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قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى 
يباشر ببرنامج توزيع الكسوة المدرسية 

واأللبسة على عوائل الشهداء 

قد ال تسمُح لك الظروف ان حتّقق ما تصبو اليه او ان البعض يرتكب اخلطأ، ومن اشكال اخلطأ اليأس وعند االستفسار 
عن ذلك فانه يلقي باللوم عىل االخرين سواء أكانت احلكومة ام الوضع العام او العائلة  او املستوى املادي وغريها، وهذا 

التربير هو اسوأ من اخلطأ ، نعم ليس دفاعا عن االسباب ولكن توبيخ ملن يركن اىل اليأس .
فكثري من ترصفات احلياة تبدأ من داخلنا وما نحمل من قوة ايامن وامل باهلل عز وجل ، فااللتزام بام اوكل الينا من واجبات 
سواء أكانت عبادات ام وظيفة ام عمال معينا ام ترصفا اخالقيا ال عالقة له بالغري ، فعلينا انجازه بأفضل وجه ، وليكن دائام 
تفكرينا أننا نعمل ما علينا ونامل من اهلل عز وجل القبول والعوض ال ان نأمل من العبد ألنه مهام تكن درجة حتقيق االمل 
من العبد إما ان تكون معدومة او قليلة او حتى اذا اعتقدت اهنا كثري فواقعا اهنا حرمتك من االمل باهلل الذي ال يمكن ان 

يقاس عطاء اهلل عز وجل بعطاء العبد .

تبريٌر خاطٌئ

تفسيرالسورةسورة القصص

) 6 ( نسلطهم يف األرض ونرى فرعون وهامان وجنودمها منهم ما
كان��وا حيذرون من ذهاب ملكهم وهالكه��م، ويف هنج البالغة قال 
عليه السالم لتعطفن الدنيا علينا بعد شامسها عطف الرضوس عىل 

ولدها وتال عقيب ذلك ونريد ان نمن اآلية ....
) 7 ( وأوحين��ا إىل أم موس��ى ان ارضعي��ه م��ا أمكنك اخف��اؤه فإذا 
خفت عليه الصوت فالقيه يف النيل وال ختايف عليه ضيعة وال ش��دة 
وال حت��زين لفراق��ه ان��ا رادوه إليك ع��ن قريب بحي��ث تأمنني عليه 

وجاعلوه من املرسلني
) 8 ( فالتقطه آل فرعون ليكون هلم عدوا وحزنا 

) 9 ( وقال��ت امرأة فرعون اي لفرع��ون حني أخرجته من التابوت 
ه��و قرة عني لنا يف املجمع عن اب��ن عباس قال فرعون قرة عني لك 

فاما يل فال 
 ) 10 ( وأصبح فؤاد أم موس��ى فارغا صفرا من العقل ملا دمهها من 
اخلوف واحل��رية اهنا كادت لتظهر بأمره وقصت��ه لوال أن ربطنا عىل 
قلبه��ا بالص��رب والثبات لتكون من املؤمنني م��ن املصدقني بوعد اهلل 

أو الواثقني بحفظه
 ) 11 ( وقال��ت ألخته اتبعي اثره وتتبعي خربه فبرصت به عن بعد 

وهم ال يشعرون اهنا تقص واهنا أخته
) 12 ( ومنعن��اه ان يرتضع من املرضع��ات فقالت اخته هل أدلكم 
ع��ىل أه��ل بي��ت يكفلونه لك��م وهم ل��ه ناصح��ون ال يقرصون يف 

ارضاعه وتربيته
 ) 13 ( فرددناه إىل أمه كي تقر عينها بولدها وال حتزن بفراقه ولتعلم 

ان وعد اهلل حق علم مشاهدة ولكن أكثرهم ال يعلمون .

ا  ا ِمْنُهم مَّ َن َوَهاَماَن َوُجُنوَدمُهَ ْرِض َوُنِري ِفْرَع��وْ ْم يِف اأْلَ ��َن هَلُ َوُنَمكِّ
��َذُروَن }القصص/6{ َوَأْوَحْيَنا إىَِل ُأمِّ ُموَس��ى َأْن َأْرِضِعيِه  َكاُنوا حَيْ
وُه إَِلْيِك  َزيِن إِنَّا َرادُّ ايِف َواَل حَتْ َف��إَِذا ِخْفِت َعَلْيِه َفَأْلِقيِه يِف اْلَي��مِّ َواَل خَتَ
َوَجاِعُلوُه ِمَن امْلُْرَس��ِلنَي }القصص/7{ َفاْلَتَقَطُه آُل ِفْرَعْوَن لَِيُكوَن 
ا َكاُن��وا َخاِطئنَِي  ا َوَحَزًن��ا إِنَّ ِفْرَعْوَن َوَهاَم��اَن َوُجُنوَدمُهَ ��ْم َع��ُدوًّ هَلُ
ُت َعنْيٍ يلِّ َوَلَك اَل َتْقُتُلوُه  }القصص/8{ َوَقاَلِت اْمَرَأُت ِفْرَعْوَن ُقرَّ
ِخَذُه َوَلًدا َوُهْم اَل َيْش��ُعُروَن }القصص/9{  َعَس��ى َأن َينَفَعَن��ا َأْو َنتَّ
َبْطَنا  َوَأْصَب��َح ُفَؤاُد ُأمِّ ُموَس��ى َفاِرًغا إِن َكاَدْت َلُتْبِدي بِِه َل��ْواَل َأن رَّ
يِه  ْختِِه ُقصِّ َعىَل َقْلبَِها لَِتُكوَن ِمَن امْلُْؤِمننَِي }القصص/10{ َوَقاَلْت أِلُ
ْمَنا  ُروَن }القصص/11{ َوَحرَّ ْت بِِه َعن ُجُنٍب َوُهْم اَل َيْش��عُ َفَبرُصَ
ُكْم َعىَل َأْه��ِل َبْيٍت َيْكُفُلوَنُه  َعَلْي��ِه امْلََراِضَع ِمن َقْب��ُل َفَقاَلْت َهْل َأُدلُّ
ِه َكْي َتَقرَّ  َلُك��ْم َوُهْم َلُه َناِصُح��وَن }القصص/12{ َفَرَدْدَن��اُه إىَِل ُأمِّ
ِ َحقٌّ َوَلِكنَّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن  َزَن َولَِتْعَلَم َأنَّ َوْعَد اهللَّ َعْيُنَه��ا َواَل حَتْ

}القصص/13{ 
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أخبار
ومتابعات

• االمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تباشر  بالمرحلة الرابعة واألخيرة من 
السرداب المتكامل حول الصحن الحسيني الشريف بمساحة 6000 آالف متر مربع .

• )املي كراث وايت( باحثة بريطانية:
هذه المرة الثانية التي ازور فيها كربالء ، ففي العام 
عن  بحثا  كتبت  بريطانيا  ال��ى  رجوعي  عند  الماضي 
االسالم وزيارة االربعين تم عرضه في 17 دولة غربية.

ر مساواة رواتب الحشد مع أقرانهم الحكومة تقرِّ

مستبصرًا من الجامعات التونسية
  في ضيافة العتبة الحسينية المقدسة

000

00

باألرقام
• )501370196389( مليار دينار 
خزانة  من  البصرة  استلمتها 
ُخّصصت   2018 للعام  ال��دول��ة 
ل��ق��ط��اع��ات ال��ص��ن��اع��ة وال��ن��ق��ل 
والتعليم  والخدمات  والمباني 

والزراعة.

• )3,620( مليون برميل تّم تصديرها 
كأعلى  يوميا  الجنوبية  الموانئ  من 
مسبوق  غير  نفطي  تصدير  معدل 

يحققه العراق..حسب وزارة النفط. 

اي��رادات  دوالر  مليون   )1000000(  •
م��ن��ف��ذ زرب���اط���ي���ة خ����الل ال���زي���ارة 
األربعينية .حسب اللجنة المالية في 

مجلس واسط..

كشفت مديرية اإلعالم يف هيئة احلشد الشعبي عن  موافقة جملس الوزراء برئاسة عادل عبد 
املهدي عىل مساواة رواتب منتسبي احلشد الشعبي بأقراهنم يف القوات األمنية.

وقال مدير مالية احلشد الشعبي )حسني إسامعيل( ، يف ترصيح نقله موقع إعالم هيئة احلشد: 
إن جملس الوزراء اجتمع بحضور مالية احلشد الشعبي، وقرر باإلمجاع مساواة رواتب املنتسبني 

يف احلشد الشعبي، مقارنة باجليش والداخلية.
وأضاف إسامعيل، أن جملس الوزراء السابق كان قد قرر زيادة مرتب منتسب احلشد الشعبي، 
ومل تطبق مع انتهاء مهام احلكومة املنتهية واليتها، مشريًا إىل أن قرار جملس الوزراء هذا، ملزم 

بالتطبيق وسينفذ من ميزانية الطوارئ.

استضافت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة 30 مستبرصًا ومستبرصة من اساتذة 
اجلامعات التونسية، وناشطات يف حقوق االنسان وقضايا املرأة وهلم حضور واسع يف 
العتبة   يف  االعالم  قسم  رئيس  الشهرستاين(   الدين  )مجال  ذلك  أكد  التونيس.  الشارع 
احلسينية املقدسة مضيفا، ان الوفد حيرض للمرة االوىل اىل مدينة كربالء املقدسة ، وهم 
من املستبرصين املوالني ألهل البيت )عليهم السالم(، لغرض املشاركة يف زيارة األربعني 
وجاءوا مشيًا عىل االقدام اىل االمام احلسني )عليه السالم( بعد وصوهلم اىل مطار بغداد 

الدويل.
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اإللكترونية  الجرائم  قانون  بتطبيق  تشرع  االتصاالت  •وزارة 
من  ومحاكمة  المواطنين  وحياة  بأمن  العابثين  لمالحقة 

يسيء ويتجاوز عبر مواقع التواصل االجتماعي .

•كلية اآلداب في الجامعة المستنصرية تقيم ملتقى الطف الثقافي 
العراق  من  دوليين  باحثين  بمشاركة  العاشر  الدولي  والعلمي 

ومصر وسوريا والسودان وإيران والهند وبريطانيا.

• )موريس كالسمان( عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال البريطاني :
أن اخالق االمام علي )عليه السالم( الذي سمح لمعاوية وجيشه بمشاركته 
الماء، دفع الشيعة للقبول في مشاركة االخر لهم في النفط والعمل وفق 

مبدأ العدالة االجتماعية.. 

مستبصرًا من الجامعات التونسية
  في ضيافة العتبة الحسينية المقدسة

األعىل  الدينّي  املرجُع  هبا  أوىص  التي  العرشون  والتوجيهاُت  الوصايا  لقيت 
الّدفاع  فتوى  ملقاتيل  الوارف(  ظّله  السيستاين)دام  السيد  العظمى  اهلل  آية  سامحة 
املقّدسة، إقبااًل واسعًا واهتاممًا القتنائها من قبل احلارضين يف املؤمتر الذي أقامته 
العتبتان  احلسينّية والعّباسية املقّدستان يف مبنى األمم املّتحدة بنيويورك، بعد ان 
مّتت طباعُتها وترمجُتها يف العتبة العّباسية املقّدسة، وإخراُجها عىل شكل كتّيب يعد 
دستورًا ومنهجًا قوياًم لسلوك قّواتنا األمنّية واحلشد الشعبّي، فرتمجوها عىل أرض 

الواقع حّتى حتّقق النرص عىل عصابات )داعش( اإلرهابّية. 
مؤّسسة  وممّثل  للمؤمتر  التحضريّية  الّلجنة  عضو  رضوي(  )ميثم  الدكتور  وأكد 
اإلمام اخلوئي يف األمم املّتحدة : ان املؤمتر حّقق نتائج طّيبة، منها ما قام به وفُد 
السيستاين  السيد  اهلل  آية  وتوجيهات  وصايا  توزيع  من  املقّدسة  العّباسية  العتبة 
للمقاتلني الذين لّبوا نداء املرجعّية للّدفاع، مشريا اىل ان الوصايا قد حّققت أثرًا 
بالغًا يف نفوس احلارضين، فمنهم َمْن ترك تفاصيل املؤمتر وبقي يتمّعن ويقرأ هذه 
الوصايا والنصائح والتوجيهات التي أرادت أن تذّكر العامل بامُلُثل السامية لإلسالم 
، كام جاء يف سرية النبّي الكريم واإلمام عيّل )صلوات اهلل وسالمه عليهام(، وهي 

تؤّسس املفهوم اجلوهرّي ملعنى النرص واالنتصار.

وصايا المرجع الدينّي األعلى  لمقاتلي فتوى الّدفاع المقّدس
تلقى اقباال واسعا القتنائها في مبنى االمم المتحدة بنيويورك

للتعاون  استعدادها  ابدت  الشخصيات  ان  الشهرستاين،  وتابع 
مع العتبة احلسينية املقدسة يف جمال انشاء أسابيع ثقافية والتواصل 

مع أبناء الشعب التونيس الشقيق واحلكومة التونسية.
معتقده  تغيري  تم  ان��ه  اك��د  فاجلميع  طائفتهم  تغيري  وح��ول 
او  خارجي  تأثري  بسبب  وليس  ذاتية  دراسة  عىل  بناء  الطائفي 
البيت عرب  اهل  التقاء بشخصيات ولكن االطالع عىل مدرسة 
االمام  بسبب  تشّيعنا  مؤكدين  املطبوعة،  الكتب  او  االنرتنت 

احلسني )عليه السالم(.
ذكرى   ،  1440 املايض  صفر   20 يف   ، املسلمني  ماليني  وأحيا 
أربعينية اإلمام احلسني وأخيه العباس )عليهام السالم( يف مدينة 

كربالء املقدسة.
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الخطبة األولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في 2018/11/9م

وصايا البّد منها
أمري  ِحكم  بعض  من  ورد  ما  إىل  هنا  نتعّرض 
املؤمنني )عليه السالم( والتي يؤّش فيها بعض 
الرذائل النفسانية ومن مجلتها ما ذكرُه يف بعض 
َمَع،  الطَّ اْسَتْشَعَر  َمِن  بَِنْفِسِه  )َأْزَرى  ِحكمه:  
ِه َوَهاَنْت َعَلْيِه  ل َمن َكَشَف َعْن رُضِّ َوَريِضَ بِالذُّ

َر َعَلْيَها لَِساَنُه(. َنْفُسُه َمْن َأمَّ
هنا  يذكر  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  اإلم��ام 
ثالثة رذائل أخالقية ويبني تداعيات وإفرازات 
الثالث  الرذائل  وهذه  االجتامعية  الرذائل  هذه 
)الطمع – كشف الرُض- وكذلك تأمري اللسان 
لتداعياهتا  التعّرض  مع  والعقل(  النفس  عىل 

وافرازاهتا:
أوهلا: الطمع وضده القناعة

َمَع(، و)أزرى(  الطَّ اْسَتْشَعَر  َمِن  بَِنْفِسِه  ))َأْزَرى 
أي اذّل نفسه وحقّرها.

حّقه  يتجاوز  بام  املزيد  طلب  هو  )الطمع(  أما 
)استحقاقه( أو ما ليس بحق، ومن الطمع طلب 
واالغنياء  واحلكام  االم��راء  من  واهلبة  اجلائزة 
الديني  او  الوظيفي  او  السيايس  املقام  طلب  او 
وهو أخطرها )أي طلب االنسان ملقام ديني ال 
يستحقه( أو طلب ما ال حيل من مال ومنصب 

وغريه..
أي  به  وختلق  تبطّنه  أي  )استشعر(  قوله  وأما 
من  مأخوذ  واالستشعار  لنفسه  شعارًا  جعله 
الِشعار بكرس الشني وهو ما يلبس حتت الثياب 

مالزمًا مالصقًا للبدن.
صفة  عن  للتنفري  السالم(  )عليه  اإلمام  وعبارة 

القناعة بذكر ما يستلزمه  الطمع املضاد لفضيلة 
الطمع من اذالل النفس واالزدراء هبا وسقوط 
بام يف  الطمع  ان  اعتبارها لدى اآلخرين وذلك 
اليهم  احلاجة  يستلزم  والسلطان  الناس  ايدي 
امامهم  النفس  واستصغار  هل��م  واخل��ض��وع 
االعتبار  وسقوط  واملذلة  اهلوان  يستلزم  وهو 

للشخصية االجتامعية لالنسان.
حالة  يعيشون  الذين  االشخاص  ان  وبدهيي 
الوصول اىل مقصدهم  الطمع البّد هلم لغرض 
واخلضوع  الذّلة  ارت��داء  من  مطامعهم  وحتقيق 
هلم  يوفر  جهة  أو  شخص  أي  من  وال��س��ؤال 
احلرام  يرتكبون  قد  بل  طمعهم  وارضاء  اشباع 
بكرامتهم  ويستهينون  وجوههم  ماء  ويريقون 

واعتبارهم الشخيص من اجل حتقيق اطامعهم.
وآله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسول  عن  ورد  حيث 

وسلم( : )إياك والطمع فإنه الفقر احلارض(.
يثبت  الذي  ما   : السالم(  )عليه  للصادق  وقل 

االيامن يف العبد؟ قال : الورع.
)رأيت   : السالم(  )عليه  السجاد  االمام  وعن 
اخلري كله قد اجتمع يف قطع الطمع عاّم يف أيدي 

الناس(.
ل َمْن كشف  وقوله )عليه السالم( : )وريض بالذُّ

ه(. عن رُضِّ
لالخرين  ويتحدث  يكشف  َمْن  ان  واملقصود 
عن شدته وسوء حاله وفقره وضيقه يف املعاش 
ريض  فقد  حاله  اليهم  يشكوا  بأن  وابتالءاته 
بالذل واحلقارة والرس فيه ان املطلع عىل  لنفسه 
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قبل اطالعه  اليه  ينظر  ما كان  بغري  الرض  ينظر اىل صاحب  الرضُّ 
عليه أي ينظر اليه بعنوان انه فقري حمتاج أو فيه عيب أو نقص وهذا 
من  اكثر  اذا  خصوصًا  الغري  عند  له  املنزلة  نقصان  يوجب  النظر 
الشكوى ويوجب حتقريه وذلته بل ينبغي ان يكون شكواه هلل تعاىل 
او للمؤمنني الذين يكونون معه بإعانته ومساعدته لتجاوز رضه 
ولو بالدعاء فينبغي لصاحب الرض ان يسرته من غريه ليصون به 
القادر عىل كشف  ماء وجهه ويثاب عليه من ربه والوجه فيه ان 
الرض هو اهلل تعاىل فالبد من التوجه اليه وحده، قال تعاىل : )وان 

يمسسك اهلل برض فال كاشف له اال هو(.
وان يعلم ان اهلل تعاىل انام يبتليه ملا فيه خري ومصلحة له يف الدنيا 
النفسية،  الكامالت  وحتصيل  ومنزلته  مكانته  لرفعة  او  واالخرة 
وعىل كل حال فتارة يتشّكى االنسان امام مؤمن إّما له القدرة عىل 
شخص  امام  أو  حلاله  ويتأمل  له  يدعو  االقل  عىل  او  املشكلة  حل 
يمكن ان يساهم يف حل املشكلة او يرشد اىل حل هلا فهذا أمر ال 
غبار عليه، وتارة يتشّكى أمام شخص ليس بيده القدرة عىل حل 
املشكلة بل – ربام- يكون مريض القلب فيتشفى منه أو له حالة 
االخر  وهذا  آلخر  الشكوى  فينقل  اجلانب  مأمون  غري  او  نفاق 
عدٌو يل أو يكتمها هذا الشخص ليعري صاحب الشكوى يف يوم 

ما او يف قلبه غل فينتهز الفرصة ليرضه أكثر..
لذلك البد لالنسان املؤمن اذا كان لديه مشكلة او هم او رض ان 
يشكو اىل اهلل تعاىل أوال ً وان يعرضها عىل من بيده احلل والقدرة 
عىل مساعدته عىل ان ال يعرض نفسه للذل واهلوان ولذلك ليس 
من معايري االيامن ان يتشّكى املؤمن كثريًا من الرض الذي يمسه او 
املشاكل التي تعرتيه او املحن التي يمر هبا فإن هذا الرض بيد اهلل 

تعاىل هو القادر عىل كشفه ورفعه..
َر َعَلْيَها لَِساَنُه(،  ويقول )عليه السالم(: )َوَهاَنْت َعَلْيِه َنْفُسُه َمْن َأمَّ
الكالم  من  يكثر  )أي  نفسه  عىل  لسانه  يتسلط  الذي  فاالنسان 
نفسه  عىل  الكالم  يعرض  فال  عواقبه  يف  وتدّبر  روي��ة  غري  من 
لينظر يف مدى مقبولية صدور هذا الكالم بل يرسله عىل  وعقله 
عواهنه( وبالتايل يكون اللسان هو اآلمر وهو املتسّلط عىل النفس 
التي  هي  أي  واملتسلطة  اآلمرة  هي  النفس  تكون  ان  واملفروض 

حتكم بام يصدر من اللسان من عدمه.
وبدهيي ان الكالم غري املسؤول وال خيضع لرقابة العقل والرشع 

فانه يتسبب 
أغ���ل���ب  يف 

بتورط  امل����وارد 
يف  املتكلم  الشخص 
من  خ��ط��رة  منزلقات 
ايذاء  فيه  الذي  الكالم 

