞ ومشاريع اعالمية
فاسدة ،وﺛانيها استبعاد املثقف العرﻲﺑ عن املشهد الثقايف وتراجع
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• محمد أحمد

• بهاء االعلمي

دوره املؤﺛر يف طبقات املجتمع ودخوله يف ﴏاعات مع السلطة
الرسمية ،وﺛالثها تراجع دور االﴎة يف التمسك بالقيم واملبادئ
االصيلة واستسالمها امام املدنية الحديثة مع صعود قيم ومبادئ
املادة واللهاث وراء مكاسبها".
ويشري الكاتب البوسعيدي اىل ان "النتاج الثقايف الضعيف ينعكس
عىل واقع الثقافة العامة لدى أفراد املجتمع بحيﺚ تكون متجردة
من اإلبداع اﻷدﻲﺑ والفني والفكري كام إنها تكون خالية من أي
ابتكارات وإبداعات جديدة يف مجاالت عدة ﻤﺗكن اﻷمة من ﻤﺗشية
اﻷمور وتسيري الحياة وحل املشكالت ،لذا فﺈن الﱰابط وﺛيق جدا
بني القراءة والثقافة الفردية والعالقة طردية فكلام تضاءلت القراءة
يف حياة الفرد أصبح مستواه يف إدراك وتحليل وفهم اﻷمور ﺿعيفا
جدا ،ومن االمثلة عىل ذلك أبناء اليوم الذين يعيشون حالة من
الخواء الروحي والفكري والنفﴘ عدا ما ميتلكونه من ﺛقافة ﻏري
مجدية متعلقة مبعرفة آخر اﻷفالم السينامﺋية وحفﻆ اﻷﻏاﻲﻧ العربية
والﻐربية وأسامء املﻐنني واملمثلني".
وينوه اىل ان "صورة القراءة يف الوطن العرﻲﺑ تبدو قاﻤﺗة ولكن
تدارك هذا املوقف الحرج الذي مير به الفرد العرﻲﺑ يكون بالتفكري
نحو بناء جيل مثقف محب للقراءة قادر عىل املبادرة والبناء الن
مفهومي القراءة والثقافة مرتبطان مبسألة الهوية والحفاظ عىل
املوروث الحضاري ،والتفاعل بني هذين املفهومني إما ينتهي مبعرفة
ايجابية صالحة أو معرفة سلبية مدمرة للفرد واملجتمع عىل حد
سواء ,من هذا املنطلق فﺈن ﻏرس بذور التجديد واإلصالح وتعويض
ما فات يتم من خالل بناء الشباب العرﻲﺑ بناء سليام وذلك بتعليمهم
مهارات وأساليب القراءة الحديثة والسعي نحو نرش املكتبات
وإعطاء املثقف العرﻲﺑ مساحة اكرب والﱰكيز عىل دور الوالدين يف
توﺛيق الصلة بني الطفل والقراءة منذ نشأته ،كام إن هذه االنطالقة
تتطلب اسﱰاتيجية ﺷاملة تتعاﺿد فيها ادوار جهات متعددة من
أﴎة ومدرسة ومؤسسات إعالمية ومراكز ﺛقافية وجهات حكومية".
القراءة من أهم املهارات التي يجب ان يكتسبها االنسان فمن
خاللها يطلع عىل ما يجرى حوله يف مختلف ميادين املعرفة
ويتعرف عىل تراث مجتمعه
الدكتورة نور الهدى محمد كامل حامد تذكر يف بحثها املعنون)

‚‚

اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺬى ﻳﺘﺒﺎدل أﻓﺮاده ا ﻓﻜﺎر وا¢راء اﻧﻤﺎ ﻫﻮ
ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻗﻮى ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﺧﻮض اﻟﺤﻴﺎة وﻗﺪ ذﻛﺮ ﻓﻲ ﺻﺪد
اﻟﻘﺮاءة اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻜﺒﻴﺮ ”ﻋﺒﺎس ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻌﻘﺎد“ “ أﻧﻬﺎ
ﺗﻀﻴﻒ اﻟﻰ ﻋﻤﺮ اﻻﻧﺴﺎن اﻋﻤﺎر اﺧﺮى

أهمية القراءة( والفاﺋز مبسابقة )جيل إقرأ  (٢٠١٧أن "القراءة
من اﻷمور التي يجب ان ال يﻐفل عنها الفرد واملجتمع فهي أهم
االهتاممات التي يجب عىل االنسان التقيد بها ،نافذته اىل املاﴈ ،
والحارض  ،واملستقبل وهى أول وسيلة للتعلم وأقدمها – يذكر لنا
التاريﺦ ان أول مكتبة هي التي اوجدها الفراعنة وكتبوا عىل بابها
)هنا ﻏذاء النفوس وطب العقول( والقراءة من أهم املهارات التي
يجب ان يكتسبها االنسان فمن خاللها يطلع عىل ما يجرى حوله يف
مختلف ميادين املعرفة ويتعرف عىل تراث مجتمعه  ،واملجتمعات
اﻷخرى وكذلك يستفيد من خربات من سبقوه وتجعله قادرا عىل
تحليل املواقف والنظر اىل اﻷمور بعني فاحصة ومعالجتها والوقوف
عىل انعكاساتها ليست عىل الفرد مبفرده بل عىل املجتمع بكامله".
وتبني الباحثة يف بحثها املنشور يف مركز جيل البحﺚ العلمي ان
"املجتمع الذى يتبادل أفراده اﻷفكار واﻵراء اﻤﻧا هو مجتمع قوى
قادر عىل خوض الحياة ،وقد ذكر يف صدد القراءة الكاتب الكبري
”عباس محمود العقاد“ “ أنها تضيف اىل عمر االنسان اعامر اخرى
هي اعامر املفكرين والعلامء“ .وذلك باعتبارها وسيلة لتقوية
ﺷخصية الفرد ،ﻤﺗنحه القدرة عىل الحوار واملناقشة والجدل يف
مختلف مناحي الحياة ،بها يتعرف عىل العلوم الرشعية ويتفقه يف
الدين كام أنها وسيلة للتعود عىل البحﺚ والتقﴢ ،وقد قال النبي

)ص( ) :م ْن َسلَكَ طَريقًا َي ْب َت ِﻐي ِفي ِه عل ًْام س ﱠهل اللﱠه لَه طَريقًا إِ َىل
الجن ِةَ ،وإنﱠ املالﺋِكَ َة لَ َتضَ ُع أ ْج ِن َح َت َها لِطالب الْ ِعل ِْم رِﺿً ا مبِ ا يَ ْص َن ُع(...
كام ان الفرد الذى يرﻏب يف مزاولة مهنة معينة أو يبدع يف عمل ما
عليه ان يزيد من خرباته عن طريق القراءة ويطبق ما قرأه يف الواقع
لريبط الواقع بالنظرية التي قرأها ،فالقراءة تعد من أكﺮﺜ الوساﺋل
التي توفر املتعة والفاﺋدة وهى خري جليس".
وتتابع الباحثة نور الهدى "أن عقولنا ال تدرك اﻷﺷياء عىل نحو
مبارش بل عرب وسيط معريف مكون من مبادئ علمية وعقلية وخربات
حياتية  ،ومبقدار ما نقرأ يتحسن ذلك الوسيط وبتحسنه يتحسن
فهمنا ملا يدور حولنا  ،وتتحسن معه نوعية حياتنا ولذلك فمن
مل يقرأ فقد عطل وساﺋط تفكريه ،فام من عامل أو مفكر اال وكانت
القراءة وسيلته مثال عىل ذلك ”فيلو“ مخﱰع اإلذاعة املرﺋية كان
تلميذا مجتهدا محبا للقراءة فقد قرأ كل ما يف املكتبة املدرسية عن
الصوت والضوء وﻇل يقرأ اىل ان وصل اىل ما رﻏب فيه من
ان يجمع الصوت والصورة وسجل االخﱰاع باسمه".
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املرجعية الدينية واملشﻬد الدينﻲ والسياﳼ

حوا ٌر مع مدير مكتب سامحة السيد السيستاﻲﻧ(دام ﻇلّه الوارف) يف لبنان حول
• املصدر :وكالة شفقنا
دور املرجعية يف املشهد الدينﻲ والسياﳼ

