(انامل الثقافة) أول مجلة عراقية
بطريقة –برايل -العالمية

رسالة السيد الخوئي
عن برامج البحوث العلمية

«قدس سره»

وفاء للمرجع الكبير الذي
ً
اوقف الطوفان االسود
اقامة مهرجان فتوى الدفاع المقدسة

المرجعيةتُع ّلمك
وال تعمل بدلك

االمام جعفر الصادق a
«صدقة يحبها اهلل تعالى :إصالح بين الناس
إذا تفاسدوا ،وتقارب بينهم إذا تباعدوا»
جامع السعادات ج 2ص20

سورة األحزاب

تفسير السورة

ُق��ل َّلن َين َف َع ُك ُم ا ْل ِف َر ُار إِن َف َر ْرتُم ِّم َن مْالَ ْو ِ
ت َأ ِو ا ْل َق ْتلِ َوإِ ًذا اَّل مُ َت َّت ُع َ
ون
إِ اَّل َق ِلي اً�ًل� {األح��زابُ }16/ق ْل َمن َذا ا َّل ِ
��ذي َي ْع ِص ُم ُكم ِّم َن هَّ
اللِ إِ ْن
ون هَّ
ون هَ ُلم ِّمن ُد ِ
ح ًة َو اَل جَ ِ
يدُ َ
اللِ َولِ ًّيا
َأ َرا َد بِ ُك ْم ُس��و ًءا َأ ْو َأ َرا َد بِ ُك ْم َر مْ َ
َو اَل َن ِص ً�يرا {األحزابَ }17/قدْ َي ْع َل ُم هَّ ُ
الل مْ ُال َع ِّو ِقنيَ ِم ُ
نك ْم َوا ْل َقائِ ِلنيَ
ل ْخ َو هِانِ ْ��م َه ُل َّم إِ َل ْينَا َو اَل َي ْأت َ
إِ ِ
س إِ اَّل َق ِليلاً {األحزاب}18/
ُون ا ْل َب ْ��أ َ
َ
َ
��ح ًة َع َل ْي ُك ْم َفإِ َذا َجاء خْ َ
ال ْو ُف َرأ ْيت َُه ْم َي ُ
نظ ُر َ
ور أ ْع ُين ُُه ْم
َأ ِش َّ
ون إِ َل ْي َك َتدُ ُ
َكا َّل ِذي ُيغْ َش��ى َع َل ْي ِه ِم َن مْالَ ْو ِ
ت َفإِ َذا َذ َه َب خْ َ
ال ْو ُف َس�� َل ُق ُ
وكم بِ َأ ْل ِسن ٍَة
��ط هَّ ُ
��ح ًة َع ىَل خْ َ
ال�ْي�رْ ِ ُأ ْو َلئِ َك مَ ْل ُي ْؤ ِمنُوا َف َأ ْح َب َ
الل َأ ْع اَم هَ ُل ْم َو َك َ
ان
ِحدَ ٍاد َأ ِش َّ
َذلِ َك َع ىَل هَّ
اللِ َي ِس ً�يرا {األحزاب }19/حَي َْس ُب َ
اب مَ ْل َي ْذ َه ُبوا
ون الأْ َ ْحزَ َ
َ
َ
َ
َ
َوإِن َي ْأ ِ
اب َي ْس��أ ُل َ
اب َي َو ُّدوا َل ْو أ هَّ ُنم َب ُاد َ
ون يِف الأْ ْع َر ِ
ون َع ْن
ت الأْ ْحزَ ُ
َ
��م َو َل ْو َكا ُنوا ِف ُ
يكم َّما َقا َت ُل��وا إِ اَّل َق ِليلاً {األحزابَ }20/ل َقدْ
أن َبائِ ُك ْ
ان َي ْر ُجو هَّ َ
ول هَّ
ان َل ُك ْم يِف َر ُس ِ
اللِ ُأ ْس َو ٌة َح َسن ٌَة مِّلَن َك َ
َك َ
الل َوا ْل َي ْو َم آْال ِخ َر
َ
َ
لأْ
َو َذ َك َر هَّ َ
ريا {األحزابَ }21/و مَلَّا َرأى مْ ُال ْؤ ِمن َ
اب َقا ُلوا
ُون ا ْحزَ َ
الل َكثِ ً
الل َو َر ُسو ُل ُه َو َصدَ َق هَّ ُ
َه َذا َما َو َعدَ َنا هَّ ُ
الل َو َر ُسو ُل ُه َو َما َزا َد ُه ْم إِ اَّل إِ اَيم ًنا
َو َت ْس ِل اًيم {األحزاب}22/