او ارضار لالخرين ولنفسه وقد ال يستطيع الشخص تدارك هذه 
واملشاكل  والفتن  والعداوات  االحقاد  إثارة  من  الضارة  االثار 
والنتائج األخروية السلبية وقد يؤدي اىل وقوع النزاع واالختالف 
االخرين..  عىل  واالعتداء  القتل  اىل  ي��ؤدي  قد  بل  الناس  بني 
وخالصة الكالم ان االنسان العاقل جيب ان حيفظ لسانه ويضبطه 
م زمام عقله ونفسه بيد  بمعايري العقل والرشع ال انه يعطي وُيسلِّ

لسانه.
وبمناسبة حلول بداية شهر ربيع االول لعام 1440ه� نذكر هنا 
ما ورد عن أمري املؤمنني )عليه السالم( يف الصدقة التي تستحب 

بداية كل شهر: 
ُنْصُب أعينهم  العباد يف عاجلهم،  )الصدقة دواء منجح، وأعامل 

يف آجاهلم(.
فالصدقة متليك مال للمستحق جمانًا قربة اىل اهلل تعاىل وقد تكون 
واجبة او مندوبة وان من مصارف الصدقات اداء الديون واالعانة 
الصحة  وتأمني  العامة  االمور  يف  والرصف  واملساكني  للفقراء 
اجلهاد  عىل  واالعانة  واملساجد  الصحية  املراكز  وبناء  للمرىض 
وموجهة  حمسوسة  آلالم  مؤثرة  نافعة  معاجلة  االمور  هذه  وكل 
ب� )دواء( و )منجح( أي مؤثر وشايف  للفرد واملجتمع.. والتعبري 
للمريض،  الشايف  كالدواء  واهنا  الصدقة  فضل  اىل  اشارة  وفيه 
سرية  يف  تأثريًا  واكثرها  احلسنات  اهم  احدى  الصدقة  وتعترب 
االمراض  من  لكثري  كعالج  تأثريها  اىل  اضافة  املعنوية  االنسان 
الفردية واملشاكل االجتامعية ألن بعض اآلثار واملعطيات للصدقة 
الطبقة  من  فاملرىض  رؤيته  يمكننا  م��ادي  حمسوس  طابع  ذات 
املحرومة يتم عالجهم بالصدقات وااليتام واالرامل يناهلم قسط 
كبري من الرعاية بالصدقات وختّفف معاناة املحرومني من الفقراء 
التي  للمجتمع  اخلريية  املشاريع  اقامة  وكذلك  هبا..  واملعوزين 

ينتفع منها الفقراء وعموم املجتمع..
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يف هذه اخُلطبة الثانية نتعّرض اىل موضوع 
مهم أال وهو األداء الوظيفي الناجح.. فام 
هي مقّومات هذا األداء؟ وما هو دوره يف 

حياة الفرد واملجتمع؟
الوظيفي  ب����األداء  نقصده  ال���ذي  وم��ا 

الناجح؟
االنسان بصورة عامة سواء أكان سياسيًا.. 
معلام..  استاذًا..  قاضيًا..  نائبًا..  وزيرًا.. 
انسان  كل  موظفًا،   .. مهنيًا   .. مدرسًا 

مكّلف بمهمة ووظيفة يف احلياة..
فام هي املقّومات التي لو التزمنا هبا؛ امكننا 
اىل  ونصل  الوظيفي  االداء  هبذا  ننجح  ان 

االهداف التي ننشدها يف احلياة؟
هذا  اىل  اوصلتنا  التي  االم��ور  من  واحد 
مقّومات  غياب  هو  فيه  نحن  الذي  احلال 
وانا  حياتنا،  يف  الناجح  الوظيفي  االداء 

احتدث خصوصًا يف داخل العراق..
طبعًا االداء الوظيفي احيانًا ُيعرّب عنه بعمل 
يعّد  الوظيفي  واالداء  العمل  االنسان، 
جتعل  التي  املقّومات  من  اساسيًا  مقّومًا 
االنسان ينجح يف حتقيق اهدافه يف احلياة.. 

االمر  االهداف  هذه  مجلة  من  أكان  سواء 
باخلدمات  املتعلقة  االم��ور  او  العبادي 

واإلعامر والتطوير والُرقي..
العمل،  ع��ن  ال��ع��زوف  ذل��ك  ِق��ب��ال  يف 
والركون اىل الكسل والرتاخي واالمهال، 
وعدم  الفشل،  حتقيق  يف  أس��ايس  مقّوم 

الوصول اىل األهداف يف احلياة..
انساين  مبدأ  الوظيفي  واألداء  العمل  وان 
امل��ب��ادئ  ضمن  ب��اإلن��س��ان  يرتبط  م��ه��ٌم 
االنسان،  خالله  من  ُيقّيم  التي  االخ��رى 
ومن خالله حُتفظ قيمته وكرامته واحرتامه 
فردًا وجمتمعًا، قيمة االنسان كفرد وجمتمع 
داخل  كفرد  واحرتامه  واعتباره  كرامته 
املجتمعات،  بقية  بإزاء  وجمتمع  املجتمع 
انسانيا  مبدأ  الوظيفي  واالداء  العمل  ُيعد 
امل��ب��ادئ  ضمن  ب��اإلن��س��ان  ارت��ب��ط  مهام 

االخرى..
االن نأيت بعد ذكر هاتني النقطتني : العمل 
انساين  مبدأ  والعمل  النجاح،  يف  مقّوم 

مهم.
نأيت االن اىل نظرة االسالم اىل العمل.

أوال ً: اإلسالم حّث كثريًا ورّغب بالعمل 
العالية  واهل��م��ة  وال��ت��ك��ّس��ب  وال��ن��ش��اط 
احلياة،  يف  وظائفه  يؤدي  لكي  لإلنسان، 
العزوف  نّفر وحّذر من  الوقت  ويف نفس 
والرتاخي  الكسل  العمل، وحّذر من  عن 
والركون اىل الراحة والِدعة، وبنّي النتائج 

السلبية لذلك..
َجَعَل  الَِّذي  )ُهَو   : وتعاىل  تبارك  اهلل  قال 
َمَناِكبَِها  يِف  َفاْمُشوا  َذُل��واًل  اأَلْرَض  َلُكْم 

ُشوُر )15((. َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه َوإَِلْيِه النُّ
لكي  االرض  لكم  ذّللت  يقول  تعاىل  اهلل 
بمهمتكم  وتقوموا  وتنشطوا  تعملوا 
ان  اجل  من  وليس  احلياة،  يف  ووظيفتكم 
العمل..  الراحة والعزوف عن  اىل  تركنوا 
بل من اجل ان تنشطوا وتعملوا وتعّمروا 
ُ َعَمَلُكْم  ى اهللَّ االرض، )َوُقل اْعَمُلوا َفَسرَيَ
َوَرُسوُلُه َوامْلُْؤِمُنوَن( العمل العبادي وغري 
نفعه  وم��دى  االنسان  عمل  ان  العبادي 
وصالحه موضع نظر ورقابة من اهلل تعاىل 

ومن رسوله ومن املؤمنني..
طعاما  احد  أكل  )ما   : آخر  حديث  ويف 

الشيُخ الكربالئي: ماهي مقّومات العمل الوظيفي الناجح؟ 

كربالَء  في  الُجمعة  وإمام  خطيب  الكربالئي  المهدي  عبد  الشيخ  سماحة  العليا  الدينية  المرجعية  ممثل  تحدث 

المقدسة في ُخطبته الثانية من صالة الُجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 1/ ربيع االول/1440هـ 

الموافق 2018/11/9م تحدث سماحته عن موضوع األداء الوظيفي الناجح واستهّل ُخطبته قائاًل:

A h r a r w e e k l y 8



قط خريا من ان يأكل من عمل يده، وان 
نبي اهلل داود )عليه السالم( كان يأكل من 

عمل يده(.
من  االس���الم  ح���ّذر  ال��وق��ت  نفس  ويف 
العمل  يف  والتقصري  والكسل  الرتاخي 
ورد  فقد  االنسان،  هبا  املكّلف  والوظيفة 
 : وسلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  عن 
البطن  ِكرب  امتي  عىل  خشيت  ما  )أخشى 

وُمداومة النوم والكسل(.
متجيد  ن��ظ��رة  العمل  اىل  نظر  االس���الم 
بام  وتقديس واحرتام، وعّد قيمة االنسان 
يقّدمه من عمل وخدمة لنفسه وللمجتمع، 
وعّد العمل له قيمة عبادية عليا حتى عّد 
حتصيل  سبيل  يف  يكّد  الذي  االنسان  ان 
قوته وقوت عياله.. عماًل جهاديًا، وعبادة 
الذي  العابد  أكثر قيمة وثمنًا من االنسان 
يركن اىل العبادة ويزهد يف العمل.. انسان 
يعبد اهلل تعاىل ولكنه َكلٌّ عىل غريه وعازف 
منه،  مطلوب  هو  بام  يعمل  ال  العمل  عن 
يكّد  لكنه  العبادة  قليل  االنسان  وه��ذا 
وينشط ويعمل ويستفرغ طاقاته يف العمل 
قيمة  له  عمله  هذا  االخرين..  خدمة  ويف 
االنسان  ذلك  من  وأسمى  أعىل  عبادية 
العمل  قليل  لكنه  العبادة  من  ُيكثر  الذي 
وقليل النشاط ويتصف باخلمول والكسل 

والرتاخي وال يؤدي مهمته.
االنسان  تساعد  التي  االم��ور  من  ايضًا 
ان  والقيمة  املبدأ  ه��ذا  اىل  ال��وص��ول  يف 
التوجه  االنسان  فطرة  يف  أودع  تعاىل  اهلل 

الكثري  نحن  ملاذا  لكن  للعمل..  واحلب 
ِمّنا حيب الراحة والتعطيل واخلمول وعدم 

النشاط؟! 
هذه  ُتفسد  التي  عناوينها  بمختلف  البيئة 
ُيعني  ان  اجل  من  تعاىل  اهلل  وإاّل  الِفطرة، 
االرض  يف  مهامه  ي��ؤدي  ان  يف  االنسان 
اخلري  فطرته  يف  اودع  كام  فطرته  يف  أودع 
وحب املساعدة وحب اخلري وحب العدل؛ 
أودع يف فطرته التوجه وحب العمل حتى 
التي  البيئة  تأيت  ً..لكن  يكون نشطًا عامال 
والتي  واالجتامعية  الفردية  والقيم  تفسد، 

تفسد هذه الفطرة. 
ثانيًا : نجد يف سرية االنبياء واالئمة عليهم 
أو  البستان  يف  يعملون  كانوا  اهنم  السالم 
االعامل يف  من  االرض وغريها  يف حراثة 
الوقت  نفس  ويف  القوت،  حتصيل  سبيل 
العمل  العمل وحب  لنا يف  قدوة  ليكونوا 

وتقديس العمل..
هي  م��ا  نبنّي  اخ���واين  املقدمة  ه��ذه  بعد 
اىل  للوصول  اليها  نحتاج  التي  املقّومات 
وقلنا مقصودنا  الناجح..  الوظيفي  األداء 
السيايس،  أداء  الناجح  الوظيفي  ب��األداء 
القايض،  أداء  النائب،  أداء   ، الوزير  أداء 
املوظف،  أداء  املعلم،  اداء  االستاذ،  أداء 
وكل  املهنة،  صاحب  أداء  اخل��ادم،  أداء 
هذه  يف  ومهمة  بوظيفة  مكّلف  انسان 

احلياة..
مقومات األداء الوظيفي الناجح :

1- الشعور بأمهية العمل وقدسيته ودوره 

اخلطري يف املجتمع وتطوره :
يعّد  االجتامعي  والكيان  الفرد  كان  اذا 
مرتبطة  مهمة  انسانية  وقيمة  مبدأ  العمل 
االرض  يف  اهلل  خليفة  باعتباره  باإلنسان 
اهلل تعاىل جعل االنسان خليفته يف االرض 
أوكل له جمموعة من املهام املقدّسة واملهمة 
واخل��ط��رية، واي��ص��ال ام��ان��ة ال��س��امء اىل 
االنسان واىل املجتمع، واعامر االرض بام 
يساهم يف خدمة االنسان وتطوره ورقّية بام 
يتناسب ويليق باإلنسان كمخلوق له فكر 
وله عقل وله انبياء وله شائع، واستخراج 
كنوز العلم التي تساهم يف تطور املجتمع 
وُرقّيه واحلفظ عىل عزة وكرامة املجتمع..

ان  يستشعر  واملجتمع  الفرد  يكون  حينام 
العمل مبدأ انساين ال تقوم قائمة لإلنسان 
يؤدي  ان  عليه  االرض؛  يف  هلل  كخليفة 
قائمة  االمانة  هلذه  تقوم  ال  االمانة  هذه 
اذا مل يشعر االنسان ان العمل مبدأ وقيمة 
مسؤولية  ويعّدها  حمرتمة  وقدسية  انسانية 

إهلية.
يعترب  ان  عليه  مؤمن  انسان  اخ��واين  تارة 
انيطت  إهلية  العمل والنشاط مسؤولية  ان 
وننشط  نعمل  بأن  كلفنا  تعاىل  اهلل  وان  به 
امانة  هذه  قال  املهام،  هذه  ألداء  وننهض 
االنسان  ويااهيا  اعناقكم  يف  سأجعلها 
كيف  تؤدهيا،  ان  عليك  االمانة  حتملت 
والنشاط  العمل  اىل  نظرت  اذا  تؤدهيا؟ 
واهلّمة واالندفاع كمبادئ مهمة من خالهلا 

تنهض بأداء هذه االمانة وتفي حقها..
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األرض  يعّمر  ان  االنسان  مهام  مجلة  ومن 
يف  يساهم  وان  ملجتمعه  اخلدمة  وي��ق��ّدم 
العقل  دور  ه��و  م��ا  ب��ه،  وال��رق��ي  تطويره 
والتفّكر وما هو دور هذه القوانني املودعة 
من  املكونات  هذه  خمتلف  ويف  االرض  يف 
متى  ويرتقي؟!  االنسان  يتطور  ان  اجل 
والنشاط  والعمل  العقل  ان  نظرت  ما 
التكاسل  وع��دم  اخل��دم��ة  يف  واالن��دف��اع 
نحن  حيث  إهلية  مسؤولية  انه  والرتاخي 

كمؤمنني ننظر اليها مسؤولية إهلية..
االنسان غري املؤمن ينظر اىل العمل والنشاط 
مهمة انسانية نبيلة ومقدسة وحمرتمة لديه.. 
بدين  تؤمن  ال  التي  املجتمعات  بعض 
ليال  ال��دؤوب  والنشاط  بالعمل  تتصف 
وقيمة  كمبدأ  العمل  اىل  وتنظر  وهن��ارًا   ً
انسانية وحمرتمة، وله دور خطري يف احِلفاظ 
عىل االنسان وتطوره ورقيه وازدهاره.. هذا 
الشعور متى ما توفر لدينا حينئذ يمكن ان 
يتوفر احلافز واالندفاع يف ان يكون االنسان 
والوظيفة  العمل  ح��ق  وي���ؤدي   ً عامال 
وحياول  وينشط  وجه  افضل  عىل  املكّلف 

يف  وامكاناته  وطاقاته  وسعه  يستفرغ  ان 
باملجتمع..  واالرتقاء  نفسه   خدمة  سبيل 
جيب ان نستشعر ان العمل مبدأ وقيمة إهلية 
وانسانية هلا دور مهم وخطري وال نستطيع 
ان نؤدي دورنا يف احلياة إال بالعمل بنشاط 
العمل كمبدأ  اىل  ننظر  وأن  واندفاع،  ومّهة 

إهلي ومبدأ انساين..
املهمة  االمور  ومن  مهم  مقّوم  هناك  ايضًا 

ومن املقّومات لالدعاء الوظيفي الناجح:
والنظام  والترشيعات  القوانني  )طبيعة 

السيايس للمجتمع(:
اذ كلام كان النظام السيايس وافراده يتميزون 
باحرتامهم لألداء الوظيفي، وحيرصون عىل 
سن الترشيعات والقوانني والتعليامت التي 
املهم  دوره  الوظيفي  واألداء  للعمل  حتفظ 
حتسني  عىل  ذلك  انعكس  كلام  املجتمع  يف 

النشاط الوظيفي نوعًا وكاًم..
ترتبط  مقّومات  الناجح  الوظيفي  ولألداء 
املجموعة  وب���أداء  نفسه  العامل  بالفرد 
العاملة سواء أكانت صغرية أم كبرية وبأداء 

الكيان املجتمعي العام..

فردًا  العراق  يف  جمتمعنا  ان  له  يؤسف  ومما 
املبادئ  من  الكثري  عنه  غابت  قد  وكيانًا 
الوظيفي  للنجاح  االس��اس��ي��ة  وال��ق��ي��م 
والعميل، والذي ادى اىل هذا الرتاجع الكبري 
يف مستوى اخلدمات العامة بكل عناوينها.. 
جعل  وال��ذي  والرتاجع،  التخلف  اىل  بل 
البلد ال يستطيع االستقالل واالكتفاء  هذا 
بقدراته ونشاطاته مع ما لديه من امكانات 
كبرية.. بل اصبح يعتمد عىل االخرين حتى 
يف ابسط أموره واحتياجاته احلياتية والذي 
وسط  موقعه  ع��ىل  حتى  سيئًا  أث���رًا  ت��رك 

املجتمعات االخرى..
وان شاء اهلل ُنكمل بقية املقّومات املهمة يف 
اخُلطب القادمة ونلفت نظركم اهيا االخوة 
اىل ان هذه املقّومات متى توفرت وحتققت 
وتطوير  لنا  اخلدمات  توفري  يف  ستساهم 
وسط  جمتمعنا  ورفعة  وازده��اره��ا  حياتنا 
رب  هلل  واحلمد  االخ���رى..  املجتمعات 
الطيبني  وآله  حممد  عىل  اهلل  وصىل  العاملني 

الطاهرين.
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اس��ت��ف��س��ار ع��ن ق��ص��ة اخل���رض وم���ا اش��ار 
متس  شبهة  من  املتحذلقون  او  امللحدون 
والن  واالس���الم،  وج��ل  عز  واهلل  ال��ق��رآن 
االسالم دين الكامل لذا فانه يكون مستهدفا 
االغبياء واجلهالء واملتعنتني وهنا  قبل  من  
السالم  عليه  اخلرض  اهتام  شبهة  عىل  سارد 

بانه قتل طفال قبل اجلناية.
موسى  مع  خرض  يميش  املشكك:  يقول 
َحتَّى  }َفانَطَلَقا  خرض«  »فيقتله  طفال  فريى 
ًة  َزِكيَّ َنْفسًا  َأَقَتْلَت  َقاَل  َفَقَتَلُه  ُغاَلمًا  َلِقَيا  إَِذا 
ْكرًا { ملاذا قتلته؟   َقْد ِجْئَت َشْيئًا نُّ بَِغرْيِ َنْفٍس لَّ
سيعذب  يكرب  وعندما  لوالديه،  عاق  ألنه 
هل  الغيب؟  اخل��رض  يعرف  كيف  أهله. 
يعلم أحد الغيب إال اهلل؟ وملاذا خيلقه اإلله 

الرحيم وهو يعلم أنه عاق وبعدها يقتله!!
اق���ول: ب��داي��ة ص��اح��ب ه��ذا االع���رتاض 
يتحدث  من  وثانيا  ؟  ملحد  ام  مسيحي 
وغايته  مطلع  غري  انه  عىل  يدل  لغة  هبكذا 

التهجم عىل االسالم لذا اقول: 
واالية  طفال،  قتل  اخلرض  ان  يدعي  اوال: 
الكريمة ال تقول ذلك ، االية تقول انه غالم 
والغالم هو البالغ يف اللغة العربية والدليل 
َنْفًسا  َأَقَتْلَت  قال)  السالم  عليه  موسى  ان 
ًة بَِغرْيِ َنْفٍس﴾ فإن اآلية املباركة تعربِّ عن  َزِكيَّ

ان اخلرض قتله دون أن يكون الغالم قد قتل 
نفسًا، وذلك إنام يناسب كون الغالم بالغًا، 
إذ لو مل يكن بالغًا ملا ساغ قتله حتى لو كان 
منه،  ُيقتصُّ  الصبي ال  أن  إذ  نفسًا،  قتل  قد 
قتلت  ملاذا  السالم  عليه  موسى  له  ولقال 

صبيا مل يبلغ احللم ؟
الغلمة  من  واملراد  الغلمة،  من  غالم  أصل 
أي  اغتلم  و  غلم  فيقال  الشهوة  شدة  هو 
إنام  وذل��ك  شهوته،  وهاجت  شبقه  اشتد 

يناسب البالغ دون الصبي.
لوالديه  عاق  )ألن��ه  املعرتض  يقول  ثانيا: 

وعندما يكرب سيعذب أهله(
يرهقهم  بل  ابويه  تعذيب  االي��ة  تذكر  مل 
وسيجرب  كافر  الغالم  ان  أي  وكفرا  طغيانا 
والهنام  حيبانه  الهنام  الطغيان  عىل  والديه 

مؤمنان فال يستحقان هذا الغالم الكافر.
وكيف يعلم الغيب اخلرض ؟ فان اهلل يقول 
يف كتابه العزيز ))َعامِلُ اْلَغْيِب َفال ُيْظِهُر َعىَل 
َأَحًدا إاِل َمِن اْرَتَض ِمْن َرُسوٍل( وهنا  َغْيبِِه 
اقتضت احلالة ان ُيطلع اهلل عز وجل اخلرض 

عىل الغيب هبذه احلدود
انه  وقلت  طفل  قتل  كلمة  املعرتض  كرر 
اهلل  يسال  ال  االمور  هذه  ومثل  طفل  ليس 
َوُهْم  َيْفَعُل  َعامَّ  ُيْسَأُل  )اَل  عنها  وجل  عز 

ُيْسَأُلوَن(
يموت  منا  الكثري  االخرى  واحلكمة  ثالثا: 
بالغون  غلامن  او  اطفال  وهم  اوالدهم  هلم 
ومن غري سبب فنجزع فيكون الصرب االهلي 
قصة  يف  كام  لنا  اخل��ري  فيه  لربام  موهتم  ان 
اخلرض  قتله  الذي  للغالم  وبالنسبة  اخلرض 
فان اهلل استبدله ببنت اصبحت اما لسبعني 
نبيا  وكم من عائلة مات هلم اطفال استبدهلم 

اهلل بافضل منهم
ملوسى  السبب  اخلرض  بنّي  ان  رابعًا:بعد 
عليهام السالم لقتله الغالم اقتنع موسى ومل 

يعرتض
زمن  يف  التفكري  ثقافة  ان  مهمة  مسالة  هنا 
موسى ختتلف عن ما قبله وبعده وااّل  لو ان 
اليوم قال شخص ان اهلل يامرين بذبح ابني 
امرا  كان  ولكن  ؟  هذا  العقل  سيتقبل  هل 
السالم عندما  ابراهيم عليه  طبيعيا يف زمن 
ابنه اسامعيل، واالمر ذاته عندما  نذر بذبح 
نذر عبد املطلب جد رسول اهلل )ص( بذبح 
ولده عبد اهلل ومن ثم فداه بمئة ناقة تعويضا 
عن تنفيذ يمينه، فاملستوى التفكريي للبرش 

يتغري وفق ثقافة كل زمان

لو سألوك 
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السؤال : ما هو تعريف املساقاة ؟
اجلواب : املساقاة هي : ) اتفاق شخص مع آخر عىل رعاية أشجار 

و نحوها و إصالح شؤوهنا إىل مدة معينة بحصة من حاصلها (.
ويشرتط يف املساقاة أمور :

األول : اإلجياب و القبول ، و يكفي فيهام كل ما يدل عىل املعنى 
العربية و ال  فيهام  أو نحومها و ال تعترب  أو فعل  املذكور من لفظ 

املاضوية.
غري  خمتارين  عاقلني  بالغني  الفالح  و  املالك  يكون  أن   : الثاين 
حمجورين لسفه أو تفليس ، نعم ال بأس بكون الفالح حمجورًا عليه 

لفلس إذا مل تستلزم املساقاة ترصفه يف أمواله التي حجر عليها.
الثالث : أن تكون أصول األشجار مملوكة عينًا و منفعة أو منفعة 

فقط أو يكون ترصفه فيها نافذًا بوالية أو وكالة أو تولية.
الرابع : أن تكون معلومة و معينة عندمها.