ال زالت االقالم املأجورة والعقول املريضة تﱰبﺺ بأتباع اهل البيت عليهم السالم وتحاول بشتى الطرق وعرب مختلف الوساﺋل
اﺛارة الكثري من التساؤالت التي يراد من وراﺋها التأﺛري يف وعي الجامهري وحرفها عن جادة الصواب التي تسري بها ،وكثري من تلك
التساؤالت تتعلق باملرجعية الدينية العليا يف النجف اﻷرشف.
ويف هذا الصدد أجرت وكالة "ﺷفقنا" يف بريوت حواراً مع مدير مكتب سامحة السيد السيستاﻲﻧ )دام ﻇلّه( يف لبنان )الحاج
حامد الخفّاف( وفيام يﲇ نﺺ الحوار والذي نرش يف موقع سامحة السيد السيستاﻲﻧ )دام ﻇله الوارف(.
ما هو دور املرجعية يف املشهد السياﳼ ،وما هي حدود
تدخلها وتوقيته؟
• كان للمرجعية العليا أدوار مختلفة منذ سقوط النظام السابق
يف نيسان  2003ولحد اآلن ،فقد أخذت بزمام املبادرة بإصدارها
الفتوى الدستورية الشهرية التي أسست لبناء الدولة العراقية
الحديثة وفق نظام يعتمد التعددية السياسية والتداول السلمي
للسلطة عرب الرجوع اىل صناديق االقرتاع ،وحثت العراقيني عىل
االشرتاك يف االنتخابات لتقرير مصريهم بأيديهم ،وعىل احرتام
القانون والحفاظ عىل املال العام ،وعدم الثأر واالنتقام.
وتدخلت املرجعية العليا غري مرة إليقاف التدهور األمني يف أكرث
من منطقة ،مستخدمة قوتها املعنوية ،بتقديم حلول سياسية تارة،
وبالتدخل املبارش تارة أخري كام حدث يف أزمة النجف الكربى آب
.2004
كام أجهضت كثريا ً من املشاريع األجنبية املشبوهة التي حاولت
االلتفاف عىل املطالب املحقة للشعب العراقي يف السيادة
واالستقالل وأخمدت الفتنة الطائفية بالحكمة والصرب .وواجهت
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االرهاب بكافة صوره وأشكاله ،وكان من أهمها الهجوم الهمجي
الذي تعرض له العراق من قبل عصابات داعش ،حيث أصدرت
فتوى الدفاع الكفايئ ،ما أدى إىل تغيري موازين القوى بشكل جذري
وإحباط مؤامرة كربى حيكت للعراق والعراقيني.
وواكبت املرجعية العليا الحراك الشعبي املطالب باإلصالح
ومحاربة الفساد املايل واإلداري ودعمته بخطبها ومطالباتها
ومواقفها ،ولكنه ــ ولﻸسف ــ مل يسفر لحد اآلن عن نتائج ملموسة.
وكانت املرجعية العليا وال تزال تراقب العملية السياسية بدقة
تامة فتتدخل متى ما استشعرت الخطر محدقاً بالعراق ومصالح
شعبه ،ووجدت أن تدخلها يكون مجدياً يف حل االزمات املستعصية
أو التخفيف منها ،ولتدخل املرجعية ـــــ التي هي حريصة عىل أن
ال تتجاوز فيه االطر القانونية ـــ صيﻎ مختلفة معلنة وغري معلنة،
باختالف الظروف والحيثيات ،ولكنها يف كل االحوال تكون شفافة
وواضحة لذوي الشأن من مسؤولني وغريهم ،وليس من دأبها أن
تتفاوت مواقفها املعلنة عام تتبناه يف واقع الحال.
ما هي آلية املتابعة السياسية للمرجعية وكيفية اتخاذ املوقف

من قبلها؟
• سامحة السيد السيستاين (دام ظله) يتابع كل ما يجري
عرب عدة آليات ،منها :املتابعة املبارشة عرب وسائل االعالم املريئ
واملسموع ،كام يقدم لسامحته أهم ما ينرش يف الصحافة واملواقع
االلكرتونية ووسائل التواصل مام هو محل الحاجة ،وكذلك كتب
وتقارير علمية يف امللفات املهمة والحساسة ،ويطلع عىل ما يصل
اىل مكتبه من تقارير عن احاديث وترصيحات املسؤولني يف الدولة
مبستويات متفاوتة تبني وجهات نظرهم يف مختلف شؤون البلد.
كام أن سامحته يعتمد يف جزء أسايس من متابعاته عىل ما يستمع
إليه من زائريه وهم من عموم طبقات املجتمع العراقي وغريه.
أما إصدار املواقف ،فهو يبتني عىل دراسة دقيقة ومتأنية لكل
حالة ،وبعضها قد يستدعي االستشارة من أهل االختصاص ،كام
حصل يف حاالت عديدة ،منها عىل سبيل املثال :رأي املرجعية العليا
بإمكانية إجراء االنتخابات عىل أساس البطاقة التموينية ،وهو
رأي معمول به لحد اآلن ،اذ مل تستطع الحكومات املتعاقبة اجراء
احصاء سكاين حتى يومنا هذا.
ما هي املوارد املالية للمرجعية الدينية ،وما هو حجم تأﺛريها
عىل الواقع ،وأين ترصف؟ وهل موارد العتبات املقدسة يف العراق
تكون يف متناول يدها وهي تترصف فيها؟
• من املعروف تاريخياً ان الحقوق الرشعية (الخمس والزكاة)
وسائر ما يتربع به املؤمنون من الخريات واملربات تشكّل املوارد
املالية للمرجعية الدينية ،وبالتأكيد ان لذلك تأثريا ً واضحاً عىل
الواقع املرجعي ،ويتمثّل بالدرجة االساس يف حفﻆ استقاللية
املؤسسة الدينية الشيعية عن السلطات الحاكمة عرب التاريخ .ومن
هنا تجرى محاوالت دؤوبة من جهات مختلفة لتقليص ما يصل اىل
املرجعية من الحقوق الرشعية ظناً منهم ان ذلك يؤثر يف نشاطها
ويح ّد من تأثريها.
وأما أين ترصف االموال؟ فالجواب واضح :إنها ترصف يف مواردها
املعروفة من تأمني رواتب ومخصصات اساتذة وطالب الحوزات
العلمية وتأسيس املشاريع الدينية والخريية ودميومتها والرصف
عىل الفقراء واملحتاجني ،وما ماثل ذلك ،وليس للمرجعية مبالﻎ
كبرية مخزنة ــــ كام يشيع البعض ــــ بل ما يصلها يرصف يف
مواردها خالل مدة قصرية نسبياً.
وجدير ذكره ان سامحة السيد السيستاين (دام ظله) ـــ ومنذ
بدايات تصديه للعمل املرجعي ــــ أجاز لعموم العراقيني من
مقلديه ان يدفعوا حقوقهم الرشعية إىل الفقراء مبارشة من دون
الرجوع إليه .وكان لهذه الفتوى آثار مهمة ومباركة يف الشارع
العراقي ،كام أن سامحته ملتزم برصف كل ما يصله من العراقيني
يف العراق نفسه ،ويرصف فيه أيضاً الكثري مام يصله من مقلديه يف
سائر البالد.