 ) 16ق��ل ل��ن ينفعكم الفرار إن فررتم من امل��وت أو القتل فإنه البد لكل
أح��د من حتف أنف أو قتل يف وقت معني س��بق به القض��اء وجرى عليه
القل��م وإذا ال متتعون إال قليال أي وإن نفعكم الفرار مثال فمتعتم بالتأخري
مل يك��ن ذل��ك التمتي��ع إال متتيع��ا أو زمانا قلي�لا (  ) 17قل م��ن ذا الذي
يعصمك��م م��ن اهلل إن أراد بكم س��وءا أو أراد بكم رمح��ة وال جيدون هلم
من دون اهلل وليا ينفعهم وال نصريا يدفع الرضر عنهم (  ) 18قد يعلم اهلل
املعوقني منكم املثبطني عن رس��ول اهلل صىل اهلل علي��ه وآله وهم املنافقون
والقائلون الخواهنم هلم إلينا قربوا أنفسكم إلينا وال يأتون البأس إال
قلي�لا وال يقاتل��ون إال قلي�لا (  ) 19أش��حة عليك��م قيل بخ�لاء عليكم
باملعاونة أو النفقة يف س��بيل اهلل أو الظفر والغنيمة فإذا جاء اخلوف رأيتهم
ينظرون إليك تدور أعينهم يف أحداقهم كالذي يغش��ى عليه كنظر املغيش
علي��ه م��ن املوت من معاجلة س��كرات املوت خوفا ول��واذا بك فإذا ذهب
اخلوف وحيزت الغنايم رضبوكم بألسنة حداد ذربة يطلبون الغنيمة
أش��حة عىل اخلري أولئك مل يؤمنوا إخالصا فأحبط اهلل أعامهلم وكان ذلك
عىل اهلل يس�يرا هينا (  ) 20حيس��بون األحزاب مل يذهبوا أي هؤالء جلبنهم
يظنون أن األحزاب مل ينهزموا وقد اهنزموا و يس��ألون كل قادم من جانب
املدينة عن أنبائكم عام جرى عليكم ولو كانوا فيكم هذه الكرة ومل يرجعوا
إىل املدين��ة وكان قت��اال ما قاتل��وا إال قليال رياء وخوفا ع��ن التعيري القمي
نزلت هذه اآليات يف قصة األحزاب من قريش والعرب الذين حتزبوا.

المراسلون :حسني نرص -قاسم عبد اهلادي
رئيس التحرير : :سامي جواد كاظم
ضياء االسدي  -حسنني الزكروطي
مدير التحرير  ::طالب عباس الظاهر
التصميم :عيل صالح املرشفاوي -حسنني الشاجلي
سكرتير التحرير :حسني النعمة
التنضيد االلكتروني :حيدر عدنان
هيأة التحرير :عيل الشاهر
االرشيف :حممد محزة -ليث النرصاوي
حيدر عاشور العبيدي
االشراف اللغوي :عباس الصباغ
حممد محيد الصواف
التصوير  :وحدة التصوير
رقم االعتماد يف نقابة ال�صحفيني العراقيني()896ل�سنة 2010م
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رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م
07711173603
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اجلود من املوجود
ليس من باب المفاضلة او التبرير او االدانة ولكن الحياة تفرض علينا ظروفا س�� ��واء كانت بارادتنا او خارج
ارادتن�� ��ا ولكن بالنتيجة البد لنا من ايجاد حلول لما يترتب اثره علينا فقط او والعياذ باهلل في حالة االنحراف
س�� ��نكون عبء على المجتمع بل وس�� ��يكون لنا اثر س�� ��يء ولهذا نرى دائما من على مواقع التواصل االجتماعي
منش�� ��ورين على طرفي نقيض االول معاق يتحدى الظروف وتراه يعمل بجد واخر انس�� ��ان س�� ��وي بذل جهدا
واجتهد كثيرا حتى يحصل على شهادة التخرج واخيرا يقف متظاهرا امام الجهات المختصة يطالب بالعمل .
المطالبة بالعمل حق من حقوقه ولكن عندما تكون بال اس�� ��تجابة او تتاخر االجابة وااليام تجري من العمر اال
يفترض ان نقتدي بذوي االعاقة الذين تحدوا الصعاب وخلقوا النفسهم فرصة عمل ؟
وعلى الحكومة ان تنظر للطرفين فال المعوق اخذ حقوقه وال الشباب نالوا فرصة للعمل  ،ولكن علينا العمل
بالممكن وكما يقال الجود من الموجود
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أخبار