عليها  املساقى  الثمرة  ببلوغ  إما  فيها  العمل  مدة  تعيني   : اخلامس 
مع تعيني مبدأ الرشوع و أما باألشهر أو السنني بمقدار تبلغ فيها 

الثمرة غالبًا فلو كانت أقل من هذا املقدار بطلت املساقاة.
السادس : أن جيعل لكل منهام نصيبا من احلاصل و إن يكون حمددًا 
بأحد الكسور كالنصف و الثلث ، و ال يعترب يف الكرس أن يكون 

مشاعًا يف مجيع احلاصل عىل األظهر كام تقدم نظريه يف املزارعة ، و إن 
اتفقا عىل أن تكون من الثمرة عرشة أطنان مثاًل للاملك و الباقي للفالح 

بطلت املساقاة.
السابع : تعيني ما عىل املالك من األمور و ما عىل العامل من األعامل ، 

و يكفي االنرصاف � إذا كان � قرينة عىل التعيني .
الثامن : أن تكون املساقاة قبل ظهور الثمرة أو بعده قبل البلوغ إذا كان 
أو  جودهتا  أو  كثرهتا  أو  الثمرة  نمو  اكتامل  عليه  يتوقف  بقي عمل  قد 
وقايتها من اآلفات و نحو ذلك ، و أما إذا مل يبق عمل من هذا القبيل 
و إن احتيج إىل عمل من نحو آخر كاقتطاف الثمرة و حراستها أو ما 

يتوقف عليه تربية األشجار ففي الصحة إشكال.

السؤال : ما حكم اذا ظهر بطريق شعي ان االصول يف عقد املساقاة 
مغصوبة ؟

باآللة  السقي  كان  إن  بالنصف  مثاًل  م��رددًا  املساقاة  تصح   : اجلواب 
اجلهالة  من  املقدار  هذا  يرض  وال  بالسيح  السقي  كان  إن  وبالثلث 

بصحتها .

السؤال : ما هي االعامل التي حتتاج اليها البساتني يف اصالحها ؟
يف  واألشجار  والنخيل  البساتني  إليها  حتتاج  التي  األعامل   : اجلواب 

إصالحها وتعمريها واستزادة ثامرها وحفظها عىل قسمني :
األهنار  وتنقية  األرض  إصالح  مثل   ، سنة  كل  يف  يتكرر  ما   : األول 
النخل  جرائد  وهتذيب  املرض  احلشيش  وإزال��ة  املاء  طريق  وإص��الح 
والكرم والتلقيح واللقاط والتشميس وإصالح موضعه وحفظ الثمرة 

إىل وقت القسمة وغري ذلك.
احلائط  وبناء  األهن��ار  وشق  اآلب��ار  كحفر  غالبًا  يتكرر  ال  ما   : الثاين 

والدوالب والدالية ونحو ذلك.
ومقتض إطالق عقد املساقاة أن القسم الثاين عىل املالك ، وأما القسم 
األول فمقتض إطالقه كونه عىل العامل واملالك معًا ال عىل خصوص 
انرصاف يف كون يشء عىل  أو  تعيني  هناك  كان  إذا  نعم   ، منهام  واحد 

العامل أو املالك � ولو ألجل جريان العادة عليه � فهو املتبع .

السؤال: هل حكم ماء االنابيب في المدن الكبيرة حكم الجاري؟

هل يجوز التجاوز واحياء االراضي التابعة للدولة والبناء عليها مع استعداد 
المتجاوز لدفع كافة الرسوم الالزمة للدولة المنتخبة في حال تمليكها؟

الجواب: بل حكمه حكم الكر.

المساقاة
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السؤال: ما املقصود من جيب عىل تأمل؟
فتوى  فهو  فعله  املكلف  عىل  جيب  أي  اجل��واب: 

بالوجوب .
السؤال: ما املقصود من جيب كفاية؟

هبذا  يقوموا  أن  اجلميع  عىل  جيب  أي  اجل��واب: 
فإن  به،  بعضهم  بقيام  الكل  عن  يسقط  و  األمر، 

تركه اجلميع استحقوا العقاب .
السؤال: ما املقصود من جيوز عىل إشكال؟

اإلحتياط  لكن  و  فعله،  جي��وز  أي  اجل���واب: 
اإلستحبايب يقتيض تركه .

السؤال: ما املقصود من جيوز عىل تأمل؟
اإلحتياط  لكن  و  فعله،  جي��وز  أي  اجل���واب: 

اإلستحبايب يقتيض تركه كذلك .
السؤال: ما هو املقصود ب� )املستحيل( ؟

كالكلب  عرفًا  النوعية  الصورة  تبدل  اجل��واب: 
يتحول اىل ملح .

اإلحراج  عن  تعريف  املمكن  من  هل  السؤال: 
للمرأة ؟

اجلواب: املشقة الزائدة و لو القلق النفيس الشديد.
السؤال: ما هو مفهوم العدالة الرشعية؟

اجلواب: العدالة هي االستقامة يف جادة 
الرشيعة وينافيها ترك واجب أو فعل 

حرام من دون مؤّمن شعي.
السؤال: ما املقصود من )االرباح، 
الفاضل  املكلف،  سنة  مؤونة 

عن املؤونة(؟
اجل��واب: األرب��اح : كل ماحيصل 

عليه االنسان من مال.
االنسان  يرصفه،  ما   : السنة  مؤونة 
بام  يعوله  و من  نفسه  بالفعل طول سنته عىل 

يتناسب و شأنه األجتامعي.
عىل  مال  من  لديه  يبقى  ما   : املؤونة  من  الفاضل 

رأس السنة.
السؤال: ما هو تعريفكم للفقري؟

 ً فعال  ال  سنته  مؤونة  يملك  ال  كان  اذا  اجلواب: 

مكسبه  يكفي  ال  أي  تقديرًا  ال  و 
ملؤونته.

احلرج  تعريف  هو  ما  ال��س��ؤال: 
النوعي و احلرج الشخيص؟

يكون  ما  باألول  يقصد  اجلواب: 
مل  وان  ع���ادة  ك��ث��رية  مشقة  فيه 

يكون  ان  بالثاين  ويقصد  نفسه  للشخص  يوجبها 
فيه مشقة كثرية بالنسبة للشخص نفسه.

السؤال: ما املقصود )حياهتم اإلجتامعية( ؟
اجلواب: اي أمور معاشهم و سالمتهم و مايعود 

نفعه اليهم ككل.
والواجب  التوصيل  الواجب  معنى  ما  السؤال: 

التعبدي ؟
مل  وان  به  باالتيان  الواجب  يتحقق  ما  اجل��واب: 
الثوب  تطهري  مثل  التوصيل  فهو  به  القربة  يقصد 
وغريه .وما ال يتحقق االمتثال فيه إال باتيانه بقصد 
وكذا  والصالة  الوضوء  مثل  التعبدي  فهو  القربة 

اخلمس � عىل االحوط � .
الرسائل  يف   ) أفضل   ( كلمة  مفاد  ما  السؤال: 

العملية ؟
اجلواب: قد يكون مفادها االحتياط االستحبايب .

السؤال: ما معنى االحوط وجوبًا ؟
يعلنها  فتوى  له  ليس  املرجع  ان  يعني  اجل��واب: 
املقلد  فان احب  املسألة  للمقلدين وهو حيتاط يف 
الرسالة  يف  املذكور  بالشكل  فليحتط  حيتاط  ان 
ويمكنه ان يرجع اىل املرجع الذي يليه يف االعلمية 
يف  وك��ان  هبا  حيتج  حجة  دون  من  خالفه  وإذا   ،

الواقع حرامًا فال عذر له عند اهلل سبحانه .
عن  تنهى  الصالة  إن   ( معنى  ما  السؤال:   415

الفحشاء واملنكر ( ؟
بصورة  يتمتع  املصيل  أن  ظاهرًا  امل��راد  اجل��واب: 
طبيعية بتقوى اهلل نوعًا ما وهي متنعه وتردعه من 
مل  وإن  واملنكر  الفحشاء  واتيان  الغي  يف  التامدي 

يمنع من املعايص الصغرية .

مصطلحات فقهية
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185 مبلغًة في ميدان التبليغ الديني 
خالل زيارة االربعين

يت�شابق منت�شبو العتبة احل�شينية املقد�شة لتقدمي خدماتهم كٌل ح�شب موقعه، وبينهم �شعبة 
التبليغ الديني الن�شوي التي بادرت بطاقتها الزينبية لتقدمي ما عليهن من واجبات تبليغية 
َوَعِمَل   ِ اإَِل اللهَّ َدَعا  ن  هَّ َقْولاً ممِّ اأَْح�َشُن  املباركة، ){َوَمْن  ايام زيارة الربعني  وتوجيهية طيلة 
ا َوَقاَل اإِنهَِّني ِمَن امْلُ�ْشِلِمنَي }ف�شلت/33(، فمن اأعظم الأعمال واأقربها اإل الل اأن يكون  احِلاً �شَ
امكانات  من  ميلكه  ومبا  ا�شتطاعته،  قدر  على  خللقه  وهاديا  وجل(،  )عّز  اإليه  داعيا  املوؤمن 
وطاقات؛ فهو عمل يعك�س دور الأنبياء والهداة يف املجتمع الإن�شاين، فكيف اإذا كان هذا العمل 

يوؤّدى يف اأف�شل الأيام واأقد�س الأماكن؟!.

تصوير: حنان عبد االمري
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من هذا املنطلق املقدس حدثنا الشيخ عيل 
املطريي قائال: »تسعى شعبة التبليغ الديني 
النسوي إىل القيام بواجبها التبليغي الذي 
زيارة  أيام  يتكثف ويتضاعف خالل هذه 
االربعني الفضيلة، حيث استنفرت الشعبة 
كافة جهودها، مع الربنامج اخلاص الذي 
تقيمه احلوزة العلمية يف النجف األشف 
وذلك  املباركة،  األربعني  زي��ارة  خ��الل 
لزيارة  القاصدة  املليونية  للحشود  خدمة 

سيد الشهداء ) عليه السالم(«.
شارك  الذي  التبليغي  الكادر  »بلغ  وتابع 
 185 ال��ع��ام  هل��ذا  املليونية  ال��زي��ارة  يف 
يف  توزعن  حيث  املتطوعات،  مع  مبلغة 
احلرمني  بني  ومنطقة  املطهر،  احلرم  حرّي 
الرشيفني ، ويف العوارض اخلارجية، ويف 
النشاط  ويتمثل  الثالث،  الزائرين  مدن 
والفقهية  األخ��الق��ي��ة،  ب��امل��ح��ارضات 
جمالس  وإقامة  الرشعية،  واالستفتاءات 

اجلامعة  صالة  صفوف  وتنظيم  العزاء، 
وتعليم  للزائرات،  أحكامها  تعليم  مع 
إضافة  الصحية،  املجاميع  يف  الوضوء 
إلقامة  حسينيات  خطيبات  استضافة  إىل 
جمالس العزاء احلاشدة بالذكرى األليمة«، 
منوها عن النشاطات القرآنية التي تقيمها 
وحدة التعليم القرآين التابعة للشعبة باهنا 
التبليغي،  الشعبة  لربنامج  مكّملة  كانت 
ومن هذه النشاطات املحفل القرآين الكبري 
الذي اقامته وحدة التعليم القرآين صباحا 
متضمنا  السلطانية،  باب  حائر  يف  ومساء 
قراءة الزيارة املخصوصة، وتالوة ما تيرّس 
من السور القرآنية، مع حمارضات قيمة يف 
تفسري القرآن باللغتني العربية والفارسية، 
القرآين  برناجمها  إىل  الوحدة  أضافت  وقد 
)اق��رأ  فقرة  وه��ي  مميزة  فقرة  العام  ه��ذا 

توزيع  يتم  حيث  وارَق(، 
م���ن���ش���ور 

الصعبة  الكلامت  يتضمن  الزائرات  عىل 
الكيفية  وتعليم  تفسريها،  مع  القرآن  يف 

الصحيحة لقراءهتا«..
التي  القرآنية  املحطات  »كانت  مضيفا 
اقامتها الوحدة ضمن مرشوع )املحطات 
القرآنية يف الزيارة األربعينية( الذي تقيمه 
األشف،  النجف  يف  العلمية  احل���وزة 
 40 ادارهت��ا  حمطة   35 عددها  بلغ  والتي 
القرآنية  الكوادر  من  متخصصة  معلمة 
املحطات  ه��ذه  عمل  للوحدة،  التابعة 
القراءة  الكريامت  الزائرات  بتعليم  يتمثل 
الرتكيز  مع  الكريم،  للقرآن  الصحيحة 
واألذك��ار  والتوحيد  الفاحتة  سوريت  عىل 

الواجبة يف الصالة«.
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سماحة الشيخ الكربالئي يلتقي وفدًا أجنبيا من )12( دولة
احلسينية  للعتبة  ال��رشع��ي  امل��ت��ويل  التقى 
امل��ق��دس��ة س��امح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د امل��ه��دي 
شخصيات  جمموعة  ضم  وف��دًا  الكربالئي 
الصحن  يف  دولة  م��ن)12(  واجنبية  عربية 
الرشعي  املتويل  وق��ال  الرشيف.  احلسيني 
للعتبة احلسينية املقدسة خالل كلمة اللقاء،« 
عىل  ونرشها  احلسينية  القضية  استثامر  علينا 
رضورة  م��ع  ال��ع��امل  يف  ممكن  نطاق  اوس��ع 
اجلها  من  ضحى  التي  باملبادئ  االل��ت��زام 
االمام احلسني عليه السالم، وينبغي االلتزام 
يف  السالم  عليه  احلسني  االم��ام  بأخالق 
االخرى«.  والطوائف  االديان  مع  التعامل 
يف  التطور   ظ��ل  ويف  سامحته،«  واض���اف 
علينا  جيب  االجتامعي  التواصل  وسائل 
الطعن  وعدم  االخرين  حقوق  عىل  احلفاظ 
عىل  الكتابة  يف  س��وء  يف  ذكرهم  او   فيها 
عىل   منوها  وغريها،   االلكرتونية  املواقع 
اىل  واالنتامء  االسالم  هبوية  االعتزاز  امهية 
التعامل  وجيب  السالم  عليهم  البيت  أهل 
حقيقة  نظهر  كي  عالية  بأخالق  اجلميع  مع 
عليهم  البيت  أه��ل  اىل  واالن��ت��امء  االس��الم 
السالم«.بدوره بنّي السيد سعد الدين هاشم 
احلسينية  للعتبة  العام  االمني  مكتب  مدير 
ان  االيتام«  مدارس  عىل  واملرشف  املقدسة 
االم��ام  مرقد  لزيارة  كربالء  وص��ل  الوفد 

احلسني عليه السالم يف االربعينية، واالطالع 
احلسينية  العتبة  هبا  تقوم  التي  املشاريع  عىل 
االيتام  االط��ف��ال  رعاية  جم��ال  يف  املقدسة 
االنسانية  واخلدمات  الصحية  واملشاريع 
ويضيف  الكريم«.  الزائر  اىل  تقدمها  التي 
احلسينية  للعتبة  العام  االمني  مكتب  مدير 
زائرا   )80( من  يتكون  الوفد  ان  املقدسة،« 
متعدد اجلنسية ألكثر من) 12( دولة اجنبية 
منها امريكا وكندا وبريطانيا والسويد واهلند 
مع  حرض  مضيفًا  اخرى،  ودول  وباكستان 
رقية  السيدة  روض��ة  أيتام  من  عدد  الوفد 
عليها السالم وكان حضور هؤالء االيتام له 
تأثري كبري عىل الوفد«.  واشار اىل ان سامحة 

كلمة  القى  الكربالئي  املهدي  عبد  الشيخ 
مبادئ  هلم  وبنّي  الزيارة  بمناسبة  تفصيلية 
السالم( وطلب منهم  االمام احلسني )عليه 
ايام االربعني  ليست   الزيارة  ان تكون هذه 
يعودون  وانام عندما  أثريها عليهم  هلا  فقط  
والتزامهم  بوالئهم  يستمروا  ان  بلداهنم  اىل 
واكد سامحته عىل  االسالمي  الدين  بتعاليم 
ان يكون تعاملهم مع بقية االطياف االخرى 
جيب  وغريهم  والدين  املذهب  حيث  من 
احلسني  االمام  ومبادئ  اخالق  يعكسوا  ان 
العام  املرشف  واستطرد  السالم(..  )عليه 
احلسينية  العتبة  ان  االيتام،«  م��دارس  عىل 
عيل   ، رقية   ( م��دارس  اربع  ترعى  املقدسة 
قبول  عدد  وبلغ   ) ،ثانوية  ابتدائية  االصغر 
ان  وبسبب  ويتيمة  يتيم   )  1400  ( الطلبة 
فتم  مقاعدها  امتألت  قد  امل���دارس  ه��ذه 
السالم،  عليهم  مسلم  اوالد  مدرسة  تشييد 
ومساحة   )%90 فيها)  البناء  نسبة  وصلت 
البناء) 1250( مرتا مربعا والبناية من مخسة 
طوابق وان شاء اهلل خالل شهرين او ثالثة 
إلكامل  املبالغ  بقية  تأمني  يتم  عندما  اشهر 
وكذلك  باالثاث  جتهيزها  سيتم  تشييدها 
استحصال  وك��ذل��ك  ال��ت��دري��يس  ال��ك��ادر 
االجازة من وزارة الرتبية وان شاء اهلل تعاىل 

الرعاية مستمرة لاليتام«.
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مئات الشباب جلسوا  على موائد مركز رعاية الشباب 
الفكرية طيلة زيارة االربعين

سماحة الشيخ الكربالئي يلتقي وفدًا أجنبيا من )12( دولة

كل  من  الشباب  الزائرين  لتوافد  استثامرا 
اربعني  زيارة  خالل  العراقية  املحافظات 
املباركة  السالم(  )عليه  احلسني  االم��ام 
قسم  اىل  التابع  الشباب  رعاية  مركز  اقام 
احلسينية  العتبة  يف  العامة  النشاطات 
واحلمالت  الربامج  من  حزمة  املقدسة 
بالشباب  االرتقاء  بغية  التوعوية  الشبابية 

فكريا وعقائديا.
مدير  الربيعي  عيل  حممد  حت��دث  وعنها 
الشباب  رعاية  مركز  »وضع  قائال:  املركز 
خطة عمل الستثامر توافد الشباب املليوين 

اىل كربالء املقدسة، اذ قمنا بافتتاح العيادة 
االستشارية حلل مشاكل الشباب عىل عدة 
ونجف  كربالء  بغداد  طريق  منها  حماور 
بابل  كربالء  طريق  اىل  باإلضافة  كربالء 
بالقرب من مدن الزائرين فضال عن اقامة 
تعلمت  )ماذا  عليها:  اطلقنا  واسعة  محلة 
معايري  عدة  تتضمن  والتي  احلسني؟(  من 
اخالقية تنموية نفسية للشباب، باإلضافة 
اىل مسابقة انصار احلسني )عليهم السالم( 

وكذلك منشورات فقهية شبابية.«
مضيفا: »قمنا بتنظيم العمل لربامج املركز 

وتوزعنا اىل عدة فرق أخذت عىل عاتقها 
التواصل مع اكرب عدد من شبابنا االعزاء 

ايصاال للمعلومة«.
وختم حديثه بالقول: »ما لوحظ عىل هذه 
الواسع  واالقبال  الكبري  التفاعل  الربامج 
من مئات الشباب لكسب املعلومة واالخذ 
احلاجة، خصوصا  بأمّس  اليوم  هبا؛ الهنم 
لتقديم  املشاية  طريق  عىل  يسريون  الذين 
الزاد الفكري وهم يأخذون املعلومة بكل 
شغف من العاملني يف حمطات مركز رعاية 

الشباب الثالث الرئيسية«

تقرير: غسان العكايب
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يستداّلن بالقرآن الكريم والحديث الشريف.. 
مستبصران إفريقيان يطمحان الى البقاء في العراق 

إلكمال العلوم الحوزوية  
ا  كانا يبطئان بخطواتهما، ويطيالن النظر ال �شريح احل�شني املقد�س، و�شفاههما تناجيان تارة واخرى ترتالن، }َواأَمهَّ
ْث )ال�شحى/11({، �شابان افريقيان، ت�شاركا طريق الهداية، وجمعهما حّب املعرفة، وهدف التقرب  َك َفَحدمِّ ِبِنْعَمِة َربمِّ
من ذوي القربى، ليعزما رحيلهما عن �شنني كانت عجاَف الفكر واملعتقد، مل ت�شعرهما بحياة الدين فيهما، ومل تن�شقهما 
منه الطماأنينة، ومل تب�شرهما نور الهداية، فرغم جور الدهر على كليهما؛ لكنهما كانا راف�شني ان يكون م�شتقبلهما 

كالباقني يف بلِد كل منهما، فلب�شا ثوب ال�شرار، وم�شيا  يف طريق الفالح غري م�شتوح�شني من قلة �شالكيه..