وأما املوارد املالية للعتبات املقدسة يف العراق فلم يسبق
للمرجعية أن ترصفت يف ﳾء منها ،كام انها امتنعت عن تلقي
أي دعم مايل حكومي مبارش أو من املؤسسات املمولة من قبل
الحكومة كديوان الوقف الشيعي.
أما الحديث عن امكانات مالية كبرية للمرجعية الدينية فهو مام
ال اساس له ،ورمبا تذكر مبالﻎ خيالية ال عهد للمرجعية بها يف كل
تاريخها ،ومن الغريب ما يطرحه البعض من ان املرجعية تستطيع
ان تحل مشكلة الفقر هنا أو هناك فانه كالم غري علمي وغري واقعي
بتاتاً .وامنا حل هذه املشكلة وارضابها هو من مهام الحكومة وضمن
الخطط واالمكانات املتاحة لها عادة .وأما امكانات املرجعية فهي
بحدود املساهمة يف رفع بعض الحاجة عن الفقراء واملعوزين من
خالل املساعدة املبارشة او اقامة املشاريع الخدمية .ومؤسسة العني
للرعاية االجتامعية من أهم املشاريع الخريية للمرجعية ،وهي
تعنى برعاية عرشات اآلالف من االيتام واالرامل وتقدم مساعدات
للجرحى واملرﴇ لعالجهم حتى يف خارج العراق.
ما هي مالمح منهﺞ السيد السيستاﻲﻧ؟
• لتوضيح بعض مالمح منهج املرجعية العليا ،ميكن االشارة إىل
ما ييل:
أ ــ إ َّن املرجعية ال ُعليا ال تتدخل يف تفاصيل العمل السيايس بل
ترتك املجال واسعاً للقوى السياسية للقيام بذلك ،وإمنا تتدخل يف
القضايا املصريية التي تعجز القوى السياسية عن التعاطي معها أو
تقديم حلول مركزية لها .
ب ــ إنَّها ت ُؤمن بالتعايش السلمي بني أبناء املذاهب اإلسالمية
أصلت ذلك
من سنة وشيعة وبينهم وبني أبناء األديان األخرى ،وقد ّ
مبنهج عميل يبتعد عن الشكليات غري املنتجة لحساب املضمون
الذي يُكرس ثقافة التعايش واالحرتام املتبادل.
ج ــ إنَّها تؤكد عىل احرتام مؤسسات الدولة املنبثقة من خيارات
الشعب التي ال بديل عنها بتاتاً لقيام وطن حر ومستقل وسيد،
وهذا يرسي عىل كافة القطاعات العسكرية واألمنية والسياسية
واإلدارية واالجتامعية وغريها .
د ــ إنها تؤمن برضورة اندماج الشيعة أينام وجدوا يف أوطانهم
وهي ترتك ألهل الحل والعقد يف كل بلد تدبري شؤونهم ،وال تتدخل
يف قضاياهم إال إذا طُلب منها ذلك ورأت أن لتحركها ﻤﺛرة مفيدة
وفق الظروف واملعطيات املوجودة.
ﻩ ــ إنَّها تُراقب بدقة األحداث محلياً وإقليمياً ودولياً وقد
تسكت طويالً ولكن سكوتها ليس غياباً ،ولذلك فهي عندما تقول
تقول وبقوة يف الوقت واملكان املناسبني لتقلب املوازين أو ت ُغري
ُخططاً أو تفرض واقعاً فيه مصلحة للوطن واألمة والدالئل عىل
ذلك كثرية.
هل ان خطبة الجمعة الثانية التي تلقى يف الصحن الحسيني
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من قبل الشيﺦ الكربالﻲﺋ والسيد الصايف تكتب يف النجف وترسل
إليهام أم أنها من إعدادهام؟
كان قسم منها يع ّد يف مكتب سامحة السيد (دام ظله) يف النجف
االرشف بتوجيه ومراجعة سامحته ويقُرأ بالنص ،وقسم آخر كان
من اعداد فضيلتي الشيخ الكرباليئ والسيد الصايف ويتم اجراء بعض
التغيريات الرضورية عليه قبل القائه ،وقسم ثالث كان مام ارتجله
صاحبا الفضيلة ضمن عناوين عامة متفق عليها مع مكتب سامحة
السيد (دام ظله).
وملا تقرر يف ربيع االول عام 1437هـ املوافق شباط 2016م عدم
التطرق اسبوعياً اىل رؤى املرجعية الدينية العليا يف الشأن العراقي
بل حسبام تستجد من االمور اقترص يف الخطب ـــ وال يزال ـــ عىل
ذكر أمور اخالقية ودينية واجتامعية عامة ،وهي كلها من إعداد
الشيخ الكرباليئ والسيد الصايف ،مع استثناءات قليلة يع ّد فيها نص
الخطبة مكتوباً يف النجف االرشف فيقرأ من دون اضافة مرتجلة
او تغيري ملموس ،كخطبة تحرير املوصل يف  1438/10/19املوافق
 2017/7/14وخطبة االستفتاء يف اقليم كردستان يف 1439/1/8
املوافق  2017/9/29وخطبة النرص عىل داعش يف 1439/3/26
املوافق  2017/12/15وخطبة االنتخابات يف  1439/8/17املوافق
. 2018/5/4
هل هناك تطور وتجديد يف حركة املرجعية العليا عىل صعيد
العمل الديني؟
• يف العرص الراهن يواجه الخطاب الديني تحديات مستجدة
نتيجة لتسنم طبقة من (املتدينني) املناصب السياسية املهمة
واملواقع التنفيذية العليا يف البلد مدة طويلة واخفاقهم يف تلبية
طموحات الشعب وتحقيق تطلعاته يف حياة حرة كرمية ،مام أث ّر
سلباً عىل موقع الدين وقيمه العقدية وحتى االخالقية يف نفوس
رشائح من الناس ،باإلضافة اىل اشكاليات أخرى برزت نتيج ًة الحتدام
الرصاع بني منهجني يتسامن باإلفراط والتفريط يتبناهام العديد
ممن يتصدون ملخاطبة الجمهور الشيعي ،فأصبح من الرضوري،
أوالً :العمل عىل التفريق يف أذهان الناس بني املبادئ وامل ُثل الدينية
الحقة وما متثل منها يف سرية أمئة أهل البيت عليهم السالم بأبهى
صورها وبني ما لوحﻆ من عدم تطبيقها يف سلوك وسرية كثري
ممن يدعون التدين .وثانياً :الرتويج أزيد من ذي قبل للخطاب
املرجعي الوسطي املعتدل الذي يتبنى عدم املساس مبستلزمات
العيش املشرتك مع اآلخرين ويف الوقت نفسه ال يتنازل عن األسس
الفكرية والعقدية التي يرى أحقيتها ،واملرجعية الدينية تعمل يف
كال االتجاهني ،وهناك مسارات أخرى لنشاطها:
منها :توفري الظروف املالمئة لالرتقاء باملستوى العلمي لطالب
الحوزات العلمية ،من خالل حثّ االساتذة والطالب عىل التعمق
يف العلوم االسالمية وما ميهد لها من علوم أخرى ،واالبتعاد عن
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السطحية والترسع يف طي املراحل الدراسية من دون اعطاء كل
مرحلة حقها من الضبط واالتقان ،ولهذا الغرض أيضاً تم تشييد
العديد من املدارس املخصصة للطالب الجدد من االذكياء والنابهني
للسري بهم وفق مناهج دراسية مناسبة مببارشة وارشاف اساتذة
كفوئني ،مع تأمني كامل مستلزماتهم املعيشية.
ومنها :توجيه الخطباء واملبلغني بالعمل عىل زيادة الوعي الديني
للمستمعني من خالل رشح حقائق الدين ومعامل مذهب اهل البيت
(عليهم السالم) باملنطق العلمي الرصني املبني عىل االدلة املحكمة
والثابتة ،واالبتعاد عن االساطري وما يجري مجراها ،باإلضافة اىل
بثّ روح األلفة واملحبة بني ابناء الشعب والتجنب عام يثري الفرقة
والبغضاء ويخل بالسلم املجتمعي.
ومنها :التواصل مع جيل الشباب وال سيام يف الجامعات واملعاهد
من خالل استضافة مجاميع منهم يف املؤسسات الحوزوية لالستامع
اىل اسئلتهم الفكرية والعقدية والحوار معهم بشأن الشبهات التي
تثار هذه االيام ومحاولة دفعها بلغة مفهومة مواكبة لثقافة العرص.
هل للمرجعية الدينية ارشاف عىل مشاريع العتبات املقدسة
يف العراق ونشاطاتها االستثامرية؟
• ينتظم عمل العتبات املقدسة يف العراق وفق قانون ادارة
العتبات املقدسة واملزارات الشيعية الرشيفة رقم ( )19لسنة
 ،2005املرشع يف مجلس النواب بتاريخ .2005/12/26
وقد ورد يف نص الفقرة الثانية من املادة الثالثة من هذا القانون،
التأكيد عىل ”رصف واردات (العتبات واملزارات) يف مواردها وفق
الضوابط الرشعية والقانونية“ .وورد يف الفقرة الثالثة من املادة
نفسها امكانية ”استثامر االموال العائدة للعتبات واملزارات مبختلف
االوجه املتاحة واملوافقة ألحكام الرشع الحنيف والقوانني النافذة“.
والحقيقة ان العتبات املقدسة وخصوصاً يف كربالء املقدسة
أقامت مشاريع صحية وتربوية واجتامعية وتعليمية وخدمية غاية
يف األهمية ،ساهمت يف تخفيف معاناة املواطنني .ولديها مشاريع
استثامرية لدعم النشاطات الخريية والتوسع فيها .وهي ليست من
املؤسسات والجهات التابعة للمرجعية الدينية لتكون لها رقابة عىل
عملها ،بل تعمل باستقاللية تامة عنها ،أقﴡ ما هناك ان االمناء
العامني فيها ال يتم تعيينهم من قبل رئيس ديوان الوقف الشيعي
اال بعد موافقة املرجع االعىل مبوجب تنصيص القانون عليه ،ولو مل
ينص القانون عىل ذلك ملا تد ّخل سامحته يف االمر.
وأما حضور الشيخ الكرباليئ والسيد الصافيـــ وكييل سامحة السيد
دام ظله يف كربالء املقدسة ـــ يف موقع املتويل الرشعي عىل العتبتني
الحسينية والعباسية فليس هو مبعنى نصبهام إلدارة العتبتني ،بل
ملجرد تأمني الجانب الرشعي فيام يجري فيهام ،وإمنا تتم ادارتهام
من قبل مجلﴘ االدارة فيهام وال مساس لحضورهام بالصالحيات
القانونية املمنوحة ملجلﴘ االدارة ،وال بتبعيتهام لديوان الوقف

الشيعي الذي بدوره يتبع رئاسة مجلس الوزراء.
وعىل هذا االساس يفرتض ان تكون كافة املشاريع والنشاطات
الخدمية واالستثامرية يف العتبات املقدسة تحت سقف ما أقره
قانونها .ويطبق عليها كل مقتضيات قوانني الرقابة املالية عىل
املؤسسات والدوائر الحكومية ويفعل دورها بالحدود التي تحددها
القوانني املرعية اإلجراء ،وهذا منهج عام لدى سامحة السيد
السيستاين (دام ظله) بالنسبة اىل كل الدوائر واملؤسسات الرسمية.
هل كان السيد عادل عبد املهدي مرﺷح املرجعية ملوقع
رﺋاسة الوزراء؟
• مل يكن مرشح املرجعية العليا لرئاسة الوزراء ،بل كان مرشح
كتلتني كبريتني ،وحظي بقبول وطني واقليمي ودويل ،فلم تعرتض
عليه املرجعية ،ولكنها بلغت االطراف املعنية بانها لن تؤيد
الحكومة الجديدة اال اذا وجدت مالمح النجاح يف عملها ،مع األخذ
بعني االعتبار حجم املشاكل املتوارثة من الحكومات السابقة.
علامً ان منهج املرجعية العليا منذ بدء العملية السياسية يف
العراق يقوم عىل أساس عدم التدخل بتاتاً بتسمية أو ترشيح أي
مسؤول تنفيذي فضالً عن املناصب العليا ،ما عدا موقعني يتطلبان
ـــ بحسب القانون ـــ موافقة املرجع األعىل عىل الرتشيح لهام
وهام :رئيس ديوان الوقف الشيعي ،واألمناء العامني للعتبات
املقدسة ،ولكن يف الوقت نفسه ال تتدخل املرجعية يف عمل الديوان
والعتبات ــــ كسائر املؤسسات الرسمية ــــ اال فيام يطلب فيه
رأيها الرشعي يف بعض القضايا لتنصيص القانون عىل ان الديوان
ودوائره إمنا تدار وفق الفقه الشيعي.
متى يفتح السيد السيستاﻲﻧ بابه للساسة العراقيني؟
• سامحة السيد السيستاين (دام ظله) أغلق بابه بوجه السياسيني
منذ حوايل سنة  2011ولحد اآلن ،ألسباب معروفة لدى القوى
السياسية ،فإذا زالت تلكم األسباب تفتح الباب.
املرجعية العليا تنتظر تغيريا ً واضحاً يف اداء من بيدهم السلطة
وتقدماً ملموساً يف ملفات مكافحة الفساد ،وتحسني الخدمات
العامة وتخفيف معاناة املواطنني ،وأمور أخرى أشارت اليها يف أكرث
من مناسبة .هي تنتظر رؤية مالمح النجاح يف هذه امللفات لتبني
عىل الﴚء مقتضاه.
كﺮﺜ الحديﺚ حول الحشد الشعبي الذي تشكل من عدد
من الفصاﺋل املسلحة واعداد كبرية من املتطوعني الذين التحقوا
بجبهات القتال ﺿد داعﺶ بعد فتوى املرجعية الدينية العليا
بوجوب الدفاع الكفاﻲﺋ ،ما هي رؤية املرجعية حول مستقبل هذه
القوة؟
• هناك قانون أقر يف مجلس النواب ينظم عمل هذه القوة .ينص
البند خامساً من الفقرة ثانياً من املادة االوىل منه عىل رضورة أن
(يتم فك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي الذين ينضمون اىل