• (لويجي باندولفي) المفوضية االوربية للمساعدات االنسانية:
ان عمل المفوضية هو دعم المحافظات المتضررة وخصوصا معالجة القضايا التي
مر بها العراق في ازمته االخيرة وزيارتنا الى كربالء فسحت لنا فرصة لمناقشة ما
قدّ منا من انشطة انسانية في العام السابق والعام الحالي ووضع مخططات العمل
للسنة القادمة.

ومتابعات
• ( )30جامعة في فرنسا مستعدة للتعاون وهي على استعداد تام الستقبال طلبة وأساتذة جامعة وارث االنبياء «عليه السالم»
التابعة للعتبة الحسينية المقدسة من اجل اهداف تعليمية تطويرية

ُّ
يحث المفوضي�ة االوربية عل�ى اعطاء
ممث�ل المرجعي�ة العلي�ا
اولويتها لمحافظات الموصل واالنبار والبصرة
حث ممثل املرجعية الدينية العليا املفوضية االوربية للمساعدات االنسانية (ايكو  )echoعىل رضورة االهتامم بجميع املحافظات

العراقية وباخلصوص املناطق املحررة يف املوصل وكذلك ملحافظتي االنبار والبرصة.

وقال الشيخ عبد املهدي الكربالئي خالل استقباله مدير وأعضاء املفوضية يف العراق بمكتبه داخل الصحن احلسيني الرشيف :

من الرضوري اعطاء االولوية بالدعم للمناطق املحررة يف املوصل من خالل توفري مراكز صحية واالعتناء باملدارس لتشجيع عودة
النازحني ،فضال عن رضورة نرش فرق جوالة للتوعية الفكرية .ودعا الكربالئي املفوضية اىل رضورة توفري االدوية الالزمة وحمطات

تصفية املياه ملحافظة البرصة .مؤكدا عىل املفوضية االوربية الرتكيز خالل خطة عام ( )2020عىل اعادة تأهيل املدارس يف حمافظتي
املوصل واالنبار من خالل بناء مدارس جديدة او عن طريق نصب الكرفانات .فيام بني (لوجيي باندولفي) مدير املفوضية يف العراق:

ان زيارة املفوضية اىل مدينة كربالء املقدسة فسحت لنا فرصة عظيمة للقاء بالشيخ عبد املهدي الكربالئي ملناقشة ما قدمنا من انشطة

انسانية يف العام السابق والعام احلايل ونستمع اىل رؤيته للسنة القادمة إلدراجها ضمن خمططات العمل.مشريا اىل ان ما تفضل به
ونثمن طرح سامحته وسيتم ايصال ما طرحه وطلبه بمجال دعم العراق اىل مكتبنا العام .
«الكربالئي» مهم جدا لنا ونقدّ ر ّ