كانت  اسيا  شق  اىل  افريقيا  ب��الد  وم��ن 
ليمكثا  لبنان،  جنوب  اىل  االوىل  الوجهة 
يف  لينهال  اي��ران،  اىل  ومنه  اشهر،  ستة  فيه 
ثم  االسالمية؛  املعارف  املقدسة  قم  مدينة 
وبعدها  املصطفى،  جامعة  يف  االكاديمية 
مدينة  االشف  النجف  حيث  العراق  اىل 
العلم والعلامء ليستزيدا منها العلوم الدينية 
بنور  استبصارمها  ويغذيا  واالخالقية، 
صّديق  »اسحاق  فكان  والوالية..  اهلداية 
احلديث  جييد  ليربيا،  مجهورية  من  كامره« 

وطفلته  زوجته  ترك  وقد  لغات  بخمس 
اهلجرة  طريق  وراف��ق��ه  اهلل،  اىل  مهاجرا 
احلبشة  من  يوسف«  امحد  الشكور  »عبد 
يف  دبلوم  شهادة  حيمل  الذي  اثيوبيا،  من 
التعليم الرتبوي من اخلرطوم، وعمل معلام 

للغة العربية يف مدارس اهلية.
كماره: عشُق العرقيين للحسين وخدمته 

شرف وتوفيق خّصهم به اهلل تعالى  
)االح��رار(:  ل�  كامره  حتدث  هجرته  وعن 
»احل��م��د هلل ال���ذي ات���م ن���ور اهل��داي��ة يف 

جاعال  املستقيم«،  لرساطه  وهدانا  قلوبنا، 
من  الكثري  لفتح  سببا  التكنولوجيا  من 
احلصول  فرصة  له  اتاحت  التي  االب��واب 
»استطعت  فقال:  والعلوم  املعارف  عىل 
وق��راءة  الكتب  من  الكثري  عىل  االط��الع 
ملعرفة  واملؤلفات  والبحوث  التحقيقات 
قرأت  كام  ننشده،  ال��ذي  السبيل  صحة 
نقله من روايات عن  وما  التيجاين  للشيخ 
اهل البيت )عليهم السالم(، ثم الدالالت 
كل  يف  الكريم  القرآن  آلي��ات  الواضحة 

حاورمها: حسني النعمة 
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اإلشارات اىل اهل البيت )عليهم السالم(، 
الرشيفة«،  النبوية  االحاديث  اىل  اضافة 
منوها عن كفايته بحديث رسول اهلل )صىل 
الثَّقلني،  ِفيكم  ))تركُت  وآل��ه(:  عليه  اهلل 
اهللِ،  ِكتاَب  وا:  تضلُّ لن  هبام،  كُتم  متسَّ إن  ما 
من  احلديث  ه��ذا  بيتي((،  أه��َل  وِع��رتيت 
القوُل  فيها  كُثر  التي  الرشيفة  األحاديِث 
األفهام،  فيه  وتباينْت  وضعًفا،  ��ًة  ِص��حَّ
فمن  معناه؛  الناس  بعِض  عىل  واشُتبه 
متسك بالقرآن الكريم دون العرتة كان من 
اهواءِه،  يتبع  كان  ألنه  الناجية  غري  الفرقة 
بوصية  متسك  من  هو  بكليهام  متسك  ومن 
مل  فأولئك  وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  الرسول 
يطّبقوا ما اوىص به الرسول )صىل اهلل عليه 

كام  ال  اهوائهم  عىل  طّبقوه  ألهنم  وآل��ه(، 
اوىص سيد البرشية«.

 { الكريمة  اآلي��ة  تفسري  اىل  ك��امره  واش��ار 
ُيِريُدوَن َأن ُيْطِفُئوْا ُنوَر اهلّلِ بَِأْفَواِهِهْم َوَيْأَبى 
اْلَكاِفُروَن  َك��ِرَه  َوَل��وْ  ُن��وَرُه  ُيتِمَّ  َأن  إاِلَّ  اهلّلُ 
والية  هو  اهلل  ن��ور  ب��ان  )التوبة/32({، 
مستدال  ال��س��الم(  )عليه  املؤمنني  أم��ري 
ُيَقاَتُلوَن  ِذيَن  لِلَّ }ُأِذَن  الكريمة  اآلية  بتفسري 
َلَقِديٌر  ِهْم  َنرْصِ َعىَل   َ اهللَّ َوإِنَّ  ُظِلُموا  ْم  ُ بَِأهنَّ
ِدَياِرِهْم  ِمن  ُأْخِرُجوا  ِذيَن  الَّ )احل��ج/39( 
َدْفُع  َوَلْواَل   ُ َنا اهللَّ َربُّ َيُقوُلوا  َأن  إاِلَّ  بَِغرْيِ َحقٍّ 
َصَواِمُع  َمْت  دِّ ُ هلَّ بَِبْعٍض  َبْعَضُهم  النَّاَس   ِ اهللَّ
اْسُم  ِفيَها  ُيْذَكُر  َوَمَساِجُد  َوَصَلَواٌت  َوبَِيٌع 
 َ اهللَّ إِنَّ  ُه  َينرُصُ َمن   ُ اهللَّ نَّ  َوَلَينرُصَ َكثرًِيا   ِ اهللَّ
اخرج  فالذي  )احلج/40({،  َعِزيٌز  َلَقِويٌّ 
وآله(  عليه  اهلل  الرسول )صىل  هو  بيته  من 
بيته  اهل  عىل  رحيله  بعد  وُشّدد  بيته،  وآل 
)عليهم السالم(، فنجد قبورهم يف العراق 
بغض  بسبب  واحلجاز،  وسوريا  واي��ران 
آلل  املسلمني  رقاب  عىل  تسّيد  مْن  وعداء 
البيت )عليهم السالم( وعن هذا قال )عز 
َوَلن  بِاْلَعَذاِب  }َوَيْسَتْعِجُلوَنَك  وج��ل(: 
ُ َوْعَدُه َوإِنَّ َيْوًما ِعنَد َربَِّك َكَأْلِف  ِلَف اهللَّ خُيْ

وَن )احلج/47({«. َّا َتُعدُّ َسَنٍة ممِّ
وعاد كامره بحديثه عن هجرته اىل اهلل مستال 
}َوَمن  وج��ل(:  )ع��ز  اهلل  ق��ول  من  حديثه 
ُمَراَغاًم  اأَلْرِض  يِف  جَيِْد  اهلّلِ  َسبِيِل  يِف  اِجْر  هُيَ
ُمَهاِجًرا  َبْيتِِه  ِمن  ْج  ��رُ خَيْ َوَمن  َوَسَعًة  َكثرًِيا 
َوَقَع  َفَقْد  امْلَْوُت  ُيْدِرْكُه  ُثمَّ  َوَرُسولِِه  اهلّلِ  إىَِل 
ِحياًم  رَّ َغ��ُف��وًرا  اهلّلُ  َوَك���اَن  اهلّلِ  َع��ىل  َأْج���ُرُه 
بل  املوت؛  هيمه  ال  فهو  )النساء/100({، 
ليعود  ألجله  هاجر  ما  ليكّمل  بنفسه  دفع 

مبلغا وهاديا يف بلده«.
ومتنى كامره ان تكون ذرية العراقيني افضل 
ان  العامل  اعتاد  التي  للرسالة  اكامال  واكرم 
االربعني  زي��ارة  خالل  عام  كل  يشاهدها 
طينكم  العراق  ياأهل  »انتم  فقال:  املباركة 
وانتم  وآل��ه(  عليه  اهلل  )ص��ىل  حممد  طني 
وآله(  عليه  اهلل  )صىل  بوصيته  متسك  من 
فخّلدكم التاريخ وكان لكم املجد، }.. َوإِن 
َيُكوُنوا  اَل  ُثمَّ  ُكْم  َغرْيَ َقْوًما  َيْسَتْبِدْل  ْوا  َتَتَولَّ
هم  القوم  فهؤالء  )حممد/38({،  َأْمَثاَلُكْم 
)عليهم  البيت  فأهل  شك،  ال  العراقيون 
السالم( بعد ان ظلموا وعانوا ما عانوا يف 

احلجاز توجهوا اىل العراق، وهكذا اجد ان 
الكريمة،  اآلية  هذه  مصاديق  من  مصداقا 
العراق وهذا  ياأهل  اليكم  فيه اشارة كبرية 
دون  به  خصكم  اإلهلي  والتوفيق  الرشف 

غريكم«.

دعوة إلقامة مهرجانات حسينية في الحبشة 
الشكور  عبد  املستبرص  حت��دث  بعدها 
البداية  »كانت  قائال:  هجرته  عن  االرامي 
ذاك  االثيويب  حسن  الشيخ  اىل  تقريب  من 
اىل  وهداين  عيّل  تفضل  الذي  اجلليل  العامل 
كان  كثرية  كتبا  اعارين  فقد  احلق،  املذهب 
اوهلا: )اهل البيت يف القرآن والُسنة(، قرأته 
الكثري  استزدت  وبعده  واح��د،  بأسبوع 
)ليايل  ايضا  بينها  وكان  بعده،  الكتب  من 
الشريازي،  املوسوي  للسيد حممد  بيشاور( 
)املسائل  ثم  وتكرارا،  م��رارا  قرأته  الذي 
دستغيب،  احلسني  عبد  للدكتور  الفقهية( 
وقارنت وحللت وقررت وحسمت االمر 
باستبصاري، بعدها كان اول من توجهت 
هلدايته هي زوجتي، ومرت عيلَّ سنتان من 
املضايقات الوهابية يف حمل عميل وسكني، 
يف  ديني  مرجع  بلقاء  نفيس  مصرّبا  وكنت 
العراق او ايران، وكنت طالبا للعلم وباحثا 
اهدي  ان  ساعدتني  التي  املواضيع  يف  هنام 
لالستبصار،  زوجتي  بعد  اصدقاء  مخسة 
وبعدها  لبنان  اىل  اهاجر  ان  عىل  فعزمت  
ب��ان ال  نفيس  ال��ع��راق، حمدثا  وث��م  اي��ران 
لكني  سالكيه،  لقلة  احلق  طرق  تستوحش 
البرشية  بأالمواج  مزدمحا  الطريق  وجدت 
وارادة  وعزما  ارصارا  فزادين  العراق،  يف 
ألكون من املصلحني، واضعا شعار اإلمام 
يف  السالم(  )عليه  السالم(  )عليه  احلسني 

طلبه االصالح منهجا اتبعه دون وجل«.
والعتبات  العراقيني  »بدعوة  متنيه  يف  وزاد 
ومهرجانات  دينية  حمافل  بإقامة  املقدسات 
يف احلبشة تفتح افاقا للحبشيني ملعرفة الدين 
احلق، وان يكون هلم سفراء يف مدينة )أديس 
لألثيوبيني«.   هادين  مصلحني  دعاة  أبابا(، 
منوها عن »ُسنة يزيد )عليه لعائن اهلل( باهنا 
ُسنة موجودة لليوم والوهابية امتداد لُسنته، 
)عليه  احلسني  باإلمام  معاوية  ابن  فعله  فام 
السالم( يفعله من هم عىل امتداده بالشيعة 

اليوم يف كل ارض«.
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اإلمام الحسن العسكري 
قبري بسّر من رأى أماٌن ألهل الجانبين 

 هو الإمام احلادي ع�شر من اأئمة ال�شيعة الثني ع�شرية، وقد لّقب بالع�شكري لفر�س الإقامة اجلربية عليه وعلى 
اأبيه )عليهما ال�شالم( من قبل ال�شلطة العبا�شية يف �شامراء التي كانت يومها مع�شكرااً جلند اخلالفة العبا�شية، وكان 

الهدف من ذلك ت�شديد املراقبة على الإمام عليه ال�شالم وعدم ال�شماح له بالت�شال باأتباعه واملقربني منه.

a
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إن املضايقات التي كان يعانيها اإلمام العسكري )عليه السالم( 
يف زمانه أدت إلختياره نوابًا لالتصال بشيعته، وكان عثامن بن 
سعيد أحد نوابه الذي توىل النيابة يف حياته وبعد وفاته، وبقي 
الغيبة الصغرى، فأصبح كأول وكيل ونائب  فيها حتى عرص 

خاص لإلمام املهدي )عليه السالم(.
ترك اإلمام العسكري عليه السالم جمموعة من األحاديث يف 
جمال التفسري واألخالق والقضايا العقائدية إضافة إىل األدعية.

دليل إمامته
أيب  بعد  اإلم��ام  »وك��ان  بقوله:  لذلك  املفيد  الشيخ  أش��ار 
ابنه احلسن بن عيل بوصية  السالم  احلسن عيل بن حممد عليه 
اإلمامة،  له  يوجب  فيام  عرصه،  أهل  كاّفة  عىل  وتقّدمه  منه، 
ويقتيض له الرياسة من العلم والزهد وكامل العقل، والعصمة 
إىل اهلل جّل اسمه،  املقّربة  والشجاعة والكرم، وكثرة األعامل 
ثم لنص أبيه عليه وإشارته باخلالفة إليه« كالذي رواه عيل بن 

عمرو النوفيل، الذي قال:
»كنت مع أيب احلسن عليه السالم يف صحن داره، فمّر بنا حممد 
ال  فقال:  بعدك؟  صاحبنا  هذا  فداك  جعلت  له:  فقلت  ابنه، 

صاحبكم من بعدى احلسن عليه السالم«.
اعتقال اإلمام

املتوكل  من  بأمر  السالم  عليه  وأبيه  اإلم��ام  استدعاء  إّن 
وفرض  احلبس  من  نوعًا  ذاته  بحد  يعد  سامراء  إىل  العبايس 

اإلقامة اجلربية عليهام للتمكن من السيطرة عىل حركة اإلمامني، 
القاسية، وقد  واملعاملة  السالم لالعتقال  تعرضا عليه  ومع ذلك 
كتاب  يف  الصيمري  وراه  ما  منها  ذلك  التارخيية  الوثائق  سجلت 
د عليه السالم ملَّا خرج  األوصياء حيث يقول: رَأيُت خطَّ َأيب حُممَّ
ُ ُمتِمُّ ُنوِرِه  ِ بَِأْفواِهِهْم َواهللَّ من حبِس املعتمد »يِريُدوَن لُِيْطِفُؤا ُنوَر اهللَّ
َلْو َكِرَه اْلكاِفُرون «. وروى الشيخ املفيد عن حممد بن إسامعيل  َو 
أوتامش  بن  السالم عند عيل  عليه  أبو حممد  قال: حبس  العلوي 
غليظًا  السالم  عليه  العداوة آلل حممد  بارمش( وكان شديد  )أو 
عىل آل أيب طالب. وقيل له افعل به وافعل. قال: فام أقام إاّل يومًا 
حتى وضع خديه له، وكان ال يرفع برصه إليه إجالاًل له وإعظامًا، 

وخرج من عنده وهو أحسن الناس بصرية وأحسنهم قواًل فيه.
االتصال بشيعته

كان اإلمام عليه السالم يعيش - باستثناء بعض املرات التي أودع 
خالهلا السجن - حياته كسائر الناس ظاهرًا رغم الرقابة املفروضة 
عليه من قبل السلطة التي رصدت كافة حركاته وسكناته باعتباره 

وترك  فيها  العيش  عليه  فرض  مدينة  يف  اجلربية  اإلقامة  يعيش 
موطنه األصيل يف املدينة املنورة.

والريب أن فرض اإلقامة اجلربية عليه يف سامراء طوال هذه املّدة 
تقلق  كانت  التي  الشيعة  من  واألتباع  الوكالء  شبكة  بسبب  كان 
اخلليفة، وتشعره باخلشية من التفاف املوالني لإلمام عليه السالم 

حوله.
دار اخلالفة برس من رأى  لدهيا يف  باملثول  السلطة  هنا طالبته  من 
دائرة  يف  ذلك  وضع  السلطة  حاولت  وإن  ومخيس.  إثنني  كل  يف 

احرتام اإلمام وتبجيله إاّل أّن واقع األمر حيكي خالف ذلك.
ومن هنا كانت شيعة اإلمام عليه السالم تواجه مشكلة يف االتصال 
به عليه السالم حتى أن البعض منهم كان يستغل بعض املناسبات 
بعض  عن  الرواية  يف  جاء  فقد  السالم،  عليه  ملشاهدته  والفرص 
أّنه قال: »وخرج السلطان إىل صاحب  شيعة اإلمام عليه السالم 
البرصة، فخرجنا نريد النظر إىل أيب حممد عليه السالم، فنظرنا إليه 
ماضيًا معه وقد قعدنا بني احلائطني برس من رأى ننتظر رجوعه«. 
 ومنها ما روي عن عيل بن جعفر احللبي قال: »اجتمعنا بالعسكر، 
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يوم  ال��س��الم  عليه  حممد  أليب  وترصدنا 
عيّل  يسلمن  ال  أال  توقيعه:  فخرج  ركوبه، 
أحدكم  يومئ  وال  بيده  إيل  يشري  وال  أحد 
وهي  أنفسكم«.  عىل  تأمنون  ال  فإنكم 
ومدى  الرقابة  ش��ّدة  تام  بوضوح  تعكس 
باملقربني من اإلمام  الذي كان حييط  اخلطر 
عليه السالم، مما جعلهم يستغّلون الفرص 
أعني  والتخفي عن  به  لاللتقاء  واملناسبات 

السلطة.
أسلوب  السالم  عليه  اإلم��ام  اعتمد  وقد 
املكاتبة الذي يعّد يف حينه من أفضل وسائل 
السالم  عليه  اإلم��ام  شيعة  مع  التواصل 

وأتباعه.
السالم  عليه  العسكري  اإلم���ام  حظي 
الوسط  يف  سامية  بمكانة  سّنه  حداثة  مع 
توفر  ملا  والسّني  الشيعي  بشقيه  السامرائي 
وخلق  مرموقة  علمية  مكانة  م��ن  عليه 
السلطة  عىل  فرض  مما  رسيرة،  ونقاء  رفيع 
باستثناء   - معه ظاهرًا  تتعامل  أن  العباسية 

بعض احلاالت - باحرتام وتبجيل.
وقد سّجل اخلصوصية لإلمام عليه السالم 
أبرز علامء  من  األشعري  اهلل  عبد  بن  سعد 
اإلمامية ووجوههم - ومن الرجال الذين 
عليه  العسكري  باإلمام  لقاءهم  احتمل 
السالم- حيث قال: كان َأمحد بن عبيد اهللَّ 
عرص  يف  العبايس  البالط  وزير  خاقان  بن 
ياَع واخلراج بُقمَّ فجرى يف  املعتمد عىل الضِّ

ِة ومذاهبهْم وكان شديد النَّصب، فقال: ما  جملسه يومًا ذكر العلويَّ
رَأيت وال عرْفُت برُِسَّ َمْن َرَأى رجال من العلويَّة مثَل احلسِن بِن 
ضا يف هديِه وسكونه وعفافه وُنبله وكرمه عنَد  د بن الرِّ عيلِّ بن حممَّ
نِّ منهم واخلطر  اُه عىل ذوي السِّ َأهل بيتِه وبني هاشٍم وتقديمِهْم إِيَّ
ِة النَّاس . َفإيِن كنُت يومًا قائاًم عىل  اِد والوزراِء وعامَّ وكذلك القوَّ
رْأِس َأيِب - وكان وزيرًا للدولة- وهو يوُم جملسه للنَّاِس إِْذ دخل 
ضا بالباب، فقال بصوت عال  د بن الرِّ اُبُه فقاُلوا: َأبو حممَّ عليه ُحجَّ
ْبُت ممَّا سمعُت منُهْم. فلامَّ نظر إليه َأيب قام يميش  اْئَذُنوا لُه، فتعجَّ
اِد، فلامَّ  إليه ُخًطى، وال َأعلُمُه فَعل هذا بَِأحٍد من بني هاشٍم واْلُقوَّ
عىل  وَأجلسُه  بيده،  وَأخَذ  وصدرُه،  وجهُه  وَقبََّل  عانَقُه،  منُه  دنا 

بوجِهه،  عليه  ُمْقباًِل  جنبه  إىل  وجلس  عليِه،  كان  الذي  ُه  ُمصالَّ
مه، ويفديِه بنفسه. وجعل يكلِّ

من  َأَبْه  يا  فقلُت:  أيب،  يدي  بني  فجلسُت  جئُت،  يُل  اللَّ كان  فلام 
اإِلجالل  من  فعْلت  ما  به  فعلت  بالغداة  رَأيتَك  الذي  جل  الرَّ
ذاك  ُبَنيَّ  يا  فقال:  وَأبويك؟  بنفسَك  وفديتُه  ْبِجيِل  والتَّ والكرامة 
قال:  ثمَّ  ضا.  الرِّ بابن  املعُروُف  بُن عيلٍّ  افضة ذاك احلسُن  الرَّ إِماُم 
ها َأحٌد  يا بنيَّ لو زالت اخلالفة عن خلفاِء بني العبَّاس ما استحقَّ
َها يف فضله وعفافه وهديِِه  من بني هاشٍم غري هذا وإِنَّ هذا ليستِحقُّ
وصيانته وزهده وعبادته ومجيِل َأخالقه وصالحه. فازددُت قلقًا 
ٌة َبْعَد ذلَك  رًا وغيظًا عىل َأيِب وما سمعُت منُه، فلْم يكْن يل مِهَّ وتفكُّ
ؤال عن خربه والبحث عن َأمره، فام سَألُت َأحدًا من بني  إاّل السُّ
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إاّل  النَّاس  وسائر  والفَقهاء  والقضاة  والُكتَّاب  اد  والُقوَّ هاشٍم 
فيع والَقوِل  وجْدُتُه عنده يف غاية اإِلجالل واإِلْعظام واملحلِّ الرَّ
َقْدُرُه  َفَعُظَم  ومشاخيه،  بيته  َأهل  مجيِع  عىل  لُه  ْقِديِم  والتَّ اجْلميل 
َناَء  ِسُن القوَل فيه والثَّ ِعْنِدي إِذ مْل َأر لُه ولّيًا وال َعُدّوًا إاّل وُهَو حُيْ
َعَلْيِه. والرواية مع األخذ بنظر االعتبار طبيعة الراوي هلا وعدائه 
ألهل البيت تكشف بام ال مرية فيه املكانة السامية واملنزلة الرفعية 
التي فرضتها شخصية اإلمام عليه السالم يف الوسط السامرائي.