هذا التشكيل عن كافة االطر السياسية والحزبية واالجتامعية وال
يسمح بالعمل السيايس يف صفوفه) وهناك امر ديواين صدر من
السيد رئيس مجلس الوزراء بغية هيكلة هذه القوة ،واملرجعية
تنتظر تطبيق ذلك القانون وتنفيذ ذاك االمر الديواين ،وتؤكد عىل
موقفها املبديئ من رضورة حرص السالح بيد الدولة ،وعدم السامح
بامتالك أي حزب أو مجموعة أو عشرية او غريها للسالح املتوسط
أو الثقيل تحت أي ذريعة أو عنوان خارج القوات املسلحة الرسمية
عىل االرض العراقية ،وترى أنه ال ميكن تطبيق القوانني وفرض
هيبة الدولة وال مكافحة الفساد بصورة شاملة وال املحافظة عىل
الحريات العامة والخاصة وال غري ذلك مام يدعو اليه الدستور مع
امتالك السالح وانتشاره خارج االطر القانونية الرسمية.
بعض من يلتقي بالسيد السيستاﻲﻧ من عراقيني أو اجانب
ينرش يف وساﺋل االعالم او مواقع التواصل االجتامعي ما يدعي انه
مضمون حديﺚ سامحة السيد اليه ،متى ميكن االعتامد عىل ما
ينرش من هذا القبيل؟
• ال يعتمد اال عىل ما يتم توثيقه من قبل مكتب سامحة السيد
وينرش عىل موقعه الرسمي يف شبكة االنرتنيت ،وقد لوحﻆ يف
حاالت غري قليلة ان البعض نسبوا اىل سامحته ما مل يقله خطأً منهم
يف الفهم والتلقي أو ملآرب معينة واغراض مسبقة.
كيف ترى مستقبل املرجعية الدينية بعد عمر طويل للسيد
السيستاﻲﻧ؟ وهل يكون ملكتبه دور يف ذلك؟ وهل تتوقع أن يستمر
منهجه السياﳼ مع املرجعية القادمة يف العراق؟
• املرجعيات الكربى يف التاريخ الشيعي مل تتشكل اال بدعم
وإسناد طيف واسع من العلامء والفضالء يف الحوزات العلمية
والبلدان التي تسكنها الشيعة يف مختلف انحاء العامل .واعتقد أن
املستقبل لن يختلف عن املاﴈ يف هذا الشأن ،وال يسعني التنبؤ مبا
يستقر عليه االمر آنذاك .ولكن من املؤكد أن منهج سامحة السيد
(دام ظله) ـــ الذي يسري عليه مكتبه يف النجف األرشف ـــــ بعيد
متاماً عن أي فكرة باستمرار تعاطي أرسته مع الشأن املرجعي بعد
غياب شخص املرجع (أطال الله عمره) ويرى أن دميومة املرجعية
الشيعية قوية ومؤثرة رهن بإبعادها عن شبهة التوريث بغض
النظر عن املؤهالت العلمية واالدارية للمنتسبني اليها.
وأما بشأن تعاطي املرجعية القادمة مع الشأن العراقي وفق
منهج سامحة السيد فهو أمر متوقع اىل حد بعيد ،فقد أسس
سامحته لنمط من التعامل مع القضايا السياسية واالجتامعية
يصعب تجاوزه بعد أن أصبح واقعاً يحظى مبقبولية كبرية لدى
رشائح واسعة من الشعب العراقي وال سيام من النخب الفكرية
والثقافية والسياسية.
-12ايلول2019-م
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أدبية

ﻃاﺋر الرخام
• آﻣﻨﺔ صبﻴﺢ

" لقد تعبت من ترصفاته العصبية وردات افعاله املستعجلة " قالها االب
محدﺛا زوجته ومالمح االستياء مرسومات عىل قسامته ..ﺛم..اكمل يقول ":
اال ترين عزيزﻲﺗ بان ابننا منذ نعومة اﻇفاره والﻐضب يتاملكه حتى انﻐرست
به هذه ال ِخلة انﻐراس الفسيلة يف الﱰبة...

فنمت معه..وصار من الصعب جدا مقارعتها فهي اخذت تؤثر
عىل حياته كلها وعىل قراراته لقد يئست من اصالحه وهو يف سن
املراهقة اذ صارت اراءه ومتبنياته متلك رأسه فال يستجيب لنا
"انصتت الزوجة اىل حديث زوجها وتأملت نظراته جيدا ثم فاضت
عىل وجهها ابتسامة عذبة وراحت تقول  :عزيزي ..لكنها ليست
النهاية..
تنهد قائال  :وماذا تسميها اذا ً؟؟...اذا مل يكن النصح نافعا له فام
العمل ؟ جربت كل الطرق ...وكلام دنوت منه لغرض تبيان اخطائه
رفع صوته غضبانا عىل تعليامﻲﺗ ..
اجابت الزوجة قائلة  :مبا انك انهيت عملك النظري فال يزال هناك
العميل الذي يكون قريبا للفهم ..سلس يف التلّقي ...سهل لتتقبله
رحابة الصدر ..
_ماذا تعنني ؟سأل الرجل ..
فاخذت زوجته تهمس له بخطة ا ِمﻶ بإن تكون حالً الصالح
ابنيهام..
بعد يومني نادى الوالد عىل ولده بعد ان عاد من املدرسة واخذ
يحدثه  :كيف كان يومك حبيبي ؟
ر ّد االبن بفتور  :كاملعتاد ...دراسة ...ومشاجرة ...وقلة مرح .والخرب
املفرح انني نجحت يف االختبار ولو كانت درجتي قليلة ...تفضل
هذه ورقة االمتحان
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ضحك الوالد ثم اردف يقول  :احسنت ولدي والنك نجحت سأقدم
لك هدية ..
قالها االب مق ّدما البنه صندوق كارتوين مغلف بورق ملون يحيطه
رشيط عادة ما تشد به الهدايا.
"سأتركك االن تستمع بها " انرصف االب بعد ترك ابنه متلهفا لفتح
الصندوق .
...حل الولد الرشيط وهو يقول
"ال بد ان فيها ﳾء جميل ...اجل ّ
 :كم انت رائع ياوالدي ...البد انك اشرتيت بعض االلعاب الجميلة
...فتح الصندوق وهنا كانت الصدمة
كانت الهدية عبارة عن لعبة طينية مجسمة عىل هيئة طائر
السنونو..
تفحصه الولد جيدا وراح يحنق عىل ابيه لرشاء هذا الطائر الذي
وصفه بالخردة ومل يلبث ان بﻰﻜ النه افرط يف اظهار السعادة فاخذ
كنت عىل علم بإن والدي لن يهتم المري ...غايته
يحدث نفسه ُ :
افساد متعتي ..اجل كم انا احمق ص ّدقت بانه التفت يل اخريا ومل
يؤنبني عىل درجتي القليلة ..احمق..احمق الين صدقت به ...
وبينام هو عىل هذه الحال دخل االب ودخلت معه امه .
ابتسم االب عىل مضض واخذ يحدث ابنه  :ما يل اراك حزين ؟
يا ايب العزيز السبب هديتك...امل تكن قادرا عىل رشاء هدية افضل
لولدك الوحيد ..قالها االبن ثم رمى بالطائر عىل االرض !..

أفكار

سقط السنونو الطيني فتكرس بعض من اجزاءه ...
ع ّم الصمت الغرفة مل يشأ االب ان يوضح االمر البنه لذا تق ّدمت
االم بضع خطوات حيث كان الطائر ملقا عىل االرض وقالت بﴚء
من الحزن  :يا للطائر املسكني لقد كرست جناحاه !
كان الهدف من فعلها تحريك مشاعر االبن الصغري ..
فر ّد عليها بتحرس طفيف  :كال ..الاريد !
فقالت  :هيا..حبيبي البد انك تريد رؤية ما ارى !
قال وهو يتقدم بضع خطوات نحوها  :وماذا ترين ؟
رفعت الطائر من عىل االرض وامسكته بيدها مشرية اىل جزء
االعىل من رأسه :
انظر !
دهش الولد ملا رأى ان تحت الطني ميثل ﳾء مجسم بنفس الهيئة
فارسع يف اخذه وراح يقرش االجزاء املنثلمة حتى اخر قطعة طينية
فظهر له طائر رخامي  ،جزءه االعىل فريوزي اللون  ،ذا اجنحة رمادية
وارداف بيضاء وذنب اسود المع .
برقت عيناه بالسعادة بيد مل يلبث ان تغريت مالمحه  ،فاكتﴗ
الخجل وجهه الطفويل ملتفت اىل والده وعيونه تقطران خجال
واعتذارا مام فعل .
مل يرد الوالد ان يبادره بحديث فاكتفى بابتسامة حثت الولد
وشجعته عىل الكالم  :حسنا ايب انا اعتذر لقد اخطأت..اسف..ارجو
ان تسامحني .
مل ينتظر كثريا حتى حوطه االب بذراعيه
واخذ يحدثه هامسا  :ان الغضب ياولدي هي كالجمرة التي
اوقدتها النريان ان ت ّوقدت فيك فاعلم انها ستحرق االخرض واليابس
وانت املترضر االول فيها .
اطرق االبن منكسا رأسه وبدأت الدموع تنحدر من مقلتيه  :انت
محق فإنه عادة ما يدفعني اىل العجالة التي اندم فيام بعد بسببها .
تأثرت االم بكالمه واقرتبت هي االخرى منه وضمته اليها قائلة :
اذن ؟
فر ّد عليها الولد بخجل  :كان مبثابة درس يل !..لذا..سكت هنيئة
وكأنه يستجمع شجاعته ملا حزم عليه اخريا  :اعدكام بانني ساواجه
غضبي وسأرصعه يوما ما فيذهب ويختفي اىل االبد .
ابتسام الوالدان وراحا يطبعان عىل خديه قبلة تتبعها اخرى .