فضائية كربالء تحصد جائزتين من مهرجان «االسبو» في تونس
حصدت جمموعة قنوات كربالء الفضائية جائزة افضل برنامج اجتامعي وجائزة افضل مقدم برامج يف مهرجان االسبو ( )asbuالذي
اقامه احتاد االذاعات والتلفزيونات العربية بمدينة الثقافة يف تونس بدورته العرشين والذي انعقد من ( 27اىل  )30من حزيران العام
اجلاري.
وقال املخرج حسنني اهلاين مدير مهرجان النهج السينامئي انه «برعاية جامعة الدول العربية وبمناسبة مرور ( )50عاما عىل تأسيس
احتاد االذاعات والتلفزيونات العربية عقدت الدورة العرشون من «مهرجان االسبو» وحصدت جمموعة قنوات كربالء الفضائية عىل
جائزة افضل برنامج اجتامعي عن برنامج (خلف االبواب ) من اخراج محزة احلديدي وأفضل مقدم برامج حوارية اجتامعية للزميلة
(زهراء فوزي ).
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• (جان نويل باليو) المستشار الثقافي الفرنسي في بغداد :
ان السفارة الفرنسية ستسعى لفتح جميع ابواب التعاون لجعل جامعة وارث االنبياء ضمن الئحة
افضل الجامعات العالمية الن البنى التحتية التي تمتلكها الوارث هي بنى ذات امكانيات عالية من
حيث المواصفات العالمية والتقنيات المستخدمة في ايصال التعليم للطلبة .

• ( )5000شجرة من اشجار الفواكه والحمضيات المختلفة تزرعها العتبة الحسينية المقدسة في صحراء كربالء كمرحلة اولى
لتجربتها في مجال مقاومة الظروف المناخية للمزرعة.

دراسة علمية للعتبة الحسينية لمعالجة المعوقات التي تواجه الحشود
المليونية في كربالء المقدسة
اقامت شعبة ختطيط حركة الزائرين واملواكب احلسينية التابعة لقسم
حفظ النظام يف العتبة احلسينية املقدسة ندوة علمية الستعراض
مرشوع ختطيط وتصميم مركز مدينة كربالء املقدسة ،بالتعاون مع
قسم هندسة العامرة يف كلية اهلندسة يف جامعة كربالء ،حول وضع
احللول واملعاجلات التي تساهم بتقليل العقبات امام الزائرين خالل
الزيارات املليونية.
وقال (عباس صاحب) مسؤول الشعبة :ان الدراسة التي طرحت
يف الندوة تعتمد عىل عينة من مركز مدينة كربالء املقدسة ،حيث تم
وضع الدراسة اخلاصة بمرشوع التخطيط احلرضي ملدينة كربالء
القديمة ،مبينا ان العينة شملت منطقة باب النجف وحمور باب قبلة
االمام احلسني والعباس (عليهام السالم) لوضع احللول واملعاجلات
التي تقلل من زخم الزيارة اضافة اىل تقليل الفجوات بني املؤسسات
العلمية واملؤسسات العملية او اخلدمية لزيادة انتاجية املشاريع التي
تصب يف مصلحة اجلميع وخدمة ملدينة كربالء وزائرهيا .

الوقف الشيعي يعقد مؤتمرا لحقوق اإلنسان في مدينة جنييف السويسرية
عقد ديوان الوقف الشيعي بالتعاون مع ممثلية العراق الدائمة يف مدينة جنيف السويرسية مؤمترا بعنوان (حقوق اإلنسان يف اإلسالم)
للتعريف بعهد اإلمام عيل (عليه السالم) ملالك األشرت (رضوان اهلل عليه) باعتباره أقدم وثيقة عرفها التاريخ  ،وذلك عىل هامش انعقاد
الدورة احلادية واألربعني ملجلس حقوق اإلنسان الدويل.
وقال سامحة السيد (عالء املوسوي) رئيس الديوان :إن مثل هذه املؤمترات تعد خطوة متقدمة لتوضيح موقف اإلمام عيل (عليه السالم)
من حقوق اإلنسان ،وبيان موقفه العميل يف تعامله مع رعيته من خمتلف الديانات أو حتى من املسلمني املؤيدين واملعارضني له.
فيام أكد السيد ( موسى اخللخايل) رئيس قسم العتبات يف الديوان ،رغبة دائرة العتبات يف إقامة مثل هذه الفعاليات يف املحافل الدولية
وباألخص دول األمم املتحدة آخذين من اإلمام عيل(عليه السالم) نموذجا ملوضوع املؤمتر.
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ُ
الخطبة االولى لصالة الجمعة بإمامة الشيخ عبد المهدي الكربالئي في  /1ذو القعدة الحرام 1440/هـ الموافق 2019/7/5م :