الزم  الذي  الشاكري  خادمه  منزلته  وعظيم  بمكانته  شهد  وقد 
أستاذي  كان  فقال:  منزلته،  حينام سئل عن  السالم  عليه  خدمته 
- أشار إىل اإلمام - صاحلًا من بني العلويني، مل أر قط مثله، وكان 
قال:  ومخيس.  اثنني  كل  يف  رأى  من  برس  اخلالفة  دار  إىل  يركب 
الشارُع  ويغّص  عظيم.  يشء  الناس  من  حيرض  النوبة  يوم  وكان 
موضع  ألحد  يكون  فال  والضجة،  واحلمري  والبغال  بالدواب 
يميش وال يدخل بينهم. قال: فإذا جاء أستاذي سكنت الضجة، 
وهدأ صهيل اخليل، وهناق احلمري، وتفرقت البهائم حتى يصري 
ليزمحها،  ه   َنُحفَّ الدواب  من  يتوقى  أن  حيتاج  ال  واسعًا  الطريق 
أراد اخلروج  فإذا  له،  التي جعلت  ثم يدخل، فيجلس يف مرتبته 
الناس  صياح  سكن  حممد،  أيب  داب��ة  هاتوا  البوابون:  وص��اح 
ومن  ويميض.  يركب،  حتى  الدواب  وتفرقت  اخليل،  وصهيل 
الطبيعي أن يكون أغلب هؤالء املجتمعني من شيعة اإلمام عليه 
له عليه  ملا  اإلمام  لرؤية  مناطق شّتى  السالم ومواليه جاؤوا من 

السالم من مكانة بني أتباع الفريقني الشيعة والسنة.
قال اإلمام أبو حممد احلسن العسكري عليه السالم: »قربي برس 

من رأى أمان ألهل اجلانبني« التذكرة ج8 ص�455.
وقد فرس املجليس األول رضوان اهلل عليه »أهل اجلانبني« بالشيعة 

وأبناء العامة.
اخللفاء املعارصون له

العباسيني هم:  إّبان إمامته ثالثة من اخللفاء  عارص عليه السالم 
واملعتمد  ق   256  -255 واملهتد  255ه�   �252 العبايس  املعتز 

العبايس 256- 279ه�.
وفاته

وقبض عليه السالم يوم اجلمعة لثامن ليال خلون من شهر ربيع 
األول سنة ستني ومائتني، وله يومئذ ثامن وعرشون سنة، ودفن يف 
داره برس من رأى يف البيت الذي دفن فيه أبوه عليه السالم. وقال 
الشيخ الطربيس املتوىف سنة 548 ه�: وذهب كثري من أصحابنا إىل 
أّنه عليه السالم مض مسمومًا وكذلك أبوه وجّده ومجيع األئمة 

عليه السالم خرجوا من الدنيا بالشهادة، واستدلوا عىل ذلك بام 
روي عن الصادق عليه السالم: »ما مّنا إاّل مقتول أو شهيد«.

حرم العسكريني )عليه السالم(
هو املكان الذي دفن فيه اإلمامان العاش واحلادي عرش لإلمامية 
إىل جانب  ويقع رسداب  العراقية.  مدينة سامراء  يقع يف  والذي 
أنه مكان اختفاء  الذي اشتهر عىل  الغيبة  املرقد يسمى ب�رسداب 
صاحب العرص احلجة بن احلسن )عج(.وهو ولده الوحيد القائم 

املنتظرعليه السالم
وقد تعرض احلرم للتخريب إثر تفجريين إرهابَيني ما بني عامي 
1426 ه� و1428 ه� ما أدى إىل تدمري جزء من البناء بام فيه القبة 
واملأذنة والرضيح. كام وقد خضع الدمار الناتج عن اهلجامت إىل 

إعادة اإلعامر والتجديد.
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ْعاُشوْراُء ... محاربة الفساد
السالم(  )عليه  بط  السِّ احُلسني  إِستهدَف  فساٍد  َل  َأوَّ إِنَّ     
هو  اإِلصالحيَّة  حركتِه  ويِف  خروجِه  يف  وتغيريُه  ُمكافحتُه 
بقوِل  رهم  ذكَّ ولذلَك  الفاسد[  ]احلاكُم  لطة  السُّ يف  الفساُد 
َرُسوِل اهلل )صىل اهلل عليه واله وسلم( ]بعَد َأن كاَن قد َقاَل 
ة بِراٍع  الم إِذا ابُتِلَيِت اأُلمَّ مقولتُه املشهورة }عىل اإِلسالِم السَّ
واله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  رسوَل  إِنَّ  النَّاس،  ا  }َأهيُّ َكَيزيد{[ 
وسلم( قال؛ َمن رأى ُسلطانًا جائرًا ُمستِحاّلً حُلرِم اهلل ناكثًا 
وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صىل  اهلل  َرُسوِل  ِة  لُسنَّ خُمالفًا  عهدُه، 
بفعٍل  ُيغريِّ ما عليِه  فَلم  باإِلثِم والُعدواِن،  يعمُل يف عباِد اهللِ 
َأنَّ هؤالء  َأال  ُيدِخلُه مدَخلُه،  َأن  وال قوٍل كاَن حّقًا عىل اهلل 
محن، وَأظهُروا  يطان، وتولَّوا عن طاعِة الرَّ قد لِزُموا طاعَة الشَّ
حراَم  وا  وَأحلُّ بالَفيء،  واستأَثُروا  احلُدود،  ُلوا  وعطَّ الفساَد، 

ُموا حاللُه{. اهلل وحرَّ
لطة كالِعاممِة الفاسدِة عىل املِنرِب!      أَلنَّ احلاكَم الفاسد يف السُّ

اح!. ِة التفَّ احِة الفاِسدِة يف سلَّ ومُها كالتفَّ
باسِم  وحكَم  يِن  الدِّ بلباِس  تزيَّ  إِذا  خطرُه  ويتضاعُف     

يِن!. الدِّ
لطة إِلقامِة ُحكٍم  هيد تغيري السُّ    ولذلَك استهدف اإِلماُم الشَّ
امُلؤمننَي  َأمرِي  َأبيِه  عهِد  يف  ورَد  بام  احلاكم  فيه  يتَّصُف  عادٍل 
ُه ِمرص بقولِه }ُثمَّ اْخرَتْ  )عليه السالم( إىِل مالك اأَلشرت ملَّا والَّ
تَِك يِف َنْفِسَك، مِمَّْن اَل َتِضيُق بِِه  لِْلُحْكِم َبنْيَ النَّاِس َأْفَضَل َرِعيَّ
رَصُ  ِة، َواَل حَيْ لَّ ُصوُم، َواَل َيَتامَدى يِف الزَّ ُكُه اخْلُ ُموُر، َواَل مُتَحِّ ااْلُ

ُف َنْفُسُه َعىَل َطَمٍع{. قِّ إَذا َعَرَفُه، َواَل ُترْشِ ِمَن اْلَفْيِء إىَِل احْلَ
عارات واخِلطابات  بالشِّ يتمُّ  الفاِسد ال  إِنَّ إِصالح احلاِكم     
دق! فإِذا كاَن امُلصِلُح  والعنرتيَّات وإِنَّام بالعمِل وامُلثابرة والصِّ
عارات وخيتفي  ُيعلن اإِلصالح وُيضمر الفساد، ويتسرتَّ بالشِّ
والوُعوِد  اجلميلِة  والتَّغريداِت  الرنَّانِة  اخِلطابات  خلَف 
الكاذبِة! فال يمكنُه َأبدًا َأن ُيصلَح شيئًا ال من احُلكِم وال ِمن 

احلاِكِم.
فات  إِنَّنا بحاجٍة إىِل حاكٍم ومسُؤوٍل وسيايسٍّ يتمتَّع بالصِّ    

التي وردت يف عهِد اإِلمام )عليه السالم( َأعالُه؛
   1/ َأن يكوَن اأَلفضل من بنِي كلِّ اخَلياراِت املطروحِة، يف 
ص الذي حيتاجُه املَوقع ويف اخلربِة وحتقيِق النَّجاحاِت  التخصُّ
إىِل  تفتِقُر  احَة  السَّ ب��َأنَّ  َأعتقُد  وال  ذل��ك!  وغري  والنَّزاهِة 
إِجحاٌف  اأَلسوأ! فذلك  املطُلوب لنضطرَّ الختياِر  النُّموذج 

بحقِّ النُّموذج املطلوب وظلٌم للُمجتمِع عىل حدٍّ سواء!.
املوقع  يات وحاجات  ليستوعَب حتدِّ يتَّسَع صدرُه  َأن   /2    
والنَّقد  اآلخر  أي  الرَّ يستوعب  كام  وتفاصيلها  َأشكاهِلا  بكلِّ 

البنَّاء وامُلحاسبة!.
   3/ َأن يرتاجَع عن رأيِه وموقفِه وُرؤيتِه إِذا شعَر بخطئِه َأو 
ُة بالنَّفس وشعارُه  لع عىل ما هو َأفضُل منها فال تأخذُه العزَّ اطَّ
أي بعَد  اُر وال العاُر[ فاللَّجاجُة باخُلصومِة والتشبُّث بالرَّ ]النَّ
احلقيقِة  بوجِه  مود  الصُّ عىل  قدرتِه  وعدم  ضعفِه  من  التثبُّت 
ِة! وهو بمثابِة اإِلرصاِر عىل انتهاِج طريٍق  والواقِع خيانٌة لأُلمَّ

معروفٌة سلفًا هِنايتُه!.
   4/ َأن يكوَن قادرًا عىل إجِياد املخارِج لورطٍة وقع فيها سواًء 
الذي  اأَلمُر  وهو  سليمة!  َغري  منهجيَّة  َأو  خطأ  رأٍي  بسبِب 
ات، فاإِلستسالُم هلا  يتطلَّب َأن ُيذعَن للحقِّ وال يستسلم للذَّ

بمثابِة اهَلَلكة!.
مع واجلشع فإِنَُّه رأُس كلَّ فساٍد!.    5/ اهلل اهلل يف الطَّ

ا ابُتليت بُسلطٍة ال تشبع وبسياسيِّني     إِنَّ ُمشكلَة جمتمعاتِنا َأهنَّ
ُأخِتُموا باملاِل احلراِم حتَّى باَت حاهُلم َأقرُب ما َيُكوُن إىِل حاِل 
ِت َوَتُقوُل  َم التي يصفها القرآن الكريم بقولِه }َهِل اْمَتأَلْ جهنَّ

ِزيٍد{. َهْل ِمن مَّ
م الزاُلوا  غم ِمن إِعرتافهم بالفساِد والفشِل إاِلَّ َأهنَّ    فعىل الرَّ
البالِد  محايِة  َأجِل  ِمن  ليس  وامتيازاهِتا  لطِة  بالسُّ كون  يتمسَّ
عب َأبدًا وإِنَّام حلاميِة َأنفسِهم ومصاحلِهم الضيِّقة  وخدمِة الشَّ
وَأضاعت  والِعباد  الباِلد  ��رت  دمَّ التي  القاتلة  وَأنانيَّتهم 

اخَلريات وامُلستقبل!.

نـــــــــــزار حيدر
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ترمجة  رسوش  الكريم  عبد  تاليف  والعلامنية(  )ال��رتاث  كتاب 
ال  اهنا  بل  افكاره  وال  ترمجته  تعنيني  ال  املرتجم  القبانجي،  امحد 
تستحق الرد ولكن االستاذ عبد الكريم رسوش الكاتب االيراين 
الذي يميل للعلامنية ويتجنب انتقاد الرتاث االسالمي ويتحدث 
بدبلوماسية اال ان ما جاء به يف كتابه الرتاث والعلامنية كله افكار 
اهنا  ليدعي  العلامنية  املصطلحات  ثوب  البسها  بحتة  اسالمية 
االسالمي  اخلطاب  بني  الفرق  هو  وهذا  العلامين  اخلطاب  متثل 

واخلطاب العلامين.
عىل سبيل املثال وليس احلرص فقد وقعت امام عيني صفحة 129 
واملوضوع هو )الكفر والتطور( وينتهي يف ص 137 وملخصه 
الفرق بني املسلم الفقهي واملسلم الواقعي وبنفس التعبري الكفر 
الفقهي والكفر الواقعي، كل ما جاء به وذكره من امثلة هو درس 
حركات  يؤدي  من  مثال  الصدر  باقر  حممد  للسيد  االص��ول  يف 
يقول  ما  يفهم  الصحيح حتى وان كان ال  الذكر  الصالة وقراءة 
فصالته  طاهر  غري  واملاء  مغصوبا  الصالة  ومكان  شارد  وعقله 
فقها صحيحة ولكن واقعا امرها اىل اهلل، وبدأ يتحدث بالتحليل 
واملصطلحات العلامنية ومل يات بجديد واخريا ليقول ان االسالم 
خيتلف عن االيامن الذي يف القلب وهذا كله خمترص بآية واحدة« 
ْ ُتْؤِمُنوا َوَلِٰكن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا َومَلَّا َيْدُخِل  ا ُقل ملَّ ْعَراُب آَمنَّ َقاَلِت اأْلَ
اإْلِياَمُن يِف ُقُلوبُِكْم »، ومن ثم يايت تاكيد احلسني هلذه املراوغة التي 
َما  وُطوَنُه  حَيُ َأْلِسَنتِِهْم  َعىَل  َلْعٌق  يُن  الدِّ  « ليقول  العلامين  يامرسها 

ْت َمَعايُِشُهْم » َدرَّ
ومن ص 137 اىل ص 152، يذكر قصة الراعي مع موسى عليه 
ثم  ومن  الرومي  الدين  جالل  كتاب  من  هبا  مستشهدا  السالم 
حتدث عن فائدة املعرفة وكيف هلا االولوية يف التقدم والتسلط، 
السالم راى راعيا يصيل  ان موسى عليه  فقصة موسى والراعي 
يقول يف  الراعي  يقول فدهش وهو يسمع  ماذا  ليسمعه  فاقرتب 
أي  سأفعل  تعرف،  مما  أكثر  أحبك  إين  احلبيب،  إهلي  يا  صالته: 
مني  طلبت  لو  حتى  تريد،  ماذا  يل:  قل  فقط  أجلك،  من  يشء 
ذلك،  يف  أتردد  فلن  قطيعي،  يف  سميًنا  خروًفا  ألجلك  أذبح  أن 
أشويه وأضع دهن إليته يف الرز ليصبح طعمه لذيًذا، ثم سأغسل 
قدميك، وأنظف أذنيك، وأفليك من القمل، هذا هو مقدار حمبتي 
لك، صاح موسى: توقف أهيا الرجل اجلاهل، ماذا تظن نفسك 
فاعاًل؟ فانّبه موسى ومض راضًيا عن نفسه كل الرضا، ويف تلك 
الليلة سمع موسى صوًتا، كان صوت اهلل: ماذا فعلت يا موسى؟ 
لقد أّنبت الراعي املسكني، ومل تدرك معزيت له، لعله مل يكن يصيل 

بالطريقة الصحيحة، لكنه خملص يف قوله، إن قلبه صاٍف، ونيته 
طيبة، إنني راض عنه، قد تكون كلامته ألذنيك بمثابة كفر، لكنها 
كانت بالنسبة يل )كفًرا حلًوا( هذه العبارة بني معقوفني مل يذكرها 
النية  القلب وصدق  القصة. وبدأ يتحدث رسوش عن ما يف  يف 
هبذه  به  يراوغ  ظل  ما  له  واخترص  الناس،  مع  احلسن  والتعامل 
وال  َحْولَِك(  ِمْن  وا  اَلنَفضُّ اْلَقْلِب  َغِليَظ  ا  َفظًّ ُكنَت  )َوَلْو  االية 

حاجة لالسهاب يف الرد.
ويقول ان املعرفة هلا االولوية يف السلطة ويعني الكفاءة هي املعيار 
العراق  واقع  سمع  لو  بل  االس��الم  صلب  من  وهذا  الصحيح 
الراهن وكيفية تاكيد املرجعية عىل الكفاءات لعلم بانه يراوغ ومل 

يات بيشء جديد.
واما املعرفة والتطور الذي ينهض باالمم فان امهيته اشار هلا اهل 
السالم ولكم هذين احلديثني عىل نحو االختصار  البيت عليهم 
» عن احد املعصومني )عليهم السالم(: بعضكم أكثر صالة من 
صدقة  أكثر  وبعضكم  بعض،  من  حجا  أكثر  وبعضكم  بعض، 
أفضل  وأفضلكم  بعض،  من  صياما  أكثر  وبعضكم  بعض،  من 
معرفة » واالخر » عن اإلمام الباقر )عليه السالم(: ال يقبل عمل 
عىل  معرفته  دلته  عرف  ومن  بعمل،  إال  معرفة  وال  بمعرفة،  إال 

العمل، ومن مل يعرف فال عمل له »...
ففي احلديث االول االفضل هو االفضل معرفة الحظ يا استاذ 

رسوش.
واما يف احلديث الثاين فانه قمة يف الروعة فالعمل من غري معرفة 
مرفوض فاملعرفة التي يصاحبها عمل هي املعرفة الصحيحة، نعم 
هنالك من املسلمني من يتبجح بان علم الغرب يف تراث االسالم 
وهذا ان دل عىل يشء فانه دليل ادانة هلذا املسلم الذي لديه املعرفة 

وال يعمل.
وان  ضوابطها  هلام  واملعرفة  العلم  بان  رسوش  للسيد  واضيف 
استخدامها جيب ان يكون لصالح البرشية اما اذا استخدمت ضد 
االنسان فال فائدة من هكذا علوم بل قد تقود صاحبها اىل جهنم، 
من  املاليني  قتل  اىل  تؤدي  التي  احلربية  امريكا  علوم  اليوم  مثال 
البرش وجيهدون انفسهم يف هذه العلوم واملعرفة هلذه الغاية السيئة 
 « االحاديث  هذه  خالل  من  االسالمي  الرتاث  عليها  اكد  وقد 
اإلمام عيل )عليه السالم(: رب معرفة أدت إىل تضليل »، » وعنه 

)عليه السالم(: رب علم أدى إىل مضلتك«
اليس الغرب الذي يطور علوم ابادة البرشية يف ضالل ؟

ضمن هذه املحاور اين التقاطع بني علامنيتك ودين االسالم؟

مقاالت

�شامي جواد كاظمالتراث والعلمانية ...مراوغة علماني»



باشت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة قسم رعاية ذوي 
الكسوة  بتوزيع  السنوي  برناجمه  وضمن  واجلرحى  الشهداء 
حمافظات  يف  الشعبي  احلشد  شهداء  ألبناء  واأللبسة  املدرسية 
االخوة  مع  بالتعاون   ) قار  ذي   – ميسان   – البرصة   ( اجلنوب 
شمل  حيث  املذكورة   املحافظات  يف  املقدسة  العتبة  متطوعي 
جتهيزهم  خالل  من  وذل��ك  يتيام   )250  ( من   اكثر  الربنامج 
قبل  من  دعوهتم  طريق  عن  والقرطاسية  املدرسية  باملالبس 
املنسقني الكرام وذلك  لرسم الفرحة عىل وجوه االطفال انام جاء 
ذلك وفاًء لرد جزء بسيط ملا قّدمه ذووهم من تضحيات جسيمة 

يف سبيل الدفاع عن االرض والعرض واملقدسات .