• ﻧﺪى الﺰيرﺟاوي

ﻛﻴﻒ ﺍﺣﺘﺮﻗﺖ...
ﻭﺍﻧﺎ ﺍﻟﻤﻼﺫ ؟!
بعد انتهاء ذلك اليوم املريع الذي هو أﺷبه بيوم القيامة،
حيﺚ أنقسم العامل إىل ﺷطرين ،أما ان تكون مع الحق
املتمثل بسيد الشهداء اإلمام الحسني ) عليه السالم (
وأصحابه وأهل بيته ،أما أن تكون مع الباطل املتمثل بتلك
الزمرة الفاسدة التي وقفت ﺿد اإلمام ) عليه السالم ( التي
تجلت فيها أبشع صور الظلم  ِ،أال وهو قتل ريحانة رسول
الله صىل الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وأصحابه عىل يد
تلك الفﺌة التي انتزعت الرحمة من قلوبهم .
أما أنا فكنت فخور ًة بأنني مع ركب اإلمام ،وأردد ) لبيك
لبيك أبا عبدالله (
عندما يأﻲﺗ النداء :
أال من ناﴏ ينرصنا
لكن بعد أنتهاء املعركة وارتفاع صليل السيوف ،أصبحت
بنات الرسالة بال ناﴏ وال معني ،كنت أنا السﱰ الذي الذت
به الفواطم بعد هجوم اﻷعداء  ،كنت أسمع ﴏاخ النساء
واﻷطفال ،رﻏم قساوة املنظر وانني املصاب لكن اخذﻲﻧ
الشعور بالفخر حيﺚ تجتمع بنات الرسالة تحت ﻇﲇ
محتجبة ﻲﺑ من تلك الوحوش التي هجمت عليها ،لكن مل
يستمر ذلك الشعور طويالً ،جاء النداء بصوت يدوي :
احرقوا بيوت الظاملني.
يا إلهي ماذا جرى إذ بدأت النريان تلتهم اطرايف ،لكن
مل يكن يعنيني احﱰاقي وأنا اسمع ﴏاخ النساء واﻷطفال،
كنت أرمي باللوم عىل نفﴘ كيف تحﱰق أوصاﱄ؟
كيف استسلمت لتلك النريان ﻲﻛ تجعلني رماداً هامداً بعد
أن كنت سﱰاً ومالذاً ؟!
أخذتني حرارة النريان رمتني أرﺿاً ،لتمزج دموعي مع
تلك اﻷنوار التي تبعﺮﺜت يف ذلك اليوم املخيف .
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الرصد

قناة الحرة

كأيديولوجية عداء لإلسالم الشيعﻲ
د .محﻤد أبو النواعﺮﻴ.
2019-09-18
عادة ما يقوم مديرو أجهزة اإلعالم بوضع أسس عملية تداول
”الصور واملعلومات“ ،ويرشفون عىل معالجتها وتنقيحها وإحكام
السيطرة عليها ،تلك الصور واملعلومات التي تحدد معتقداتنا
ومواقفنا ،بل وتحدد سلوكنا يف النهاية .وعندما يعمد مديرو أجهزة
اإلعالم إىل طرح أفكار وتوجهات ال تتطابق مع حقائق الوجود
االجتامعي ،فإنهم يتحولون إىل سائﴘ عقول .ذلك أن األفكار
التي تنحو عن عمد إىل استحداث معنى زائف ،وإىل إنتاج وعي
ال يستطيع أن يستوعب بإرادته الرشوط الفعلية للحياة القامئة أو
أن يرفضها ،سواء عىل املستوى الشخيص أو االجتامعي ،ليست يف
الواقع سوى أفكار توظف من أجل تضليل الوعي املجتمعي تجاه
قضية محددة.
التقرير الذي طرحته قناة الحرة يف  31آب ،مثل منطا واضحا
وجليا من أمناط التضليل السيايس واإلعالمي ،حيث تجلت خباثة
القامئني عىل الربنامج بشكل واضح ومنذ بداية الربنامج ،عندما
اظهروا مسرية ملعممني شيعة ،خارجني يف تظاهرة سلمية ،ومعها
صوت لرجل دين سني يقول فيه (انترش الفساد يف كل مفاصل
الدولة)! وهي محاولة واضحة وجلية يف خبثها وقصديتها لتسقيط
العاممة الشيعية ،حيث اعتمد أصحابها عىل مبدأ تداعي املعاين
الذي سيصاب به املتلقي للرسالة اإلعالمية.
إن تبني ما طرحه هذا الشيخ السني  ،الذي ادعى بأن يف كل
جامع فساد ،هو أمر مجروح يف صحته وموضوعيته ،إذ من هو
هذا الشيخ؟ وما هي املصادر املوضوعية ملعلوماته واتهاماته ،ليتهم
أكرث من  10000آالف مسجد وجامع وحسينية ودار عبادة ،بأنها
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•املصدر :موقع ﻛتابات

مملوءة فساد؟ وهل يحق لقناة الحرة أن تبتني إعالمها االستقصايئ
عىل مثل هذا النوع من اإلدعاءات الغري موثقة ،والغري موضوعية ؟
أين القرائن عىل إدعاءاته؟ هل يكفي ادعاء شخص واحد لتتبناه
قناة الحرة ،معتربة إياه دليال ؟
إال إذا كان إلظهار كالم هذا الشيخ ،وإدعاءاته هذه يف مقدمة
الربنامج ،هدفا آخر ،وهو تهيئة ذهن املتلقي إىل وجود فساد يف
العتبتني املقدستني  ،متبعني ملنهجني من مناهج التضليل اإلعالمي،
وهام منهج التشويه باإلضافة ،ومنهج التشويه بالتحريف !
ومع أن القامئني عىل الربنامج قد جمعوا يف نقدهم لرجال دين
سنة وشيعة ،وقدموا السنة عىل الشيعة ،إال أن املتتبع الحصيف
سريى بأن تقريرهم عن السنة كان بسيطا ويذكر شخصيات هامشية
يف الحياة السنية ،بينام نجد أن دسومة وعمق التضليل اإلعالمي،
تجىل بأوضح معانيه يف التقرير املتعلق بالجانب الشيعي ،املتعلق
بالعتبات املقدسة التي تقودها املرجعية الرشيفة يف العراق ،حيث
ربطوا ذهن املتلقي بشكل غري مبارش بني نقد إدارة العتبة ،وبني
فكرة أن املرجعية هي املسئول األهم يف إدارتها ،والترصف بأموال
الوقفية العائدة لها ،موحني للمتلقي بـأنها منتفعة بشكل شخيص
من هذه األموال  ،ثم عرجوا مطوال عىل املشاريع الخدمية الكبرية
التي قامت بها العتبتني بتوجيه من املرجعية الرشيفة ،وعلم
ومتابعة دقيقة من قبلها ،ومن ثم عرجوا عىل فرق املتطوعني
من الحشد الشعبي يف فرقة العباس القتالية ،من الذين ضحوا
بأرواحهم وبذلوا الغايل والنفيس من أجل حامية تراب الوطن
وعرض نسائه من هجامت العصابات اإلرهابية املجرمة لداعش،

بينام حاولت القناة يف توصيفاتها الخبيثة ،أن تعطي إيحاءات بأنها
قوات عسكرية مشابهة للمليشيات املسلحة املنفلتة !
ومام يجدر اإلشارة له أن تقدميهم للتقرير السني كان الهدف
منه أيضا ما يحويه من تقارير رسمية كثرية تثبت فساد بعض رجال
الدين السنة ،وكرثة هذه التقارير وموضوعيتها القانونية ،كانت هي
أيضا أسلوبا آخر لتهيئة ذهن املتلقي وانفعاالته ،وتعبئتها مسبقا
بالحنق والغيض ،حتى يصل املوضوع للعتبات املقدسة واملرجعية
الدينية من خلفها ،سيكون عندها ذهن املتلقي جاهزا (انفعاليا)،
ليك يتلقى أي تهمة ،حتى بدون أي أدلة أو وثائق يعتد بها .
وإذا عرجنا إىل ما طرحه املدعو غيث التميمي ،القيادي
املليشياﻲﺗ السابق يف جيش املهدي ،واملتهم بالعديد من عمليات
القتل والتهجري القرسي يف الحرب الطائفية ،نجده قد أشار إىل
أن األحزاب السياسية ،متتاز بالضعف أمام سطوة املؤسسة
الدينية ،وذلك بسبب فساد هذه األحزاب! وحقيقة ال أعلم ما
هو الرتابط بني االثنني ،وهل أن هناك مصاديق لهذه السطوة
التي يدعيها غيث ضد املؤسسة الدينية (كأن تكون سطوة قضائية
 ،أو عسكرية ،أو اجتامعية ،أو اقتصادية) ،ليك تخافها األحزاب
السياسية؟ أوليس املرجعية الرشيفة قامت بالتربؤ أكرث من مرة
من الفساد واملفسدين املوجودين بكرثة يف املامرسة السياسية ؟
أوليس مطالبة املرجعية مرارا وتكرارا من الشعب يك يثور بوجه
هؤالء املفسدين ويقتلعهم ،هو أفضل مصداق عىل كذب غيث
بأن املرجعية ساكتة عىل فسادهم وتخوفهم مبا تعلمه عنهم من
هذا الفساد ؟
يف ملف العتبات الشيعية ،يبدأ املوضوع بداية ساذجة مشخصة
لإلنسان النبه (ظهور شخص مخفي الوجه) ،يسأل  :أين تذهب
أموال العتبتني !