ُ
الوالية تعني..
اداء الواجبات واجتناب المعاصي
ما زلنا يف وصية االمام الصادق (عليه السالم) ألحد اصحابه وهو
ا ْب َن ُج ْندَ ب وهي وصية عظيمة يف مضامينها الرتبوية واالخالقية،
ووصلنا فيها اىل مقطع ّ
حيذر فيه االمام الصادق (عليه السالم)
من االستهانة واالستخفاف وعدم االكرتاث والالمباالة بحقوق
الفقراء من املؤمنني ،ويبني ان هذه االستهانة واالستخفاف
يؤديان اىل نزول العذاب االهلي باألمة فقال (عليه السالم) يف
وصيتهَ ...( :و َما َع َّذ َب هَّ ُ
استِ َها َنتِ ِه ْم بِ ُح ُق ِ
وق ُف َق َر ِاء
الل ُأ َّم ًة إِ اَّل ِع ْندَ ْ
إِ ْخ َو هِانِ ْم).
معنى االستهانة هو االستخفاف واالستصغار وعدم االهتامم
والالمباالة بحقوق الفقراء من االخوة املؤمنني ..ويف الواقع فهذه
االستهانة تؤدي اىل شيوع الظلم االجتامعي يف املجتمع وحصول
منعمة تتوفر هلا مجيع
الطبقية فيه ،والطبقية معناه هناك طبقة مرتفة ّ
االحتياجات وال تعاين شيئ ًا يف حياهتا ،وطبقة أخرى دائمة اهلم
واملعاناة يف حياهتا لعدم توفر االموال واالحتياجات هلا ،هذا يقود
اىل شيوع الفساد واالنحراف واجلريمة يف املجتمع ،الرجل الذي
امامه طبقة
ال جيد قوت عياله وقوت نفسه وما حيتاج اليه وجيد
ُ
متنعمة ومرتفة قد يقود ُه ذلك ويلجئه اىل اجلريمة ،املرأة التي ال
جتد قوت نفسها ألهنا فقدت رب عياهلا وال جتد قوت ًا ألوالدها
هذه املرأة قد تلجأ لالنحراف والفساد ،وبالتايل فان هذه االستهانة
التي تقود اىل الظلم االجتامعي واىل شيوع حالة من الظلم والفساد
واالنحراف مثل هذا املجتمع يستحق نزول العذاب االهلي.
األمر االخر هو فقدان الرمحة من القلوب ألن هذه االستهانة تنشأ
من قلوب ال جتد فيها الرمحة للفقراء قلوهبم قاسية ،واملجتمع
الذي ُتفقد فيه الرمحة وتنشأ فيه القسوة يؤدي اىل نزول العذاب
االهل��ي ..اضافة اىل امور جتتمع هذه االم��ور افساد وانحراف