 وسيشمل هذا الربنامج ايضًا حمافظات  ) بابل – واسط – بغداد( 
يف االيام املقبلة .  

اىل ذلك حتدّثت زوجة الشهيد ) رائد القطراين ( من اهايل البرصة 
الفيحاء  » يف احلقيقة ان هذه املبادرة اخلرية من قبل العتبة احلسينية 
وقع  له  مناسبة  كل  يف  وتفقدهم  الشهداء  ذوي  لرعاية  املقدسة 
كبري لوجود من هيتم هبم ونشكر كل من شارك وساهم يف هذه 
اخلدمة املرّشفة ويف هذه الظروف الصعبة بعد فقد معيلنا ليقوم 
بالدور وهيتم برعاية ابناء الشهداء الذين ضحوا بأغىل ما عندهم 

من اجل نرصة الدين واملذهب وتلبية لنداء املرجعية العليا.

قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى 
يباشر ببرنامج توزيع الكسوة المدرسية 

واأللبسة على عوائل الشهداء 
في المحافظات الجنوبية 

االحرار: عامد اجلشعمي
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ترزق  أنك ستكون حيا  أيب  يا  تعلم  أكنت 
ُأبوتك  فعطر  حولنا.  روح��ك  وت���دور 
حنانك.  عبق  اتنفس  أتنشقه.  م��ازل��ُت 
احل��ارضة  اجلموع  ه��ذه  بني  عنك  ابحث 
لتأبينك. م�تأكد من وجود روحك. هيا يا 
الذي  قلبي   . العزاء  وشاركني  أحرض  ايب 
انه  التحمل،  له عىل  تركته صغريا ال قدرة 
خيفق وتتسارع نبضاته مع كل قبلة حمب من 

احبابك واصدقائك. 
يف  أتنشقها  مازلت  ذك��راك  أيب،   -
عىل  وقعنا  ان  نبايل  ال  قلتها،  كلامت  آخر 

املوت او وقع املوت علينا..
ي��ردده��ا وهت��اوى عىل  يظل  ال��الوع��ي  يف 
النفس  متعب  القوى  خائر  جلوسه  مكان 
ال يسمع وال يرى ودموعه قد جفت عىل 
عينيه  وحدقتا  اجفانه،   وصلبت  وجنتيه 
ابيه، فهام فيهام، فلم  رتان عىل عيني  متسمَّ

يعد يمسك روحه امللتاعة. 
صوت  ودوى  ذكرياته،  ملكوت  يف  هاَم 
يقول  وه��و  البيت.  بباحة  رأس��ه  يف  ابيه 
هي  الكفائي  اجلهاد  فتوى  ان   : هبدوء  له  
وأن��ت  ع��م��ري،  ط���وال  انتظرهتا  ف��رص��ة 
مهمة  واملذهب  الوطن  خلدمة  مستقبلك 
خيدم  واملتعلم  متعلم  رج��ل  ألن��ك  ج��دا 
ان  حيايت  فرصة  فهذه  انا  أكرب..اما  بوعي 
اثبت والئي للعقيدة واملذهب. الشهادة يف 
سبيل اهلل كانت أمنية أحلم ان تتحقق. كل 
أكون جنديا يف  ان  العهد  بدعاء  ادعو  يوم 
جيش املنتظر من أجل ان يسود العدل عىل 
األرض، وتنتهي ازمات البالد بعد حتريرها 

والباغني  امل��ارق��ني  م��ن 
والفاسدين.

ادعوك  »جهاد«  ولدي، 
عىل  حريصا  تكون  ان 
اوق��اهت��ا،  يف  ص��الت��ك 
العهد،  دع��اء  والتنس 
بالعقيدة  التمسك  فيه 
زماننا.  إلم��ام  وال��والء 
كن مواظبا عىل حضور 

وال  احلسينية  املجالس 
تنسني بدعائك ياولدي. 

اجلموع  بني  ه��دوء  يف  جيلس  جهاد  ك��ان 
تستذكر  املنطقة  احتشدت يف  التي  الغفرية 
كل  ت��رك  ال��ذي  جهاد  ايب  استشهاد  ي��وم 
بوسام  الفوز  اجل  من  ظهره  وراء  يشء 
ايام  عدة  منذ  برمتها  الشهادة..واملنطقة 

كانت جتهز هلذا التأبني السنوي.
كانت حلظة عودة جهاد اىل وعيه احلقيقي، 
بالصلوات،  احلضور   هتاف  تعاىل  حني 
اوجاع  صداه  امتص  الناس  صوت  وكأن 
خاليا عقله املشدود اىل صورة ابيه الشاخمة 
فوق منصة االحتفاء كأهنا كانت حتدثه عرب 
كانت  ابيه  روح  حقيقة  او  للعني،  العني 

تتجسد حلظة اهليام بالنظر اىل الصورة.
الدموع  ارساب  وع��ادت  نفسه  اىل  انتبه 
خديه  لتنخر  جديد  من  تنهمر  الصامته 
تناهى  حينام  شهق  آثارها...  أخر  ومتحو 
يقاتل  البطويل البيه وهو  الدور  اىل سمعه 
والسهول  واجلبال  الصحراء  يف  )داعش( 
العراق  ارض  من  شرب  كل  ويف  وامل��دن 

املعارك  اغتصبها )داعش االرهايب(. تلك 
بطال  القطراين(  )زك��ي  من  صنعت  التي 
وأكرمه  الطف.  شهداء  بمصاف  وشهيدا 
ايام   ، احل��رام  حم��رم  اي��ام  يف  بالشهادة  اهلل 
عاشوراء احلسني ، وخط اسمه بمرمر من 
انطلق  لواء  مع  قاتل  النه  احلسني،  رضيح 
لواء  باسم  الرشيف  احلسيني  الصحن  من 
العتبة  باسم  فكتب  القتايل،  االك��رب  عيل 

احلسينية املقدسة شهيدا حسينيا باسال.    
 وصلت تلك الكلامت اىل مسامع جهاد، مل 
تغب عن بالِه فقد استوقفته فرأى فيها شيئا 
غريبا، رس تنبؤ والده بالشهادة وهو يغرس 
وخدمة  املذهب  وحب  املستقبل  عقله  يف 

الدين والعقيدة.
واهازجيهم  الشعراء  اص��وات  تعايل  رغم 
عيني  اجتاه  جديد  من  عينيه  رفع  الوالئية، 
ابيه، كانتا تنم عن بكائها الصامت، ووجه 
كأنه  ابتسامة  تطلق  وشفته  مستنريا  كان 
بينهام  املسافات  امتصت  مرة.  ألول  يراها 
صدى تلك الصورة وكأنه يقول له: جهاد 

لقد فزت باجلنة.

بطاق����ة الش����هيد: م����ن قس����م رعاية 
ذوي الش����هداء والجرحى ف����ي العتبة 

الحسينية المقدسة

• اسم الشهيد:  زكي فرحان حسان شداد القطران 
• من مواليد البصرة قضاء شط العرب

• مكان وتاريخ  االستشهاد : قاطع عمليات الشرقاط – 23 / 9 /  2017  
• انتماء الشهيد : اللواء الحادي عشر علي االكبر )عليه السالم(

الى روح الشهيد السعيد
 )زكي فرحان حسان شداد القطراني( ابو جهاد 
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ابي الشجاع : لقد فزت أنا بك

شهداؤنا



كاتب وكتاب

للسيد  مميزة  مقولة  ذهني  اىل  ت��رددت  لطاملا 
يقول  رسُه(  )ُقّدس  الصدر  باقر  حممد  الشهيد 
التشيع مل يكن يف يوم من األيام منذ  فيها: »إن 
والدته جمرد اجتاه روحي بحت وإنام ولد التشيع 
مواصلة  اطروحة  بوصفه  االسالم  احضان  يف 
للقيادة  السالم  عليه  طالب  ايب  ابن  عيل  االمام 
واله  عليه  اهلل  صىل  حممد  االعظم  النبي  بعد 

وسلم فكريا وسياسيا«.
عن  الروحي  اجلانب  فصل  باإلمكان  يكن  ومل 
التشيع تبعا لعدم  اجلانب السيايس يف أطروحة 
نفسه«   اإلسالم  يف  اآلخر  عن  احدمها  انفصال 
فكانت هذه املقولة هي انطالقتي لتحليل كتاب 
مغنية  ج��واد  حممد  الشيخ  االس��الم��ي  املفكر 
والذي  احلاكمون«  و  »الشيعة  كتاب  صاحب 

هو موضوع قراءتنا هنا.
املؤلف:

لبنان ولد  أبرز علامء  حممد جواد مغنية هو من 
سنة 1322 ه  املوافق 1904 م يف قرية طريدبا 
املرجع  عىل  طريدبا  يف  درس  عامل،  جبل  من 
الشيخ حسني مغنّية ثم سافر إىل النجف وأهنى 
وسكن  عامل  جبل  إىل  عاد  ثم  دراسته  هناك 
إماما  العاملية  العلامء  معركة حيث عينته مجعية 
عبد  الشيخ  العالمة  األكرب  ألخيه  خلفا  للبلدة 

بريوت  قاضيا شعيا يف  ثم عني  مغنية  الكريم 
فرئيسا  العليا  الرشعية  للمحكمة  مستشارا  ثم 
كثري  وكان  للتقاعد  أحيل  أن  إىل  بالوكالة  هلا 
التجني  ضد  وقلمه  بلسانه  التشيع  عن  الذب 
وقوله  بقلمه  يسعى  كان  وأيًضا  واالف��رتاءات 
ونرش  الكتب  فألف  املسلمني  بني  التقريب  يف 

املقاالت.
ما واجهته  ان اإلسالم واجه  اىل  املؤلف  اشار   
سائر األديان من التقسيم إىل فرق ثم تقسيم كل 
فرقة عىل مر الزمن إىل فرق ويف التاريخ العديد 
وتعاىل«  سبحانه  قال  ذلك  عىل  الشواهد  من 
َواَل   ۖ ًة  َواِح��دَ ًة  ُأمَّ النَّاَس  َعَل  جَلَ َك  َربُّ َشاَء  َوَلْو 
َتِلِفنَي« )هود - 118( وال يقف هذا  خُمْ َيَزاُلوَن 
بعضها  األديان  أهل  الطوائف  عىل  االختالف 
مع بعض بل يتعداها إىل أتباع املذهب الواحد. 
وال نعرف أهل دين أمجعوا عىل عقيدة واحدة 
من مجيع جهاهتا دون أن يتفرقوا شيعا وأحزابا.

اإلسالمي  التاريخ  فجر  منذ  الشيعة  ظهرت   
عىل مرسح احلياة السياسية والدينية وقد رفعت 
عليهم  النبوة  بيت  آلل  وال��والء  املحبة  شعار 
السالم وتبنت أهدافهم وآمنت إيامنا ال خيامره 
النبي صىل هلل  بخالفة  أحق شخصية  بأن  شك 
والرشعي  السيايس  بمقامه  وأوىل  وآل��ه  عليه 

قراءة في كتاب 
الشيعة والحاكمون لمحمد جواد مغنية

والحاكم���ون..  الش���يعة 
تحليل���ي  تاريخ���ي  كت���اب 
ج���واد  محم���د  للش���يخ 
فيه مؤلفه  يتناول  مغنية 
التاريخّية  المراح���ل  أهم 
عالقته���م  ف���ي  للش���يعة 
بالُح���ّكام على المس���توى 

السياسي واالجتماعي
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كاتب وكتاب

بقلم : الشيخ عبدالل�ه أحمد اليوسف قراءة في كتاب 
الشيعة والحاكمون لمحمد جواد مغنية

التقريظ والتقريض 
عند الدكتور الفضلي

واالخالقي بل ويف كل األمور هو سيد العرتة الطاهرة اإلمام أمري املؤمنني هو 
ويص الرسول وباب مدينة علمه وخازن حكمته وإن األئمة الطاهرين من بعده 

هم أوصياء الرسول صىل اهلل عليه وآله وقادة أمته ومبلغو رسالته .
كام وظهر هلذه الطائفة دور كبري يف األحداث السياسية واالجتامعية فقد ناهضت 

الظاملني وأطاحت بعروش املستبدين ورفعت شعار العدالة االجتامعية.
 ويشري املؤلف اىل أن أهم ما عني به الشيعة أوصاف احلاكم الديني و الرشوط 
يكون  أن  منها  العقائد  و  الفقه  فدّونوها يف كتب  أساسًا حلكمه  اعتربوها  التي 
احلاكم معصومًا من اخلطأ و الزلل يف علمه و عمله و أن يكون صاحب كفاءة 
علمية و خلقية و متى فقدت هذه الكفاءة فال حيق له أن حيكم بإسم اهلل و الدين.
 يقع الكتاب يف أكثر من 239 صفحة،  يشعر القارئ من خالله باجلهد الكبري 
الذي بذله مؤلفه يف بيان الشوط الذي قطعه الشيعة عىل مر العصور مع حكامهم 
ويبني لنا كذلك اجلهد املبذول من قبل حمقق الكتاب يف بيان حمتوياته وترتيبها . 
الشيعة واحلاكمون هو كتاب تارخيي حتلييل للشيخ حممد جواد مغنية يتناول فيه 
مؤلفه أهم املراحل التارخيّية للشيعة يف عالقتهم باحُلّكام عىل املستوى السيايس 
الزمن  الرسول األكرم صل اهلل عليه واله وسلم حتى  واالجتامعي منذ رحيل 

احلارض.
حمتويات الكتاب :-

تضمن الكتاب مقدمة تالها الفصل األول الذي حتدث فيه الكاتب عن منشأ 
التشيع وتناول فيه أسباب قعود اإلمام عيل عليه السالم عن اخلالفة بعد وفاة 
أهل  وعىل  عليه  جرى  وما  وسلم،  واله  عليه  اهلل  صىل  حممد  األعظم  الرسول 
بيته)عليهم السالم(من ظالمات والدور التوعوي الذي مارسه يف تلك املرحلة.
فيام تطرق يف الفصل الثاين اىل مرحلة معاوية بن أيب سفيان وأفعاله بحق الشيعة 
وقضية حجر بن عدي، وأما الفصل الثالث فكان منصبا عىل تاريخ بني مروان 
الرابع اىل  الفصل  السالم، ليصل يف  البيت عليهم  التشيع وأهل  وأفعاهلم ضد 

مرحلة الدولة العباسية  وما واجهه الشيعة عىل أيدي العباسيني من أذى. 
الدولة  اهنيار  بعد  الشيعة  أحوال  املؤلف  فيه  تناول  فقد  اخلامس  الفصل  أما 
وتسلمها  العثامنية  الدولة  اىل  األيويب وصوال  الدين  العباسية ويف زمن صالح 

زمام السيطرة. 
وكان موقف الشيعة من املستعمرين الصهاينة، حمور الفصل السادس، أما خامتة 
الكتاب فقد تناول فيها املؤلف قضية غاية يف األمهية يف التاريخ عىل مر العصور 
أال وهي قضية الغدير وما رافقها وما تبعها من أحداث أثرت يف الواقع السيايس 

واالجتامعي والديني يف األمة. 

جاء  فقد  وتقريظ،  تقريض  ب��ني  ال��ف��رق 
التقريظ  بني  التفريق  اللغوية  املعاجم  يف 
مدح  يعني:  الَتْقِريظ  إن  إذ  والتقريض، 
ميتًا،  مدحه  والتأبني  حي،  وهو  اإلنسان 
عليه،  وأثنى  مدحه  تقريظًا:  الرجل  َظ  وَقرَّ
دباغه  يف  يبالغ  األدي��م  تقريظ  من  مأخوذ 

بالَقَرِظ، ومها يتقارظان الثناء. 
والتقريظ: مدح احلي ووصفه، ومنه حديث 
عيل عليه السالم: »هيلك يّف رجالن: حمب 
مفرط يقرظني بام ليس يّف، ومبغض حيمله 
فالنًا  فالن  َظ  وَق��رَّ يبهتني«  أن  عىل  شنآين 
واحد  كل  مدح  إذا  املدح  يتقارظان  ومها 
بالضاد،  يتقارضان،  ومثله  صاحبه،  منهام 
فالتقاُرظ يف  ه،  أو ذمَّ إذا مدحه  َضه  َقرَّ وقد 
اخلري  يف  والتقاُرض  خاصة،  واخلري  املدح 

والرش.
هو  ال��ص��واب  أن  لنا  يتضح  ت��ق��دم  ومم��ا 
مدح  عىل  للداللة  التقريظ  كلمة  استخدام 
هلام  أو  ملؤلفه  أو  معني  لكتاب  ما  شخص 
األقدمون  عليه  درج  أسلوب  وهو  معًا، 
ُيعطي  حيث  بعدهم،  جاء  من  عليه  وسار 
كي  ب��ارزة  علمية  لشخصية  كتابه  املؤلف 
أو  املؤلفني  من  البعض  ويكتب  له،  يقرظه 
املقرظني لفظة التقريض للداللة عىل املدح 
أن  حني  يف  إليه،  للُمَقَرظ  امُلقِرظ  قبل  من 
الذم،  أو  امل��دح  عىل  تدل  التقريض  كلمة 
ليس  وهو  الشعر،  صناعة  كذلك  وتعني 

املقصود من التقريظ.
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ــــربا ْ ـــــ ـــــ ـــــ �ــــش يل  ُتــــــــــْبــــــــــِق  مل  ـــــــنـــــــا  َعـــــــمهَّ ــــــــا  ي
ــْم رايـــــــةاً ــك ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل ــّم ُحـــ�ـــشـــيـــنـــنـــا ح

الــــــوغــــــى  يف  لــــــهــــــا  ــــــٌل  ـــــــ ـــــــ ـــــــ اأهـــــــ فــــــــاأنــــــــتــــــــُم 
ـــطـــفـــى ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــة املـــ�ـــش ــــان ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــــــــُم اأمـــــ ــــــــــُت اأدي
ـــارهـــم ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــران اأفـــكــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــي ـــــــــاأُتُ ن ـــــــــف اأط
ــــــــــــــذ حــــــمــــــلــــــتــــــم رايـــــــــــــــــة املـــــ�ـــــشـــــطـــــفـــــى وم
ـــــيـــــدي ــــــى �ـــــش ــــــق ــــــل ــــــال ــــــــَت ب ــــــــرع ــــــــش ومــــــــــــــذ �
ـــــــــن جـــمـــعـــهـــم ــــــــــم �ـــــــــــشـــــــــــوداء م ــــــــــه ــــــــــشُ واأر�
وجــــهــــكــــم ـــــروا  ــــــ ــــــ ــــــ ي بــــــــــــاأن  ــــــــــجــــــــــروؤوا  ي مل 
ـــةاً ـــل ـــه ـــش � ـــمـــةاً  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــق ل تــــــكــــــونــــــوا  ومل 
ـــــٍة ـــــظ حل يف  املـــــــــــــــــــوِت  �ــــــــشــــــــّن  كــــــــ�ــــــــشــــــــرَت 
ـــــٌع ـــــائ ـــــدكـــــم �ـــــش ــــــ ــــــ ــــــ ـــــع ــــا مـــــــــن َب ــــن ــــن ــــي ــــش ــــ� ح
هــــــــّده  كــــربـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  يف  رحــــيـــــــــــــــــــــــــــــلــــكــــم 
ـــم  ـــه ـــّل ــــ ــــ ــــ ــــ مبــــوتـــــــــــــــــــــــــــــكــــم قـــــــد اأقـــــــبـــــــلـــــــوا ك
ثــــــــائــــــــرااً  الــــــتــــــقــــــى  جـــــ�ـــــشـــــم  يف  يــــــــجــــــــول 
ـــــــده ـــــــع الـــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى وح تــــــركــــــَتــــــه م
ــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي مــــقــــطــــوعــــٌة ــــــــــــــــداَك ي ي
ـــــم مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي جمـــــــروحـــــــٌة ـــــك ـــــن ـــــي وع
ــــــا ــــــم ـــــــــوفـــــــــى دائ وكـــــــــنـــــــــَت عــــــنـــــــــــــــــــــــــــوان ال
ــــنــــا ــــــا كــــّل ــــــن ــــــَع ــــــَم ــــــشْ ـــــوفـــــى اأ� ــــــ ــــــ �ـــــــشـــــــوت الــــــ
ا حـــــا�ـــــشـــــراً ـــم  ـــك ـــفمِّ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــَط ب ـــــــــــــْن  اأك ومل 
قــــافــــيــــتــــي ر�ـــشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاكـــُم تـــبـــتـــغـــي