‚‚

ومن أنت يا أحمق ليك تسأل هذا عن أموال أو قضية تعود
يف مأذونيه الترصف فيها ملراجع الدين الكرام ،إلنفاقها يف قضايا
وموارد ومواقف إما تتعلق بالحياة العامة الخدمية التي متس
حياة الناس ،أو تتعلق بتطوير وتوسعة آليات ومؤسسات التبليﻎ
اإلسالمي والديني ،ونرش مفاهيم أحكام اإلسالم ،ورفع راية ال إله
إال الله ،من خالل بناء املدارس الدينية الوقفية ،عىل امتداد مساحة
العراق ،أو اإلنفاق عىل مؤمترات وطباعة كتب ،أو إنشاء مؤسسات
خريية ترفد الطبقات الضعيفة مبوارد الكفاية وردع الفقر عنها ،
وغريها الكثري .
إن جلب اثنني مجهولني يستطيع أي شخص جلبهم من أي مكان،
بدعوى أنهم ناشطني مدنيني (وغالبا ما يطلق مصطلح ناشطني
مدنيني لدينا ،عىل فئة من الناس لديهم مواقف عداء وحنق وغيض
مسبق ،من أي حالة دينية  ،حتى لو كانت حالة دينية مقبولة يف
األدبيات املدنية) لتجعلهم شهود يف مثل هذا التقرير ،لهو من
أوضح طرق االستخفاف بعقول املتلقني والتالعب بها.
ال أعلم ما هي الصالحية املمنوحة لقناة الحرة ،ليك تتالعب
بوعي املتلقي بهذه الطريقة الفجة والسخيفة؟
أما يف قضية املطبعة ،واستثامرها يف تحقيق واردات تعود
لخزينة العتبتني ،إضافة لذكر التقرير للكثري من املشاريع الخدمية
واالستثامرية التي تقوم بها العتبتني ،رصاحة أستغرب كثريا من
أسلوب التحقيق والطرح املتهافت الذي اعتمدته الحرة يف هذا
املوضوع ،وهي تغفل أو تستغفل املتلقني عن محورين مهمني
تقوم عليهام مرشوعية هذه املشاريع.
األول أن هذه األموال املستحصلة من العتبات هي أموال وقفية
تنحرص مأذونيه الترصف فيها للحاكم الرشعي حرصا ،وفكرة حرص
مأذونيه الترصف يف األموال الوقفية بأذن الحاكم الرشعي ،هو من

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﻖ ﻣﺼﻄﻠﺢ ﻧﺎﺷﻄﻴﻦ ﻣﺪﻧﻴﻴﻦ ﻟﺪﻳﻨﺎ،
ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻮاﻗﻒ ﻋﺪاء وﺣﻨﻖ
وﻏﻴﺾ ﻣﺴﺒﻖ ،ﻣﻦ أي ﺣﺎﻟﺔ دﻳﻨﻴﺔ  ،ﺣﺘﻰ ﻟﻮ
ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺎﻟﺔ دﻳﻨﻴﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻓﻲ ا دﺑﻴﺎت اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ
العدد  - 138صفر الخري  1441هـ 59

األمور التي تتعلق بالعقيدة اإلسالمية الشيعية ألكرث من  %65من
الشعب العراقي (حالها يف ذلك حال أموال الخمس والزكاة التي
يدفعها الفرد عن كامل رضاه ورسوره للحاكم الرشعي ،ليترصف
بها مبا يراه من موارد رضورة واحتياج) ،فموارد إنفاق هذه األموال
عىل املشاريع الخدمية أو االستثامرية ،يندرج ضمن إطار نشاط
القطاعات الخاصة ،أي أنه ال يدرج يف إطار ما يصطلح عليه
إجاميل الناتج الوطني للدولة ،فهي ليست مشاريع دولة ،واملرجعية
هنا ،كمؤسسة خاصة (أي ليست مؤسسة حكومية) ،هي املخول
الوحيد بالترصف يف هذه األموال واختيار نوع املشاريع وأماكنها
مبا يتالءم مع أهدافها يف خدمة املجتمع ،وخدمة الوعي الديني
واألخالقي والثقايف فيه ،فأنشأت املعامل واملصانع ،وتقوم بعد
ذلك باستثامر عائدات هذه املصانع يف توسعة نشاطها الخدمي
للمجتمع ،أو توسعة نشاطها التوعوي األخالقي والديني ،ورصاحة
يعد هذا األمر من صميم واجبات املرجعية الدينية لدينا يف الفقه
الشيعي.
األساس الثاين والذي مينح املرشوعية للعتبات املقدسة (كمؤسسة
خاصة) ،إلقامة مشاريعها الخدمية واالستثامرية (كقطاع خاص)،
هي خضوع العراق لنظام السوق الرأساميل الحر ،أو ما يسمى
بالسوق املفتوح ،والذي يتيح ألي قطاع خاص ألي مؤسسة ،إقامة
املشاريع الخاصة ،وتوفري العمل ألكرب عدد ممكن من األيدي
العاملة ،مام يسهم يف القضاء عىل أزمة البطالة ،والتي أرهقت
الدولة ،بل أن تطور مثل هذا النوع من املشاريع ،سيسهم يف
دفع عجلة االقتصاد الحر ،وإقامة تنمية مستدامة ،تتطور بشكل
مستمر .
ومن مفارقات البؤس والسطحية يف تقرير الحرة ،جملة أوردها
مقدم التقرير ،يراد لها أن تسهم يف إمتام عملية التضليل اإلعالمي،
حيث يقول (أن أهايل كربالء ،يرون أن واردات هذه العتبات ،متثل
الوجه اآلخر لسطوة رجال الدين يف العراق) !  ،أين هم هؤالء
الناس من أهايل كربالء ؟ هل حصل استبيان رسمي أخذت فيه
عينة كبرية من أهايل كربالء (ال تقل يف مثل هذا النوع من االستبيان
عن  10-5آالف شخص) ،ليك يكسب إدعاء الحرة حينها املرشوعية
املوضوعية؟ خاصة وأن قناة الحرة والقامئني عىل عمل هذا التقرير،
يتغاضون عن وجود عرشات اآلالف من أهايل كربالء ميثلون أيدي
عاملة محرتمة ،تتكسب من هذه املشاريع التي تقيمها العتبتان يف
زمن رضبت البطالة بأطنابها يف كل مفاصل الحياة.
أما املداخلة السطحية للمدعو انتفاض قنرب ،فهي تدرج أيضا
وعىل نفس املنوال ،ضمن أساليب التضليل اإلعالمي ،واملعتمد عىل
مبدأ الشكية التضليلية ،حيث يدعي أن العتبتني قد خرجتا عن
إطارهام الديني ،وأنها بدأت تقيم مشاريع ،وتتصل بدول  ،وتتدخل
بالسياسة وتنشأ قوى مسلحة! وهنا يؤخذ عىل كالمه املتهافت

عدة مآخذ ،األول ذكرناه سابقا ،من مرشوعية توسع املؤسسات
الخاصة يف أي مجال اقتصادي أو استثامري ،يف ظل نظام السوق
الحر ،القائم عىل االنفتاح االقتصادي االستثامري.
أما يف قضية الجناح العسكري ،فالكل يعلم أن املرجعية الدينية
كانت متثل الراعي األول يف قضية الدفاع عن العراق ضد اإلرهاب
وداعش بعد أن عجزت الدولة  ،وانهيار الجيش واخرتاقه من قبل
اإلرهابيني  ،مع تخاذل واضح من قبل الجانب األمرييك يف مساعدة
العراق حينها ،للقتال ضد داعش (كام رصح بذلك هوشيار زيباري
يف لقاء تلفزيوين) ،كل ذلك دفع املرجعية الرشيفة للتصدي،
والتدخل بكل الوسائل املمكنة ،للحفاظ عىل العراق دولة وشعبا
وأرضا ،من االنهيار والدمار.
القضية املهمة التي أريد التنويه لها ،هو أن انتفاض قنرب ومن
يقف خلفه ،يجهلون أو يتجاهلون ،أن قضية تصدي املرجعية
الدينية للقضية االقتصادية والتثقيفية ،والعسكرية الدفاعية
(الظرفية -أي املتعلقة بظرف داعش ،حيث أن الفصيل املسلح
التابع للعتبة ،قد جرى دمجه مع تشكيالت قوى األمن العراقية،
وهو خاضع للقائد العام للقوات املسلحة) ،إمنا نابع من فكرة
أساسية يف ديننا اإلسالمي ،واملذهب الشيعي باألخص ،وهي  :أن
الدين ورجل الدين ،هام جزء أسايس من الحياة العامة ،وال ميكن
إخضاع الوعي اإلسالمي الشيعي ،للمفهوم الغريب البائس ،الداعي
لفصل الدين عن السياسة ،وإبعاد الدين عن االهتامم مبشاكل
الحياة العامة
للناس (وهي الفلسفة التي يحاول مدعي املدنية والعلامنية –
كقنرب وغريه -يف العراق ،جرها من مجتمعات نشوؤها الغربية،
ومحاولة إسقاطها عىل املجتمع العراق ،وفرضها علينا قرسا).
أخريا ،التقرير الصحفي االستقصايئ الناجح واملحرتف ،والحائز
عىل كل مقومات املوضوعية ،يتحرى الحقائق الدقيقة ،سواء أكانت
هذه الحقائق سلبا أو إيجابا ،وتركيز الحرة يف تقريرها ،وبهذا
الشكل الفج ،عىل سلبيات (نسبة الكذب والتضليل فيها تجاوز الــ
 ،)%97إمنا يدل عىل أن القضية مؤدلجة أمريكيا ،وهدفها تسقيط
الدين ورجاله ،ووضع حد للتدخل اإليجايب للحوزة ،يف خدمة الشأن
العام للمجتمع ،ومن جانب آخر ،فإن تضليل عقول البرش تعد
(أداة للقهر) .فهو ميثل أحد األدوات التي تسعى األطراف املغرضة
من خاللها إىل (تطويع الجامهري ألهدافها الخاصة) ،مستغلني يف
ذلك تحول قسم كبري من السكان إىل عنارص فعالة (من الوجهة
اإلمكانية) يف العملية التاريخية ،حيث أن التضليل اإلعالمي يسمح
باملظهر الخارجي لالنخراط النشط ،بينام يحول دون الكثري من
الفوائد السيكولوجية للمشاركة األصلية .
*دكتوراه يف النظرية السياسية /املدرسة األمريكية املعارصة يف
السياسة.