وجريمة وقسوة وكفران بالنعمة هذه العوامل كلها منافية جلوهر
وروح االسالم ،لذلك ينزل العذاب االهلي اذ يقول االمام (عليه
(و َما َع َّذ َب هَّ ُ
استِ َها َنتِ ِه ْم بِ ُح ُق ِ
وق ُف َق َر ِاء
السالم) َ :
الل ُأ َّم ًة إِ اَّل ِع ْندَ ْ
إِ ْخ َو هِانِ ْم).
ب َب ِّلغْ َم َع رِ َ
ثم يقول االمام (عليه السالم)َ ( :يا ْب َن ُج ْندَ ٍ
اش ِش َيعتِنَا
َو ُق ْل هَ ُل ْم اَل َت ْذ َه َب َّن بِ ُك ُم مْالَ َذ ِ
اه ُب َف َو هَّ
اللِ اَل ُتن ُ
َال َو اَل َي ُتنَا إِ اَّل بِا ْل َو َر ِع
اس ِ
َو اِال ْجتِ َه ِ
ان يِف هَّ
ال ْخ َو ِ
اة إْ ِ
س ِم ْن ِش َيعتِنَا
اد يِف الدُّ ْن َيا َو ُم َو َ
اللِ َو َل ْي َ
اس).
َم ْن َي ْظ ِل ُم ال َّن َ
ك��ان البعض من شيعة اه��ل البيت حينام يسمع ويقرأ بعض
الروايات الواردة يف بيان عظيم املنزلة والفضل واملكانة ألهل
البيت عند اهلل تعاىل وايض ًا يقرأ ويسمع ما تبينه هذه الروايات
وتوهم
تصور
من منزلة وفضل شيعة اهل البيت حيصل لديه
ّ
ّ
خاطئ ان هذه املنزلة كافية يف نجاته من عذاب اهلل تعاىل حتى
بحب
لو أقدم عىل املعايص ومل هيتم بأداء الواجبات وانام اكتفى
ّ
اهل البيت والتعبري عن مودهتم ومواالهتم ببعض املظاهر ،مثال
ً يقيم املجالس او بعض االمور التي حتصل يف املناسبات ..وان
يعول
املحبة واملودة ولكن ّ
كانت هذه االمور مهمة يف التعبري عن ّ
عليها يف انه ينجو من العذاب االهلي حتى لو ارتكب املعايص..
منطقه هكذا حينام يرتكب معصية و ُي ّنبه يقول
تالحظون البعض
ُ
ان شاء اهلل تعاىل ُح ّبي وما اقوم به من هذه االعامل تكفي يف النجاة
من هذا العذاب ..هذه احلالة انترشت يف زمن االمام الباقر واالمام
الصادق عليهام السالم ،لذلك نبهوا شيعتهم كثري ًا اىل خماطر هذا
التوهم.
التصور اخلاطئ وهذا
ّ
ّ
نبهوا شيعتهم فقالوا ال تذهبوا يمين ًا وشامال
السالم
عليهم
االئمة
ّ
ً يف الفهم اخلاطئ هلذه املنزلة واملكانة التي ألهل البيت عليهم
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السالم او املنزلة التي لشيعة اهل البيت ..بل والية اهل البيت
هي والية اهلل تعاىل مكتسبة من والية النبي (صىل اهلل عليه وآله
وسلم) ووالية النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) من والية اهلل
تعاىل ،والية اهلل تعاىل متثّل رصاط اهلل ورصاط اهلل سلوكه الذي
يؤدي ويقود اىل رضاه واجتناب سخطه ،فوالية اهل البيت هي
رصاط اهلل وسلوك رصاط اهلل ال يمكن ان يتم اال من خالل اداء
الواجبات واجتناب املعايص ،كذلك والية اهل البيت عليهم
السالم البد من شيئني :اداء الواجبات واجتناب املعايص.
لذلك االمام (عليه السالم) يبني ان حمبة اهل البيت عليهم السالم
الصادقة واحلقيقية انام تتمثل يف أمرين  :وهو اداء الواجبات
واالنتهاء عن املحرمات.
نعم هذه االمور الظاهرية هي بداية الطريق للوصول اىل الوالية
احلقيقية ألهل البيت عليهم السالم لذلك االمام (عليه السالم)
يقول يف هذا املقطع :
ِ
ِ
اَ
(ل َت ْذ َه َب َّن بِ ُك ُم مْالَ َذاه ُب َف َو هَّ
الل اَل ُتن ُ
َال َو اَل َي ُتنَا إِ اَّل بِا ْل َو َر ِع َو
اس ِ
اِال ْجتِ َه ِ
ان يِف هَّ
ال ْخ َو ِ
اة إْ ِ
س ِم ْن ِش َيعتِنَا َم ْن
اد يِف الدُّ ْن َيا َو ُم َو َ
اللِ َو َل ْي َ
اس).
َي ْظ ِل ُم ال َّن َ
االمام (عليه السالم) يبني ان الفهم الصحيح هو ان تتبعوا منهجنا
ومنهج النبي (صىل اهلل عليه وآله وسلم) ووالية اهل البيت هي
متام رصاط اهلل تعاىل والذي يتمثل يف اداء الواجبات واالنتهاء عن
املحرمات..
ِ
اَ
اَ
هَّ
ُ
اَّ
ْ
ثم يقسم االمام بقوله َ ( :ف َو الل ل ُتنَال َول َي ُتنَا إِل بِال َو َر ِع َو
اس ِ
اِال ْجتِ َه ِ
ان يِف هَّ
ال ْخ َو ِ
اة إْ ِ
س ِم ْن ِش َيعتِنَا َم ْن
اد يِف الدُّ ْن َيا َو ُم َو َ
اللِ َو َل ْي َ
اس).
َي ْظ ِل ُم ال َّن َ
الورع  :هو الكف واالبتعاد عن حمارم اهلل تعاىل من افعال وعقائد
وأفكار ..وللورع دور هام يف احلفاظ عىل الدين ،ويمكن حتقيقه
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من خالل املراقبة وحتصيل احلاجز العقائدي والنفيس عن املحارم
واخلوف من اهلل تعاىل..
وللورع درجات يف االفعال ويف الكالم ويف االفكار واملشاعر ويف
العالقات االجتامعية ويف التجارة فهو يدخل يف كل جماالت احلياة،
ويمكن حتصيله من خالل املواظبة عىل املراقبة للنفس واالعامل
والتأمل والتدبر يف كل عمل تريد القيام به ،واالحرتاز عام حيرك
الشهوة والغضب وااللتزام واملواظبة عىل االعامل احلسنة.
اس ِ
ان يِف هَّ
ال ْخ� َ�و ِ
اة إْ ِ
اللِ) كان الرسول (صىل اهلل عليه وآله
َ
(و ُم َو َ
وسلم) واهل بيته (عليهم السالم) حيثون اصحاهبم وشيعتهم عىل
املواساة واالحسان فيام بينهم ألنه خري ضامن لوحدهتم وقوهتم
واجتامع كلمتهم واشاعة روح االخوة والتعاون وتدخل الرسور
عىل االخرين وترفع معنوياهتم بإحساسهم ان االخرين هيتمون
هبم..
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
اس) الظلم انواع وكالم االمام
َ
س م ْن ش َيعتنَا َم ْن َيظل ُم ال َّن َ
(و َل ْي َ
(عليه السالم) يف ظلم االنسان لآلخرين وهو االنتهاك والتعدي
والتجاوز واحليف بحقوق الناس العامة او التجاوز عليهم بالفعل
واالقوال او ممارسة التمييز ضدهم عىل اسس عنرصية وغريها..
َّ
وحل معه الفساد واجلور وانعدام
وما ساد الظلم يف جمتمع؛ اال
األمن والسالم ،ولذلك فإن اكرب ما كان ّ
يعظمه االئمة عليهم
السالم عىل االنسان من الذنوب العدوان عىل الغري والظلم
للناس وذلك اتباع ًا ملاء جاء يف القرآن الكريم من كثرة موارد
هتويل الظلم واستفظاعه واستكباره.
نسأل اهلل تعاىل ان يوفقنا ان نلتزم هبذا املنهج عن اهل البيت عليهم
السالم واحلمد هلل رب العاملني وصىل اهلل عىل حممد واله الطيبني
الطاهرين.