ــُم حــــّرى ــُك ــي ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــل ــا ع ــُدن ــب ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــَك َف
ــــرا ـــــــُم حــــ�ــــشْ ـــــــت ـــا اأن ـــوه ـــع ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــــال ارف ق
ـــــــم ِبـــَحـــْمـــلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهـــا اأْحـــــــــرى ـــــــك واإّن
ِوْزرا بـــحـــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــلـــهـــا  حتــــــمــــــلــــــوا  مل 
ـــرا ـــْك ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــفــــ ـــائـــكـــم اأطـــــــــفـــــــــاأُت ال ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ مبــــ
ـــُم ذْعـــــــــرا ـــه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــش ـــ� مــــالأتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم جـــي
ــــــْفــــــرا ـــــهـــــم غــــــــــــــدْت لــــــنــــــا �ــــــشِ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ ــــــ اآلفــــــ
ــــدْت لـــــنـــــا قـــــْفـــــرا ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــا غـــــ ـــه ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــكـــن ل
ــــــدي غــــــــــــْدرا ــــــي ــــــش ــــد رمـــــــــــــــوك � ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــق ف
ــــــرا ــــــشْ ــــــ� ــــــع ال رمــــــــيــــــــك  يف  لــــــــقــــــــوا  فـــــــقـــــــد 
ُمــــــــّرا َفــــــِمــــــه  يف  ـــُم  ـــُت ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ وكـــن
ذْخــــــــــــرا يــــــــومــــــــه  يف  لـــــــــه  كـــــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَت 
ــــكــــم قــــــــد كـــــ�ـــــشـــــر الـــــظـــــْهـــــرا ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ فــــراقـــــ
ـــــرا ـــــْم ـــــش ـــــ� ـــــــــــرك ال ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــوتـــــكـــــم قـــــــــد ت
ـــــــــــد �ـــــــــشـــــــــرب الـــــــــ�ـــــــــشـــــــــْدرا بــــــــرجــــــــلــــــــه ق
ــــرا قــــ�ــــشْ غـــــــــــــــــــــــــــادرَتــــــه  قـــــــــــــــــــــــــــد  والِل 
ـــــرا ـــــــــد �ــــشــــنـــــــــــــــــــــــــــــعــــْت نـــــ�ـــــشْ لـــــكـــــنـــــهـــــا ق
ــــــرا ــــــْج ــــْت ف ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــق ــــل ـــــــــد خ لـــــكـــــنـــــهـــــا ق
�ـــــــشـــــــْطـــــــرا لــــــــنــــــــا  يــــــــــومــــــــــا  تــــــــكــــــــن  ومل 
ـــــــــــرا الـــــــــــوْق يــــــ�ــــــشــــــمــــــع  ل  مبـــــــــــن  اأرى 
ـــــــرا ـــــــْع ـــــــشِ ـــــــُت لـــــكـــــــــــــــــم � ـــــــغ لـــــكـــــنـــــنـــــي �ـــــــش
اأْجـــــــــــــــــــرا ــــــــــــــــــــــٍد  اأح مـــــــــــن  تــــــــــرجتــــــــــي  ل 

للدكتور فالح ر�شول احل�شينيَفْجُر الَقَمر

A h r a r w e e k l y30

االدبية



ــــفــــي الـــــغـــــلـــــيـــــل بــــكــــائــــي اأبـــــــكـــــــى وهــــــــــل يــــ�ــــش
ـــــــــا بـــــــ�ـــــــشـــــــامـــــــراء ـــــــــرب ـــــــــــن قـــــــــــد غ ـــــــــــدري ب

ـــــــورى  ـــــــل ل الــــــــــربيــــــــــة  رب  مــــــــــن  ــــــمــــــني  عــــــل
ـــــــة الـــــعـــــلـــــيـــــاء ـــــــب ــــــــى ق ــــــــل ــــــــاأع نـــــ�ـــــشـــــبـــــا ب

ــــم  ــــه ــــرب جنــــــمــــــني ُيــــــــهــــــــدى الــــــ�ــــــشــــــالــــــكــــــون ل
ـــــاء ـــــمـــــي ـــــع ال الــــــفــــــتــــــنــــــة  يف  بـــــــهـــــــداهـــــــمـــــــا 

بــــهــــداهــــمــــا  يــــــهــــــتــــــدي  ل  مــــــــن  �ــــــشــــــل  قــــــــد 
ـــــمـــــاء ـــــظـــــل ــــــــط ال ــــــــى هــــــــــدايــــــــــة خــــــــاب ــــــــت وم

ـــد  ـــح ي مـــــــــن  ــــــا  حــــــق الل  �ـــــشـــــبـــــيـــــل  وهــــــــمــــــــا 
طـــــخـــــيـــــاء ظـــــــلـــــــمـــــــة  يف  يــــــــــتــــــــــْه  عــــــــنــــــــه 

ــــــن ابـــــنـــــه  ــــــش ــــــ� ــــــاحل ــــــّي الـــــــــــهـــــــــــادي وب ــــــل ــــــع ب
ــــــــــكــــــــــروب ومـــــــــدفـــــــــع الـــــــــــــــــالأواء ـــــف ال ـــــش كـــــ�

ـــم  ـــك ـــات ـــف ـــش � بــــبــــعــــ�ــــس  ـــــــا  م ـــــــد  ـــــــم اأح اآل  ـــــــا  ي
ولـــــــــــو اجـــــــتـــــــهـــــــدت يــــــفــــــي جـــــمـــــيـــــع ثــــنــــائــــي

ــــم  ــــك ــــدح مب ـــــــاب  ـــــــت ـــــــك ال ــــــق  ــــــط ن وقــــــــــــد  اين 
ـــــــن الـــــبـــــلـــــغـــــاء ـــــا فــــــــاأخــــــــر�ــــــــس األـــــــ�ـــــــش ـــــ�ـــــش ن
ــــا ــــن ــــوات ــــل ــــش � يف  الــــــ�ــــــشــــــلــــــوات  ـــــم  ـــــك ـــــي ـــــل وع
تــــــتــــــلــــــى بــــــــكــــــــل �ـــــشـــــبـــــيـــــحـــــة ومــــــ�ــــــشــــــاء

ت�شاءلُت عن رو�شة خ�شراء كانت ومل تزل حتمُل ا�شمااً كبريا..
حتمل جرحا مريرا يف جبني الوجود، فاجعة حتب�س اأنفا�شااً دون زفري،

ت�شاءلت وت�شاءلت؟
مال هذه الدنيا تتوقف هنا اجالل ملن رقد يف ثراها

بقعة حتمُل معها خلود الزمان.. بعبق اجلنان
عرفت ان فيها �شبيال للحياة، منارااً لالأباة .. �شمودااً يف اجلهاد

عرفت باأن احلياة من دون معرفتها مات.. وان املمات فيها حياة
َعّلمني من خلد يف ترعتها كيف اكون..

َعّلمني ان احبو يف دنياي دون ميول
َعّلمني ان اأدّون كل �شور النور
َعّلمني ان اكون به اأو ل اأكون

َعّلمني ان ا�شّمد جرحي املك�شور
َعّلمني ان اكون يف دنيا ملئت بالغرور

تاركة حبي يف الدنيا ملن فيه فقط �شاأكون
ووجدُت قافلة الع�شق ت�شبقني وبكيت

وبقيُت اأندب واأندب وراأيت يدااً من نور.. ُتد اإيّل ب�شوؤال 
مَل ل َتد يديك فاأنا هنا، �شابق اخللق بالوعد املوعود..

عرفت �شبيل النجاة..
لأين عرفت الو�شول ال احلياة.

َعّلْمني أن اكوَن

أبكي وهل يشفي الغليل بكائي

جنالء عبد علي عمران

قال ال�شيد حم�شن الأمني :

مبنا�شبة ذكرى ا�شت�شهاد الإمام احل�شن الع�شكري عليه ال�شالم
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أبياُت شعري قد توّشَح حبُرها 
د. نوري الوائلي

ـــــَح حــــرُبهــــا  ـــــشّ ـــــو� ــــري قــــــد ت ــــع ــــش اأبــــــــيــــــــاُت �
ــــــر ملـــن ــــــذك ــــــال فــــــلــــــتــــــبــــــداأ الأبــــــــــــيــــــــــــاُت ب
ــــا ــــه ــــالب ــــش ــــــــــاُت مـــــــن اأ� ــــــــــي ــــرج الأب ــــخ ــــت ــــل ف
ُمــــنــــحــــت ملــــــن حتــــــت الــــكــــ�ــــشــــاء فـــ�ـــشـــائـــٌل
ــه ــف ــــى املـــــعـــــاجـــــز ك ــــــوُل عــــل ــــــر�ــــــش ــــــَع ال و�ــــــش
ـــه ب ــــــزةٌ   ــــــج ــــــع م الل  ـــــــــاُب  كـــــــــت هــــــــــــذا 
كــــــــــل املـــــــــــــعـــــــــــــارِف والـــــــــــــعـــــــــــــوامل تــــ�ــــشـــــ
ــــمــــاء فــــقــــد حــــوى ــــ�ــــش مــــــن بــــعــــد فــــــرقــــــان ال
ـــطـــفـــى ـــ�ـــش ـــــــــــــي بــــــديــــــن امل ــــــث الآت ــــــال ــــــث وال
ــــل اإنـــــهـــــم ــــائ ــــش ــــ� ــــف جــــمــــعــــت بـــــهـــــم خـــــــري ال
ـــِه ـــه ـــن ـــك ب احلـــــنـــــيـــــف  ـــــــن  ـــــــدي ال ــــم  ــــه ــــف ي مل 
مـــــــــــــداُده كـــــــــــان  حــــــيــــــث   ، عـــــلـــــيـــــا اً اإل 
ــــه ــــَج ــــه لزالـــــــــــــــــت الـــــــدنـــــــيـــــــا تـــــفـــــ�ـــــشـــــر ن

ـــــــــــَر الــــفــــ�ــــشــــائــــل وا�ـــــشـــــتـــــ�ـــــشـــــاء بــــنــــاين ذك
الأكــــــــــــــوان ــــذ ُ  ــــق ــــن م  ، الــــــنــــــبــــــوة َ ــــــَم  ــــــت خ
ــــن ــــم ــــرح ال ـــــــد  ي ـــــــن  م ــــة َ  ــــق ــــي ــــق احل تـــــــــــروي 
ـــــــــــــــــــوان ـــــــق الإنـــــــــ�ـــــــــشـــــــــان والأك ـــــــال مـــــــــن خ
ـــــــان ـــــــع اإم يف  الـــــــثـــــــقـــــــالن  لــــــهــــــا  خــــ�ــــشــــعــــت 
ـــــــــــــان الأدي ومـــــقـــــ�ـــــشـــــُد  ـــــــــوجـــــــــوِد  ال �ــــــشــــــّر ُ 
الــــــقــــــراآن بــــاأ�ــــشــــمــــ�ــــس  الـــــعـــــيـــــان  اإل  تـــــبـــــنُي 
ــــــان احلــــــّن ـــــرية َ  مـــــ�ـــــش الــــــر�ــــــشــــــول  ـــــطـــــق ُ  ن
ــــان ــــي ــــب ــــت ـــــاء خـــــــــزائـــــــــُن ال ـــــش ـــــ� ـــــك اأهـــــــــــــــُل ال
ــــــــان ــــــــش بــــــــحــــــــٌر مـــــــــن اخلــــــــــــــــــريات والإحــــــــ�
ـــــــــراآن ـــــــــق ال حــــــــامــــــــل ِ  ـــــــــه  ط بــــــعــــــد  ـــــــــن  م
ــــــــان ــــــــدّي ال خــــــطــــــى  يف  ـــــفـــــا  ـــــي ـــــش و� عـــــلـــــمـــــا 
الأزمــــــــــــــــان ـــــــــــدى  م حــــــــائــــــــرة اً  وتــــــــــــــــدور 
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مــْن ال�شريــح نبــداأ حــني ُتدركنــا املعا�شــي، ونخــرج 
عــن اأطوارنــا، وتفي�ــس ذاكرتنــا ال�شيئــة، ونخلــط 
بــني ال�شاطري والكوابي�ــس، وينعدم فينــا الخال�س 

لتنقلب حياتنا حزنا وبوؤ�شا وخيبة اأمل.
من�شــي بقــوٍة باجتاه قــربك خائري القــوى مذنبني، 
�شوتنــا الهام�س اأنني ل ي�شمعُه غــريك. حّزت قلوبنا 
اّل  الندامــة جــرح ل ميكــن ت�شميــده ول تطهــريه 
بر�شــاك. نفــّر ال ريا�شك  يف هيــاأة النادمني لنكون 

حتت رحمة �شفاعتك . 
مــن دون ان تنظر الينا ن�شع روؤو�شنا بني ثنايا عتبات 
�شريحك ونبكي ب�شالة حزينة ال حٍد تنزع النف�س 
اللوامــة افعالهــا الدنيويــة دون ان تفهــم �شيئــااً، بــل 
تتح�ش�ــس متنبئة نبــوءات الر�شــا القلبــي والراحة 
بالنف�ــس والمــان للــروح. هــو �شــووؤك قــد �شــرى يف 
اج�شادنــا فطّهرهــا وحّررهــا مــن رغبــات ال�شيطــان 

ال�شريــة و�شلطتــه املت�شّنعــة، والأكاذيــب والأوهــام 
ومرتاكمــات احلقــد الدفــني والنتقــام كلمــا �شنحت 

فر�شة. 
�شــووؤك �شيدي : اذاب بقوة نــوره كل خملفات الروح 
ال�شيئــة. فوجــب علينــا ال�شكــر علــى نعمــة �شوئك، 
�شرنّتــل باأعلــى ا�شواتنا خجلني "ت�شبيحــة ال�شكر"، 
ونر�شم ِاخال�شنا كمهذبني غري منافقني ول متجرئني 

على قد�شية حرمك واأومر �شلطتك اللهية. 
ب�شمائــر طيبــة : نق�شُم حني نلم�ــس باأيدينا �شّباكك 
املطهر-  ان نعمل بقلوب خالية من الأنا، رحماء بيننا 
. خمل�شــني لل وللديــن ولك. فما يــزال ثمة وقت.. 
وانــت ال�شــوء. ومــا زال لدينــا وقــت لالإِخال�ــس لك 
ب�شدِق، فقد تاأخرنا كثــريااً،  ِلنجري ب�شرعة ومن�شك 
بخيط النــور فرائحة موٍت يف الغياهــب تعوُم حولنا 

بهدوٍء . 

انَت الضوُء... 
حيدرعا�شوروما زال لدينا وقت لإلخالص لك بصدِق
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السوق  لتقلبات  الخي��ض��ع  نفط  وه��و 
السياسية،  للمزاجيات  والخيضع  العاملية 
تتمتع  التي  البلدان  معظم  يف  والسياحة 
باإلمكانات السياحية  تساهم بنسبة معينة 
الصعبة  بالعملة  القومي  الدخل  رفد  يف 
الذين  للسكان  املعييش  املستوى  ورف��ع 
فالسياحة  عليها،  منهم  الكثريون  يعتاش 
يف العراق ال تقل شأنًا  وامهية عن الكثري 
من الدول التي يعتمد اقتصادها شبه كيل 
وغريها  ولبنان  مرص  مثل  السياحة  عىل 
إبعاد  السياحة يف  ويف هذه  احلالة تساهم 
الوطني  االقتصاد  طبيعة  عن  الريع  شبح 
مصدرا  السياحة  تشكل  التي  الدول  هلذه 
رئيسيا للدخل القومي هلا كام يشكل النفط  
التي  للواردات  االول  املصدر  العراق  يف 
ترفد االقتصاد العراقي )النفطي ( الريعي 
،وهنالك دول تعتمد عىل السياحة بنسبة 
بَان  علاًم  السنوية  امل��وازن��ة  من   )%60(
بأن  تؤهله  سياحية  ببيئة  يتمتع  العراق 
السنة  اي��ام  طيلة  للسياحة  جاذبًا  يكون 
اذ    ، اكثر  بل  املقدار  هلذا   تقارب  وبنسبة 
يمتلك العراق جمموعة من العوامل جتعله 
بام  للسياحة  اجلاذبة  البلدان  مقدمة  يف 

يملكه من مقومات سياحية.
هبذا  ال��ع��امل  دول  ع��ن  ينفرد  وال��ع��راق    
قطاعا  يمتلك  كونه  االقتصادي  املفصل 
سياحيًا متكاماًل، حيث يمتلك مجيع انواع 
السياحات من دون استثناء، واملنترشة يف 
الدينية  السياحة  منها  البالد،  مناطق  مجيع 
واالثارية والطبية والرتفيهية..«، فالعراق 
من   الكثري  ختص  مقدسة   مراقد  لديه 
هذه  استغلت  فلو    ، واالدي��ان  املذاهب 
اسرتاتيجي  بتخطيط  استغالال  املواقع 

رصينة  حكومية  امكانات  ووف��ق  حمكم 
انواع  مجيع  يف  العامل  قبلة  العراق  ألصبح 
السياحة اذ تشري الكثري من الدراسات اىل 
يمكن  السياحة  مللف  اجليد  االستثامر  ان 
من جذب 10 ماليني سائح سنويًا، اي بام 
يكفي من حتقيق 10%  من املوازنة العامة .
توِل احلكومات  مل  النيساين  التغيري   وقبل 
القطاع  هل���ذا  اه��ت��امم  ادن���ى  امل��ت��ع��اق��ب��ة 
ان  امكانية  اىل  تلتفت  ومل  االسرتاتيجي 
يساهم يف رفد املوازنات العامة يف حتسني 
الواقع املعايش للبلد وكرس احتكار الريع 
النفطي لالقتصاد الوطني ، او عىل االقل 
للنفط  اخر موازيا  رافدا  السياحة  لتشّكل 
النسق  هذا  واستمر   ، قليلة   بنسبة  ولو 
التغيري  بعد  ما  حلكومات  التفكري  من 
االقتصادي  للملف  واملتابع  النيساين 
 2003 ع��ام  منذ  العراق  يف  والسيايس 
ضعف  اىل  يؤش  ان  يمكن  اليوم  ولغاية 
الربامج احلكومية يف دعم وتطوير القطاع 
االقتصادية  أمهيته  من  بالرغم  السياحي 
سمة  ال��الم��ب��االة  فبقيت   ،  ، القصوى 
التوجه احلكومي هلذا القطاع الذي واجه 
اضافة اىل ذلك االمهال  حتديني خطريين 
الذي  االمني  باهلاجس  منهام  االول  متثل 
القطاعات  كل  عىل  املقيتة  بظالله  القى 
التنشط  التي  السياحة  ومنها  االقتصادية 
وحتى  م��ت��ده��ور  ام��ن��ي  وض���ع  ظ��ل  يف 
 ، ايضا  التشجع  »نسبيا«  االمنة  املناطق 
والتحدي الثاين فقد متّثل بمتالزمة الفساد 
االداري واملايل والبريوقراطية ومعرقالت 
يضاف  واخل��ارج��ي،  الداخيل  االستثامر 
اليها هشاشة البنى التحتية التي تعد مثبّطا 
السياحي  للواقع  انتعاش  الي  حقيقيا 

يتقدم  ان  دون  مكانه  ي��راوح  ظل  ال��ذي 
شربا واحدا يف حد ذاته ودون  ان يساهم 
مسامهة فعالة يف رفد الدخل القومي مثل 
مثل  متتلك  ال  التي  حتى  البلدان   بقية 
سياحية  امكانات  من  العراق  مايمتلك 
ان هذا  بسبب   ، الصعد  كافة  هائلة وعىل 
كان  السرتاتيجي  االقتصادي  القطاع 
احلديثة  العراقية  الدولة  تأسيس  ومنذ 
وحلد االن حتت هامش التفكري احلكومي 
للنفط  املساندة  القطاعات  تفعيل  يف 
االولويات  قائمة  عىل  يرتبع  بقي  ال��ذي 
عراقية  اية حكومة  تفكر  ومل  االقتصادية، 
يف مصري االقتصاد العراقي فيام لو نضب 
النفط � وهو متوقع يف حدود  الستني سنة 
اقتصادية   معضلة  ماسيشّكل  وهو  املقبلة 
ستفاجأ  التي  القادمة  العراقية  لألجيال 
مل  او   � م��وارده  وانحسار  النفط   بنضوب 
يف  القومي  الدخل  بمتطلبات  يفي  يعد 
تراجع  مع  اهلائل  السكاين  االنفجار  ظل 
واالستثامرية  االنتاجية   القطاعات   بقية 
كالزراعة والصناعة او الصناعة التحويلية 
ومع بقاء ماليني االمتار املكعبة من الغاز 
الطبيعي هُتدر يوميا ومنذ عقود ودون ان 
اقتصاديا  استثامرها  يف  حكومة  اية  تفكر 
مع حاجة العراق املستمرة للعملة الصعبة 
اسعار  يف  املستمر  التقلب  هامش  حتت 
تفعيل  تم  ولو   ، العاملية  السوق  يف  النفط 
القطاع السياحي يف العراق  بشكل مهني 
صحيح فان ذلك سيساهم بشكل تلقائي 
البطالة  مناسيب  من  الكثري  امتصاص  يف 
الشباب  ص��ف��وف  يف  وخ��اص��ة  املقنعة 
اخلرجيني والسيام من ذوي املهن السياحية 
من  الكثري  ع��ان��وا  وال��ذي��ن  والفندقية 

 واقع السياحة في العراق )1� 2(
عباس الصباغ  ) دراسة اقتصادية مقاربة(
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املخرضم  األك��ادي��م��ي  صديقي  ف��اج��أين 
ومقوالت  عبارات  من  مقتطفات  بوضع 
ال��ت��واص��ل  يف ص��ف��ح��ات��ه ع���ىل م���واق���ع 
اإلشارة  أو  املصدر،  ذكر  دون  االجتامعي 
بني  وضعها  حتى  أو  منقولة،  أهن��ا  إىل 
عالمات تنصيص ليكون القارئ عىل علم 

أهنا ليست من تأليفه الشخيص.
وُث��رت  غضبُت  األوىل.  امل���رة  تكن  مل 
يا  أنت  حتى   : حانًقا  هاتفته  كاملجنون. 
للعامة  تركت  م��اذا  حم���رتم؟!  ي��ا  دك��ت��ور 
يرسقون،  الغري.  نِتاج  عىل  يقتاتون  الذين 
أجابني،  أنفسهم!  يصدقون  ثم  ويتباهون 
وال  العامة،  للفائدة  ذلك  نطق:  ما  وليته 

بأس يف ذلك !.
واقعة  أهنا  الكربى  والطامة  كارثي،  تربير 
مُجلة  كتابة  أن  يعرف  أكاديمي  بيد  ذت  ُنفِّ
واحدة دون اإلشارة إىل صاحبها جريمة، 
العلمية  األمانة  حتت  يندرج  ذل��ك  وأن 
واحلقوق الفكرية التي من املحال أن مُتس 
الكارثة  وحجم  عذر!  أو  ذريعة  أي  حتت 
يكون أكرب حني تأيت تلك األفعال من أهل 
ُيعلمون  الذين  والثقافة،  واملعرفة  العلم 

الناس مبادئ وأخالقيات العمل.
اخل��ارج،  دراس��ت��ي يف  أثناء  ا،  أذك��ر ج��ي��دًّ
كل  يف  تقابلنا  كانت  التي  األوىل  الصفحة 
االمتحانات.  قاعة  إىل  فيها  ندخل  مرة 
بسيطًا  إقرارًا  أوىل حتمل يف طياهتا  صفحة 
ورصحيًا ُمكّونًا من مخسة أسطر تنص عىل 
املستند من عقل  أن كل كلمة تأيت يف هذا 
وأنه  تأليفه،  ومن  الورقة  هذه  صاحب 
غري  حال  يف  املصدر  إىل  باإلشارة  يتعهد 

ر!. ع وُيقِّ ذلك، وعليه يوقَّ
مفقودة،  تكون  تكاد  ثقافة  أهنا  يبدو  لكن 
مواقع  انتشار  بعد  س��وءًا  وازدادت  بل 
مخسني  من  أكثر  فإّن  االجتامعي  التواصل 
يف املئة من املشاركني ال ينسبون مشاركاهتم 
إىل أصحاهبا احلقيقيني يف مواقع التواصل 
االجتامعي. وهذه كارثة أخالقية قبل كل 
يشء! .عن جتربة، وضعت مجاًل من كتبي 

يف حمركات البحث، لُيصعقني ذلك الكم 
من القص واللصق من أشخاص جمهولني 
املؤلف  إىل  ب��اإلش��ارة  حتى  يكرتثوا  مل 
الذي  هؤالء  أحد  أنسى  ال  بل  احلقيقي. 
أن عاتبته عىل »لطش«  بعد  ثار يف وجهي 
اإلش���ارة  دون  مؤلفايت  م��ن  مقتطفات 
النقل  بحقوق  إي��اه  مذكرًا  املصدر،  إىل 
وأصوله، فام كان منه إال أن انتفخ وانتفض 
حمتدًا:  ُمهامجًا  وجهي  يف  ينفجر  كاد  حتى 
ويبدو  الناس،  فائدة  املهم  كثريًا،  هتتم  ال 
والشهرة!.  املديح  تبحث عن  يا هذا  أنك 
فرّش  قبل.  من  أضحك  مل  كام  ضحكت 
اآلية  انقلبت  لقد  ُيضحك..  ما  البلية 
وأصبح امُلالم هو املرسوق وليس السارق!