اسﱰاحة القارئ
كلامت متقاﻃعة
حكم

ﻃب وعلوم

أسﱰاحة

إعداد :يحيى الفتالوي

كــــــــ ـــــــلــــــ ـــــــﻤـــــــ ـــــــا ت
أفقﻲ

 -١عكس قبيح)م( ،النسل.
 -٢عكس ﺿعيف)م( ،ﺛلثا نعم ،جسد.
 -٣أحد االخوة التﻐلبيني الثالﺛة الذي استشهدوا بني يدي االمام
الحسني عليه السالم يف الطف ،دعم ،ﺷعور.
 -٤عارف بامر قضية معينة)م( ،انتفاخ بسبب مرض)م( ،عكس
أوصد.
 -٥عملة آسيوية)م( ،القَاﺋِ ُم ِبأَ َو ِد عياله و َما يَ ْح َتا ُجونَهُ .
 -٧للسؤال عن العدد)م( ،أول ﺷهيد من آل البيت يوم الطف.
 -٨الق)مبعﺮﺜة( ،أحد الوالدين)م( ،يسهل أو يخف)م( ،ينتﺞ
عن حسن الﱰبية.
 -٩من اوقات الدعاء اليلية ،ﺿجر ،ﻏاية أو مرام)م(.
 -١٠كره ،انعدام البرص)م(.
 -١١للتعريف.
 -١٢ﻇلم قومه او اعتدى عليهم ،فعل اﻷمر من وعى ،عال.
 -١٣رجوع اىل البداية.
 -١٤أوىل معارك املسلمني ،يعطي بال رشط أو مقابل.
 -١٥ف ّرت ،الرمح)مبعﺮﺜة( ،عكس حر)م(.

حكم

مالحظة ) /م( تعني )معكوسة(

عﻤودي

 -١سفري االمام الحسني عليه السالم اىل اهل الكوفة)م( ،قفر.
 -٢يحب ويتبع ويناﴏ ،عاهد الحسني أن يقتال معه ما دام عنده
انصار وان ينجو بنفسه عند فقدان الناﴏ)م( ،هدم.
 -٣أحد االخوة التﻐلبيني الثالﺛة الذي استشهدوا بني يدي االمام الحسني
عليه السالم يف الطفَ ،دين ،االسم االول لسيد قراء الكوفة والﴤ
استشهد مع االمام الحسني )عليه السالم( يوم الطف)م(.
 -٤جشع أو عدم القناعة.
 -٥رﺿيع االمام الحسني الذي استشهد يوم الطف.
 -٦قطع ،قنابل متفجرة تدفن تحت االرض)م(.
 -٧من الزيارات املهمة لالمام الحسني عليه السالم.
 -٨أحد االخوة التﻐلبيني الثالﺛة الذي استشهدوا بني يدي االمام الحسني
عليه السالم يف الطف ،حرف مشبه بالفعل.
 -٩عتاب ،فوز.
 -١٠عند استشهاده قال له االمام الحسني عليه السالم« ﺷكر الله لك
يا ﺷيﺦ«.
 -١١طرد وابعاد من رحمة الله ،يتبعك)م( ،جميع.
َف َوا ْم َت َن َع َع ﱠام الَ يَ ِح ﱡل َوالَ يَلِيقُ َوالَ يَ ْج ُم ُل ِم ْن َق ْو ٍل
 -١٣مالك مدبر ،ك ﱠ
أَ ْو ِف ْعلٍ)م( ،نقيض خافض ،عكس حزين .
 -١٤يتكلم)م( ،مكررة ،امرأة استشهدت يوم الطف بعد ولدها.
 -١٥كان ﻏالماً له من العمر إحدى عرشة سنة عندما رأى محاﴏة
عمه الحسني من قبل اﻷعداء توجه اليه والتحق به فاستشهد.

أخطاء الرسم والطب
حسن االعتذار
روى أن ملكا من امللوك أمر أن يصنع له طعام وأحﴬ قوما من حاﺷيته قال أحد الرسامني لصديقه الفيلسوف  :لقد قضيت فﱰة أﺷتﻐل
 .فلام مدت املاﺋدة أقبل خادم ومعه صحن طعام ،فلام قرب من امللك بالرسم ﺛم تركته واتجهت اىل مهنة الطب
هابه فتعﺮﺜ .ووقع من املرق عىل طرف ﺛوب امللك فأمر بقطع عنقه  ...فقال الفيلسوف  :لقد أحسنت بذلك صنعا  ،فأخطاء الرسم
فقال الخادم " أيها امللك إﻤﻧا فعلت هذا خوفا عىل عرﺿك و ﻏرية عليك واﺿحة وال ميكن إخفاﺋها ،بينام أخطاء الطب يسﱰها الﱰاب وتنﴗ
لﺌال يقول الناس قتله يف ذنب صﻐري وينسبوك إىل الجرم والجور فصنعت مبرور الوقت.
هذا الذنب العظيم لتعذر يف قتﲇ و ترفع عنك املالمة ".
وهنا أطرق امللك برأسه و فكر مليا ﺛم قال " يا قبح الفعل ويا حسن
االعتذار ،قد وهبنا قبيح فعلك وعظيم ذنبك إىل حسن اعتذارك اذهب
فأنت حر لوجه الله.
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حل اسﱰاحة العدد السابﻖ
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كان أحد النحويني راكباً يف سفينة فسأل أحد البحارة :هل تعرف النحو؟
فقال البحار :ال .فقال النحوي :قد َذهب نصف عمرك.
وبعد ساعات هبت عاصفة وكانت السفينة ستﻐرق فجاء البحار إىل النحوي
وسأله :هل تعرف السباحة؟ قال النحوي :ال .فقال البحار :قد َذهب كل
عمرك.
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ﻃب وعلوم

إعداد :محمود املسعودي

إهاملﻚ هذه األﻃعﻤة قد يﺆدي إىل املوت املفاجﺊ

كشفت تقارير إخبارية أن إهامل الشخص
ملجموعة من األطعمة ،ميكن أن يعرضه لـ"املوت
املفاجئ".
ونرش موقع "الدييل ميديكال" الطبي
املتخصص ،تقريرا ،يحذر فيه من إهامل الناس
تناول أطعمة معينة ،ما يعرضها لإلصابة بارتفاع
ضغط الدم ،الذي يشكل بدوره خطورة كبرية
عىل القلب والرشايني والكىل ،ويعرض الشخص
لـ"السكتات القلبية" أو الجلطات الدموية ما
يجعله عرضة للموت املفاجئ.
وأوضح التقرير أن تلك األطعمة املهملة تحتوي
عىل مضادات أكسدة ،متكن جسم اإلنسان من
تخفيض نسب الكوليسرتول يف دمه ،ومنع تراكم
الدهون عىل األوعية الدموية ،والتي تساهم
بدورها يف معالجة أي ارتفاع يف ضغط الدم.
وجاءت قامئة األطعمة التي يتجاهلها الشخص
عىل النحو التايل:
الخرضوات الورقية ..تضم خرضوات مثل
السبانخ ،والخس ،وامللوخية ،والبقدونس .ويؤكد
التقرير أن تلك الخرضوات غنية باملغنسيوم
والبوتاسيوم ،التي تلعب دورا رئيسيا يف تخفيض
ضغط الدم.
الفاصوليا البيضاء :توفر الفاصوليا البيضاء
حصة كبرية من احتياجات الجسم اليومية من

الكالسيوم واملغنسيوم والبوتاسيوم ،وهي من
املعادن املطلوبة لخفض ضغط الدم.
الربوكيل :يصلح الربوكيل ،من آثار ارتفاع ضغط
الدم الضارة ،وتضبط إيقاع رسيان الدم يف جسم
اإلنسان.
الحليب خايل الدسم :ميكن أن يساهم تناول
الحليب خايل الدسم يوميا ،يف تخفيض ارتفاع
ضغط الدم ،مبقدار يرتاوح ما بني  3إىل .%5
زيت السمسم :إضافة زيت السمسم إىل
األطعمة والسلطات ،له مفعول السحر يف تخفيض
ضغط الدم ،ملا تحتوي من مركبات الفالفونيدات،
التي تعمل بصورة خاصة عىل تقليل نسب

الكوليسرتول يف الدم.
املوز :يحتوي عىل نسب بوتاسيوم كبرية جدا،
التي لها دور كبري يف تنظيم عمل الدورة الدموية.
الشوكوالتة الداكنة :تحتوي الشوكوالتة الداكنة
الخالية من السكر ،عىل مضادات أكسدة تخفض
مستويات الكوليسرتول الضار بنحو .%10
الرمان :يضم توليفة رائعة من الفيتامينات
واملعادن ،التي تساهم يف امتصاص الدهون من
جسم اإلنسان.
العدس :يعد مصدرا رائعا للبوتاسيوم ،الذي
يساهم أيضا يف تخفيض ضغط الدم يف جسم
اإلنسان.

ماذا يحدث يف جسﻤنا عندما نعﻄﺲ؟
يعرف كثريون أن اإلنسان يعطس ليك يتخلص األنف من األجسام
الضارة مبختلف أشكالها ،ولكن قليلني فكروا باآللية التي تحدث خاللها
هذه العملية وماذا يجري للجسم يف مراحلها.
عندما تستشعر الخاليا املخاطية يف باطن األنف وجود بكرتيا أو جراثيم
أو غبار أو أي أجسام غريبة محبوسة يف املخاط ،يصدر الدماغ إشارة
فورية إىل مركز العطاس.
هذه اإلشارة ينتج عنها استنشاق اإلنسان لنفس عميق جدا ،حيث
متتلئ الرئتان بالهواء ،ثم تنقبض عضالت الصدر دافعة هذه الكمية من
الهواء إىل الخارج عرب األنف والفم ،طاردة بذلك كل األجسام الغريبة
خارج الجسم.
64

العدد  - 138صفر الخري  1441هـ

هل يتوقف القلب عندما نعطس؟
ينفي الرئيس السابق للجمعية األمريكية ألمراض القلب ،ريتشارد
كونتي ،حصول أي توقف يف عضلة القلب لدى اإلنسان ،أثناء العطاس،
بخالف ما يجري ترويجه بني الناس ،موضحا أن نبض القلب هو الذي
يتغري إيقاعه.
ويوضح كونتي ،أن العطاس يؤدي إىل حصول ضغط يف منطقة الصدر
مع تغري يف تدفق الدم ،فيعتقد البعض أن قلوبهم تتوقف حينام يعطسون.
ويعزو الباحث األمرييك ،شيوع املعتقد ،إىل إحساس الشخص الذي
يعطس ،مبا يشبه القفزة ،بني نبضة القلب واألخرى ،ذلك أن النبضة التي
تأﻲﺗ بعد العطاس تكون أكرث قوة ،فيجري استشعارها بصورة أكرب.