8

صالة الجمعة
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الشيخ الكربالئي ّ
يحذر من ظاهرة انتشار المخدرات بين الشباب،
ويدعو الى قوة ردع قانونية لمواجهة تنامي خطرها
الجمعة
تحدث ممثل المرجعية الدينية العليا سماحة الشيخ عبد المهدي الكربالئي خطيب وإمام ُ
الجمعة والتي أقيمت في الصحن الحسيني
في
كربالء المقدسة في خُ طبته الثانية من صالة ُ
َ
الشريف في  /1ذو القعدة الحرام 1440/هـ الموافق 2019/7/5م تحدث قائ ً
ال :
وننبه يف ُ
اخلطبة الثانية اىل ظاهرة
اهيا االخوة واالخ��وات نشري ّ
ربام ُتعدّ من اكثر املشاكل االجتامعية خطورة يف الوقت احلارض،
ان مل توضع هلا العالجات املناسبة ملا هلذه الظاهرة من تدمري
للطاقات البرشية يف املجتمع أال وهي تنامي ظاهرة انتشار
املخدرات يف بعض الرشائح االجتامعية بشكل رسيع يدعو اىل
القلق البالغ ،خصوص ًا ان ترويج هذه املواد القاتلة بدأ ينترش
لدى الشباب والشابات بشكل واسع مما ينذر بتدمري مستقبيل
جليل الشباب ،واستنزاف طاقاهتم العقلية والثقافية والنفسية،
وحتطيم القدرة املنتجة لرشحية الشباب التي يؤ ّمل منها ان تكون
الرشحية االجتامعية االكثر عنفوان ًا وفعالية لبناء املجتمع حارض ًا
ومستقب ً
ال..
اخ��واين جيب ان ننتبه اىل هذه املسألة التي ب��دأت ُتستخدم يف
الفرتة االخرية بطريقة ماكرة وخادعة وجاذبة للشباب والشابات
إليقاعهم يف فخ التعاطي للمخدرات وهو اننا نجد هناك وسائل
متعددة لغسيل الدماغ لدى الشباب والشابات هذه الوسائل
تستخدم اساليب ماكرة وخادعة وهي جاذبة يف نفس الوقت
هلؤالء الشباب ،كيف؟!
هناك بعض الشباب والشابات من يعاين من االضطراب النفيس