به أحدهم حني  الذي يشعر  ما  أدري  وال 
بكل  ويضعها  بحرفيتها  عبارتك  يقتبس 
بمدحيهم  متباهيًا  يقف  ثم  ملتابعيه،  ثقة 
الذي ينهال عليه، من كل حدٍب وصوب، 
واع��ت��زاز..  فخر  يف  الشكر  ويبادهلم  بل 
وثقة! أي مرض هذا الذي يصيب صاحبه 
بشهوة الشهرة والنجاح، عىل حساب الغري 
هم ونتاجهم، بل يلبسها رداء  وتعبهم وجدِّ

حسن النية وغاية الصالح والفضيلة؟!
ال��ت��واص��ل  ل��ك��ن��ن��ا أص��ب��ح��ن��ا يف زم���ن 
االجتامعي، وتعّدت الرغبة املجنونة لدى 
كل  النظر..  ولفت  الظهور  يف  البعض 
احلدود، فأعمتهم عن احلقيقة.. وال أفهم 
ما الذي يضري أن ننقل ونكتب املصدر إن 
كانت حقًا نوايانا نرش الفائدة يف كل مكان 
حقٌّ  الفكرية  امللكية  حقوق  إن  وزمان؟! 
كلمة  يرسق  من  ُيصان.  أن  جيب  مقدس 
أن  ا  ج��دًّ املمكن  من  بجريمته،  ويتباهى 
يرسق غدًا أي يشء وكل يشء، من املمكن 
يف  الوهم  ويبيع  ب��أرسه  وطنًا  ي��رسق  أن 
بحسن  ويتغنى  ورائه  من  ويكسب  العلن 
أمينًا  ُكن  جفن!.  له  يرف  أن  دون  نواياه 
وارفض هذه الظاهرة بال تربير أو تفسري.. 
رمح��ة..إهن��م لصوص  ب��ال  جتلد  ي��دًا  ك��ن 
العرص اجُلدد، فحاربوهم أينام وجدمتوهم.

كر
شا

مر 
ثا ثقافة االقتباس والمنقول

االجحاف والغبن  .
ودخ���ل ال��ت��ق��ص��ري االع���الم���ي عىل 
فاإلعالم  القطاع  هلذا  التجاهل  خط  
ي��ت��ح��م��ل ج�����زءا  ك��ب��ريا م���ن وزر 
صورة  توصيل  امهية  عن  التغايض 
الدويل  العام  للراي  وناصعة  حقيقية 
السياحية  االمكانات  عن  واالقليمي 
اهلائلة للعراق ، وال خيفى  عىل احد إن 
التنمية السياحية هتدف إىل اإلسهام يف 
زيادة الدخل القومي احلقيقي وتوفري 
وتشغيل  للعاطلني  العمل  ف��رص 
توفري  ع��ن  فضال  العاملة  األي���دي 
تأهيل  وإع��ادة  للبلد  الصعبة  العملة 
ومن  كافة  للمناطق  التحتية  البنى 
وسيلة  السياحية  التنمية  تكون  هنا 
املتابعة  وهب��ذه  االقتصادية  للتنمية 
تعتمد التنمية االقتصادية عىل القطاع 
زيادة  يف  متفاوتة  بدرجات  السياحي 
احلقيقي  وال��دخ��ل  القومي  الدخل 
املتغريات  دف��ع  خ��الل  م��ن  للفرد 
السياحية يف املجتمع للنمو بأرسع من 
معدل النمو الطبيعي0 أي إن التنمية 
السياحية تعد يف هذه احلالة نموًا إراديًا 
املفروض  من  السياحة  ان   0 مدفوعًا 
بعد  للموازنة  الثاين  الداعم  تكون  ان 
السياحية  املرافق  توفر  بسبب  النفط 
والبنى التحتية هلا من خالل التأسيس 
ان  يمكن  سياحية  استثامرية  ملشاريع 
املالية  بالبدائل  العامة  املوازنات  ترفد 
عن النفط وحتّصن االقتصاد العراقي 
من اخطار تقلبات أسعاره، باإلضافة 
للسياحة  التحتية  البنى  تطوير  اىل 
من  كبرية  اعداد  الستيعاب  العراقية 
فرص  خيلق  ان  شأنه  من  السائحني 
التبادل  عملية  وينّشط  جديدة  عمل 
ينعكس  ان  يمكن  وال��ذي  التجاري 
اجيابًا عىل باقي القطاعات االقتصادية 

وان غدا لناظره قريب   ... يتبع. 
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السعادُة ثابتة 
ووسائلها متغيرة

من  هو  بل  اجلميع  به  يتمتع  شعور  بالسعادة  الشعور 
كل  بفضلها  تزدهر  التي  السليمة  احلياة  رضورات 
والتطور  العلمي  اجلانب  حتى  بل  باملجتمع  القيم 
العمراين ، فاصل السعادة هو امر ال يقبل اجلدل ولكن 
اإلشكال يف كيفية السعادة وماهي الوسائل التي حتقق 

لنا السعادة دون ان ُنسخط اخلالق ؟
بعض االبناء قد يرون بعض التقاليد والعادات اخلاصة 
بعائلتهم اهنا موروث قديم وال يمكن االلتزام به الن 
الستاليت  اجهزة  بني  يقارنون  وق��د  تغريت  احلياة 
واملذياع ايام زمان مثال ، او حتى املالبس كيف كانت 
وكيف اصبحت ؟ نعم اهنا تغريت ولكن الثوابت ال 
تتغري عىل سبيل املثال استخدام الستاليت ليس باالمر 
احلرام ، ولكن كيفية االستخدام هو االمر  الذي حيتاج 
التزاما ، فال احد يمنع الفضائيات ولكن حيرم بعض 
يعني  فال  الرشعية  الضوابط  خارج  هي  التي  الربامج 
التخلف  يعني  وال  مشاهدة كل يشء  التطور هو  ابدا 
القنوات  اغلب  تكون  ، عندما  االمتناع عن كل يشء 
وهذا  مجيعها  يتجنبها  ان  يرى  فالبعض  ملتزمة  غري 
بذلك  ويقوم  املقدس  الشارع  براي  وليس  برايه  امر 
خوفا عىل اطفاله ، وبه نوع من الصحة اال ان االفضل 
اهنم  عىل  الكاملة  الثقة  ومنحهم  تربيتهم  ضبط  هو 

يترصفون  الترصف الصح بغياب الوالدين .
الفضائيات  ملتابعة  السهر  الصحيح  من  ليس  كذلك 
بالواجبات  االلتزام  وعدم  بالعبادات  االخالل  يقابله 
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 البي������وُت ذات 
المساحات الصغيرة 

العائلية فهذا حيقق التعاسة ، فالسعادة 
والواجبات  بالعبادات  االلتزام  عند 
ومدرستك ، والفائض من الوقت تابع 

ما تشاء وفق الضوابط الرشعية .
ظاهرة  اصبحت  املوبايل  اجهزة  نعم   
طبقات  ك��ل  ب��ني  منترشة  ح��ض��اري��ة 
اثناء  استخدامها  ان  اال  املجتمع 
االجتامع العائيل واحلديث مع االخرين 
غري  يعترب  ه��ذا  اليهم  االن��ت��ب��اه  دون 
االبن  يتحدث  عندما  سابقا  صحيح 
مع ابيه يتحدث بصوت منخفض وكل 
يقف  بل  ابيه  حلديث  تنتبه  جوارحه 
تتغري  وال  تبقى  هذه  جيلس  وال  امامه 
استخدم  نعم   ، امليداين  التطور  بتغري 
معك  يتحدث  عندما  ولكن  املوبايل 
اي  او  االكرب  اخوك  او  امك  او  ابوك 
من  ترتخص  ان  تعلم  العائلة  من  فرد 
ال  او  متصل  هنالك  ك��ان  ان  املتصل 
بان  املتحدث  من  ترتخص  بان  باس 
لك  يسمح  ب��ان  مهمة  مكاملة  لديك 
الكامهلا ، اما تصفح النت وانشغال كل 
فكرك به وعدم االلتفات اىل املتحدث 
فهذا ليس تطورا وال حيقق لك السعادة 
لتحقيق  احلديثة  االجهزة  استخدم كل 
فانه  الرشعية  الضوابط  وفق  السعادة 
ال��ش��ارع  ب��ل حي��ث عليه  مم���دوح  ام��ر 
تفوز  او  تنجح  عندما  تذكر  املقدس 
من  رغباتك  وحتقق  وال��دي��ك  برضا 
احلياة  لتقنيات  الرشعي  االستخدام 
فانك حققت اعىل درجات السعادة .  

البسيطة  احلياة  طبيعة  ان  نرى   السنني  من  عقود  بضعة  قبل  حتى  او  سابقا 
يف  تعيش  العوائل  من  كثريا  جعلت  التي  االسباب  من  هي  لدهيا  بام  واملقتنعة 
بساطة  ذلك  اىل  اضف   ، ذلك  من  اقل  وحتى  مرتا  مخسون  مساحتها  بيوت 

االثاث الذي اليتجاوز عن االفرشة وادوات املطبخ ودوالب املالبس .
من  كثريا  غرّي  الظروف  واختالف  عقب  عىل  راسا  اختلفت  الظروف  اليوم 
نحو  واالق��ل  السيئ  نحو  منها  البعض  الزامي  والتغيري  املجتمع  اخالقيات 
متطلبات  اصبحت  الظروف  اختالف  بسبب   ، تشاؤما  ليس  وهذا  االحسن 
ويرى  متنوعا  اصبح  فاالثاث   ، كذلك  السابق  عن  ختتلف  العراقية  العائلة 
الغري  امام  التباهي  الجل  ليشء  ال  كامليته  من  بالرغم  توفره  رضورة  البعض 

بامتالكه هكذا اثاث او اجهزة منزلية .
اليوم من الصعوبة واالحراج  العائلة وعدد غرفها  واملهم بل االهم هو تعداد 
بل من   ، الرشد يف غرفة واحدة  يعيش االخوة مع االخوات وهم يف سن  ان 
نعم   ، واسع  بيت  لرشاء  االمكانية  وعدم  احلال  بضيق  هذا  تربير  الصعوبة 
تتحمل احلكومة بالدرجة االوىل تبعات هذا الوضع غري السليم وبكل اعتباراته 
 ، االبناء  نفسية  عىل  وحتى  الرتبية  عىل  مباشا  تاثريا  يؤثر  الضيق  البيت  فان   ،
البستنة  احياء  يف  وخصوصا  للنظر  الفت  بشكل  تنترش  اخذت  الظاهرة  هذه 
فاالرايض بمساحة 50 مرتا هي االكثر مبيعا من بني بقية املساحات وال حترك 
املساحة  ان  تعلم  التي  وهي  االمر  هذا  عن  ساكنا  املسؤولة  احلكومية  اجلهات 

النموذجية 200 مرت فام فوق .
اما بقية توابع البيت التي تعترب مهمة منها احلديقة واملخزن ومساحة االسرتاحة 
عىل  شبابيك  هلا  يكون  العوائل  بعض  ان  بالذكر  اجلدير   ، جدا  رضورية  فاهنا 
الشارع مباشة فيسمع املارة احاديثهم بام فيها حديث النساء ، والبعض منهم 
عند انقطاع التيار الكهربائي صيفا يقوم بفتح باب الدار او الشباك فيكون البيت 

مكشوفا متاما للغرباء الذين يمرون من امامه .
احلل يقوم به اجلميع اوال احلكومة عليها منع ختصيص مساحات صغرية هذا 
اوال وثانيا مساعدة العوائل املتعففة التي ليست لدهيا امكانية شاء بيت يسع 
افراد عائلتهم ، وثانيا العائلة عليها ان تقتصد كي توفر السكن السليم واللجوء 
اىل اي وسيلة تساعدهم عىل جتاوز هذه املشكلة ، وثالثا من يقوم بتفتيت بستانه 
التسامح من حيث  او   ، بيع املساحات الصغرية  او يمتنع عن  عليه ان يتجنب 

السعر او البيع باألقساط للمتعففني كي  يتمكنوا من شاء املساحة الواسعة . 
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هل تعلم ما للقراءة 
من فوائد ؟

مكررة  احلالة  ه��ذه 
واملعلوم  احل��دوث 

يدفع  امل��واط��ن  ان 
مقدما  ال��ش��ه��ر  اج���رة 

يوميا  ساعة   24 تشغيل  عن 
االت��ص��ال  ينقطع  وع��ن��دم��ا   ،

مدة  فان  الرئييس  املصدر  او  الوكيل  بسبب  باملنظومة 
االنقطاع يتحمل خسارهتا املواطن ، ولو قمنا بحساب 
اجرة الساعة التي ينقطع فيها النت فاهنا تدر املاليني 

عىل املستفيدين من القطع او املسببني له .
يف هذه احلالة اىل من يلجا املشرتك يف خدمة االنرتنيت 
السرتداد حقه؟ ام اهنا مسالة ضمن الفساد املسترشي 

يف بلدي من غري معاجلة .

المختار
او  املحلة  اوضاع  عىل  مؤثر  دور  له  املختار 
احلي الذي هو مسؤول عنه من حيث معرفة 
الساكنني فيه وعدم التجاوز فيام بني البيوت 
التي  العوائل  املعلومات عن  ، ومعرفة كل 
تاييد  هو  واالهم   ، احلي  يف  حديثا  تسكن 
اجر  عليه  البعض  يتقاىض  ال��ذي  السكن 

والبعض من غري اجر .
اف��راد  اح��د  خي��ّول  البعض  ان  وامل��رص��ود 
والتوقيع  للختم  الزوجة  ولو  حتى  العائلة 
لتسهيل  االمر  هذا  مربرا  السكن  تاييد  عىل 

مهمة املواطن .
واالمر مرتوك لذوي االختصاص

الراصد

بإمكانك أن تدور العامل كله دون أن خترج من بيتك!
بإمكانك أن تتعرف عىل الكثري من الشخصيات الفريدة دون 

أن تراهم!
األزمنة..  كل  إىل  وتسافر  الزمن”  “آلة  متتلك  أن  بإمكانك 

رغم أنه ال وجود
هلذه اآللة اخلرافّية!

زهور  رائحة  وتشم  موسكو،  بصقيع  تشعر  أن  بإمكانك 
وتتجاذب  بومباي،  يف  اهلندية  التوابل  وروائح  أمسرتدام، 
أطراف احلديث مع حكيم صيني عاش يف القرن الثاين قبل 

امليالد!
بإمكانك أن تفعل كل هذه األشياء وأكثر، عرب يشء واحد: 

القراءة.
الذي ال يقرأ.. ال يرى احلياة بشكل جّيد.

ينتظر  رسي��رك  بجانب  جديد  كتاب  هنالك  دائ��اًم  فليكن 
قراءتك له.

وتذكر ان ال تقرا فقط اختصاصك حتى تعلم ما فيه بل اقرا 
اختصاصات اخرى ستعلم اكثر عن اختصاصك 

االنترنيت  قطع 
من المصدر
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آهات الشارع 

حيكي أن كان هناك رجاًل يسعي بني الصفا واملروة راكبًا عىل فرسه، وكان 
وقوة،  بعنف  أمامه  الطريق  بتوسيع  يقومون  كثرية  وعبيد  يديه غلامن  بني 
فثار الناس وغضبوا كثريًا، وكان الرجل فارع الطول واسع العينني، وبعد 
مرور عدة سنوات رآه أحد احلجاج الذين زاملوه وهو يتكفف الناس عىل 
جرس بغداد، فتعجب احلاج من عمله وقال له : الست انت نفس الرجل 
الذي كان حيج عىل فرسه يف سنة كذا، وكان بني يديك الكثري من العبيد 
توسع لك الطريق رضبًا، فقال الرجل : بىل ، فقال احلاج : وكيف وصل 
العظامء،  فيه  يتواضع  : تكربت يف مكان  الرجل  قال  إىل هنا ؟  احلال  بك 

فأذلني اهلل يف مكان يتعاىل يف األذالء .

وال  الصفر  اخلطوط  تنفع  ال  الشارع  اهيا  مسكني  انت  كم 
، وهذا شارع  املرور  اشارات  تنفع  التي عليك وال  البيض 
يسمح  القانون  بان  والفنادق  املحالت  ج��اره  اىل  يشكو 
يصبح  املسموح  هذا  فاذا  جانبيه  عىل  السيارات  لوقوف 
مساحة متليك للفنادق واملحالت بحيث يصبح ملكا هلم ال 
حيق الحد ان يوقف سيارته امامهم ، ال اعلم هل كتب يف 
سند متليك املحل او الفندق بان مساحة الرصيف والشارع 
ويكون  املساحة  ضمن  ملك  هو  العرصة  لواجهة  املقابل 

الشارع مناصفة مع اجلهة االخرى ؟!!!
واالمر االخر عىل ما يبدو ان بعض الشوارع تعاين من سوء 
ولو  للستوتات  خاصة  وكاهنا  هزيلة  ضعيفة  فتكون  تغذية 
االليات  من  البقية  مرور  ممنوع  سيكون  شاحنة  فيها  مرت 

حتى متر هذه الشاحنة .
فتبقى  ملعاجلتها  هلم  متخصص  يوجد  فال  التخسفات  واما 
االحيان  بعض  يف  ولكنها  االمطار  ملياه  وجممعا  مشوهة 
يروق  مكان  اي  يف  توضع  التي  املزاجية  املطبات  تنافس 
للمواطن ومن غري ضوابط فتخفف الرسعة الطائشة لبعض 

سائقي املركبات .
البستنة  احياء  يف  السيام  الشوارع  بعض  االمطار  يف  واما 
يستطيع  رصيف  يوجد  ال  النه  للمواطنني  رصيفا  تصبح 
املواطن ان يسري عليه النه يصبح بركة من املياه واالوحال 
واملياه  الطني  لتطاير  او  السيارات  سري  لعرقلة  يؤدي  وهذا 

الراكدة عىل املواطنني

تواضع العرب
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1- أن يكون الطالب حاصاًل على شهادة االعدادية فما فوق.

2- أن يقدم الطالب وثيقة تخرج مصدقة من وزارة الخارجية في بلده.

3- يبدأ التقديم من 2018/11/1م وينتهي 2018/12/15م.

4- تكون مدة كورس اللغة )ستة اشهر(.

5- في حال عدم اجتياز الطالب)كورس اللغة(  ال يسمح له بااللتحاق في المرحلة االولى.

6- الكلية مسؤولة عن توفير السكن واالطعام للطالب زيادة على راتب شهري رمزي لكل طالب.