خﻄر مخلفات السيارة

الهواء امللوث يقلق مدينة تيسالونييك اليونانية وغريها من املدن
األوروبية الزدحام السري فيها .جزء منه يحمل جسيامت سامة تصدرها
محركات السيارات .أما السيارات الجديدة املقتصدة للوقود تنتج نسبة
أقل من ثاين أوكسيد الكربون لكنها تتضمن كميات أكرب من الجزيئات
الصغرية والتي ال ميكن إحصاؤها.
مدير مخترب الديناميكا الحرارية التطبيقية ،التابع لجامعة أرسطو يف
تيسالونييك ،زيزيس ساماراس ،يقول إن "بعض هذه السيارات ،كتلك
املجهزة مبحرك يعمل عىل الوقود أو بعض الدراجات النارية تصدر كميات
قياسها
كبرية من الجسيامت املتناهية يف الصغر ،صغرية جدا ً ال ميكن ُ
بواسطة األدوات والطرق املوجودة .لهذا السبب ال تطاله القوانني الحالية".
الجسيامت النانوية ال يزيد قطرها اىل  23نانومرت .إنها قادرة عىل
دخول مجرى الدم عرب الرئتني حاملة معها جزيئات ضارة تؤدي اىل تفاقم
أمراض القلب والرئتني .الجزيئات املنبعثة من عوادم السيارات تتفاعل مع
مركبات ضارة أخرى .وتعرف هذه العملية بـ"شيوخة الجو".
فهذا املرشوع يسعى إلعادة خلق هذه العملية يف املخترب .ويشري

ساماراس الذي هو أيضاً منسق مرشوع داونتوتني األورويب اىل أننا
"كمخلوقات ح ّية نعاين من تبعات سلسلة التفاعل هذه .لذا ما نعمل
عليه هنا هو محاولة فهم أفضل لها .نقوم بجمع البيانات الالزمة لتقييم
ما نستخدمه من تكنولوجيات ووقود ،وآثارها عىل صحة االنسان وغري
االنسان".
يف تجاربهم ،وصل العلامء أنبوب عادم السيارة بأدواتهم التي تقيس
الجسيامت املتناهية يف الصغر .وعملية "الشيوخة" هذه تحتاج لساعات
وحتى أيام يف الجو ،لكن داخل هذا النظام املوجود يف املخترب تأﻲﺗ رسيعة.
هذا مع عملية محاكاة التفاعالت يف مناذج رقمية ضمن برنامج الكرتوين.
وعن هذه االختبارات يشري أستاذ الهندسة امليكانيكية من جامعة
أرسطو ،أنانياس تومبوليدس "املعلومات التي نحصل عليها من االختبارات
تبقى شبه معدومة .لك ّن النامذج الرقمية تؤمن دقة يف القياسات .ميكننا
استخدامها لتحسني اختباراتنا وفهم العملية بشكل أفضل".
ُص ﱢمم هذا لدراسة االنبعاثات الحقيقية خارج املخترب .توضع سيارة
االختبار يف الطريق عىل أن تسري يف املدينة خالل حركة سري حقيقية بدءا ً
من الرسعة القصوى اىل التوقف النهايئ لها.
عن هذه التجربة يف حركة سري واقعية ،يرشح لنا زيزميوس توماساتوس،
وهو مهندس ميكانييك من جامعة أرسطو "كلام أدير محرك السيارة
وأضغط عىل دواسة الوقود ،كام أفعل اآلن ،نرى هنا باللون األحمر ارتفاعاً
كبريا ً .فذلك يشري الكتشاف انبعاثات".
الخطوة املقبلة هي إطالق هذه التكنولوجيا يف األسواق .ويأمل الباحثون
أن تستخدم مصانع السيارات أجهزتهم لتقليل انبعاثات الجزيئات النانوية
من املحركات .فعليها أن تتوقع تشديدا ً يف القوانني األوروبية.
وعن هذه القوانني أضاف ساماراس "الهدف من كل ذلك هو أالّ يصدر
االحرتاق الداخيل للمحرك أي انبعاث عىل االطالق .هذه هي االمكانية
الوحيدة للمحركات لتستمر بلعب الدور الذي تلعبه اليوم وإالّ سيتعني
علينا التخلص منها واستبادلها مبحركات من أنواع أخرى".
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ختاماً

اإلمام الحسي عليه السالم..
منﱪ الحق يف الخلق
• ﻏاﻧﻴا درﻏام

ٍ
مبعروف مل تُع ّجلوا،
"يا أيها الناس نا ِفسوا يف املكارم ،وسارعوا يف املﻐانم ،وال تَح َت ِسبوا
واكسبوا ال َح ْمدَ بال ﱡنجح ،وال ت ِ
َكتسبوا باملَطَلِ ذ ّماًَ ،ف َم ْهام يكُن ﻷح ٍد عندَ أح ٍد صنيع ٌة لَه رأى
أنّه ال يَقوم بِشُ كرِها فاللهُ له مبُكافاته ،فﺈنّه ُ
وأعظم أجراً.
أجزل عطا ًء
ُ

عم الله عليكم فال متَ ُلﱡوا
َوا ْعلَموا أ ّن حوائج الناس إليكم من نِ ِ
ال ِن َعم فَتُ َح ﱢور نِقامً .واعلموا أ ّن املعروف ُم ِ
كس ٌب َحمدا ً ،و ُمع ِق ٌب
َ
يرس الناظرين ،ولو
أجرا ً ،فلو رأيتم
املعروف رجالً رأيتموه حسناً ُ ﱡ
َغض دونَه
رأيت ُم اللّو َم رأيتمو ُه َس ِمجاً ُمشَ َّوهاً تنف ُر منه القلوب ،وت ﱡ
األبصار." .
هذا الفكر اإلنساين املفعم مبكارم األخالق الذي اتصف به إمام
مبحاسن ال ُخلق الرتبوي واإلسالمي هو منرب الحق يف الخلق ..وهو
القرب من الله يف اإلميان ،قداسة تعلو وال يعىل عليها ،تراتب
إدرايك للحق ضد الباطل م ّد وصاله يف عروق اإلمام الحسني عليه
السالم ،جاءت نهضته اإلسالمية ضد الفساد والظلم واالنحراف
فكان ساعده ساعد الفقري واليتيم واملظلوم من غطرسة اإلرهاب
اإلنساين والديني ،مبثابة ثورة للنهوض باألمة من براثن التدهور
الديني واإلنساين ،إنه الرصاع الذي بعث من أجله الله رجاله
عىل األرض يك يحققوا سموهم الديني الحقيقي دون مصالح وال
مطامح تتخطى نبض املؤمن.
إمام "الحق والتضحية والحرية" أﻰﺑ الواقع املأساوي الذي
هيمن عىل حياة الناس بسبب الفساد االَموي  ،ذاك العهد الذي
اتصف بالتحول عن جميع القيم واملبادئ واألحكام االسالمية التي
جاء بها الرسول محمد صىل الله عليه واله ،األمر الذي انعكس
عىل واقع البالد االِسالمية آنذاك باإلرهاب وتفﴚ الجور والظلم.
"إين مل أخرج أرشا ً ،وال بطرا ً ،وال ظاملاً ،وال مفسدا ً ،إمنا خرجت
لطلب اإلصالح يف أمة جدي ،أريد أن آمر باملعروف ،وأنهى عن
املنكر ،وأسري بسرية جدي رسول الله ،وأيب أمري املؤمنني ،فمن
يل أصرب حتى
قبلني بقول الحق ،فالله أوىل بالحق ،ومن رد ع ّ
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يقيض الله بيني وبني القوم بالحق ،وهو خري الحاكمني "..بهذه
الكلامت عرب اإلمام الحسني سالم الله عليه عن منهجية ثورة الحق
منحى باإلميان ،فالصرب والحق واألمر
يف وجه الباطل التي اتخذها ً
باملعروف هم وعي وإدراك "فكري إنساين وعميل" يصبون يف
بوتقة اإلميان.
توجه اإلمام الحسني عليه السالم ومعه أهل بيته وأصحابه إىل
كربالء وجرت واقعة الطف ،خاضوا فيها ملحمة وقعت عىل ثالثة
أيام  ،ضد جيش تابع ليزيد بن معاوية ،وارتقى "سيد الشهداء"
روحا رحلت فداء إلعالء كلمة الله بالحق فبات املنارة األكرث
قدوة التي ح ّولت الكثري من التوجهات السياسية والدينية إىل
يومنا هذا ،كام أصبحت معركة كربالء وتفاصيلها الدقيقة رمزا ً
للمسلمني والثائرين وبالخصوص الطائفة الشيعة الكرمية ومن
أهم مرجعياتهم الثقافية ،كام أصبح يوم  10محرم أو يوم عاشوراء
 ،رمزا ً "لثورة املظلوم عىل الظامل  ،وبات شعار "يا لثارات الحسني"
عامالً مركزياً يف تبلور الثقافة االسالمية ألتباع اهل البيت عليهم
السالم.
وأما عن الفكر اإلنساين الديني الذي انبثق من نهج اإلمام
الحسني عليه السالم والتضحية يف سبيله مقارن ًة مع تعدد الشعوب
والسياسات إىل وقتنا الراهن فمن الجدير ذكره أن النضال يف سبيل
اإلنسانية كان له األثر يف طوائف غري الشيعة أيضاً ،ومثالنا يف ذلك
هو نضال الحشد الشعبي العراقي يف وجه اإلرهاب والباطل بداية
من الشيعة فاستقطاباً لكل الطوائف التي عانت االرهاب وقررت
املسري يف نهج اإلمام الحسني عليه السالم لنفض غبار الكفر وأشالء
اإلرهاب عن كاهل اإلنسانية أجمع.
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