او القلق النفيس او مشكلة اجتامعية او االحباط بسبب الشعور
خيدعه وجيذبه اىل تعاطي
بالفشل وغري ذلك من االسباب ،كيف
ُ
هذه املواد؟!
ال يأيت اليه بالعنوان الواضح فهذه مواد خمدرة وهي مواد قاتلة
وضارة جد ًا  ..بل يأيت اليه من باب آخر وهو استعامل احلبوب
املخدرة ويبني ُله ان هذه احلبوب تؤدي اىل حالة من التهدئة
وتعالج حالة االضطراب والقلق النفيس لدى الشاب والشابة،
يمر هبا ،فهو يأتيه هبذا
وتعالج لديه هذا احلاالت النفسية التي ّ
وج� ّ�ر ُه اىل هذا العنوان وبدأ يتعاطى هذه احلبوب ،ثم
العنوان َ
بعد ذلك حينام وقع يف الفخ وتأ ّثر بتعاطي هذه احلبوب َج َّر ُه
شيئ ًا فشيئ ًا اىل تعاطي املواد األكثر رضر ًا واألكثر قت ً
ال يف الشباب
والشابات..
هذه الوسائل التي َك ُثرت ال توجد يف مقابلها وسائل حتمي عقول
الشباب وأفكارهم من هذا التلويث الذي حيصل من خالل هذه
الوسائل املاكرة واخلادعة واجلاذبة يف نفس الوقت..
لذلك علينا اخواين حينام تأيت االخبار وحتى تأيت من مسؤولني
معنيني يف تنامي هذه الظاهرة اخلطرية ج��د ًا بالنسبة اىل جيل
الشباب والشابات بصورة خاصة هذا يستدعي مزيد االهتامم

9

Ahrarweekly

ووضع وسائل العالج الرسيعة والفاعلة من اجل صيانة وحفظ
هؤالء الشباب من الوقوع يف خماطر هذه الظاهرة..
نحن لسنا بصدد بيان االسباب واآلث��ار الضارة هلذه الظاهرة
بقدر ما يعنينا تنبيه ولفت انتباه اجلهات املعنية واملجتمعية ايض ًا
برضورة االلتفات اىل خطورة هذه الظاهرة ووضع العالجات
الرسيعة إليقاف تناميها ورسعة انتشارها..
نذكر هنا بعض اخلطوات املطلوبة عسى ان تكون نافعة يف هذا
املجال:

اوالً :

اول يشء نحتاج اليه هو وجود رادع قانوين وعقايب صارم يكفي يف
ّ
واوضح هذه القضية اخواين،
احلدِّ من رسعة انتشار هذه الظاهرة،
هناك اذا كانت جريمة وظواهر خطرية يف املجتمع البد ان يكون
هناك قانون وترشيع فيه من االحكام ما فيها من قوة الردع التي
حتدّ من هذه الظاهرة واجلريمة ابتدا ًء من مرحلة الترشيع والتقنني
لألحكام اىل التطبيق والتنفيذ.
املشكلة أين اخواين؟! كام يذكر ذلك عدد من املسؤولني ،اول
يشء ربام يف مرحلة االحكام يف اط��ار القانون او تطبيق هذه
االحكام القانونية هناك ضعف وهناك عدم كفاية يف ردع هذه
االحكام للمجرمني ،هناك الكثري ممن يتاجرون هبذه املواد بسبب
جشعه وطمعه باملال ورسعة التحصيل عىل املال يتجرأ يف نرش
هذه الظاهرة ،البد ان تكون هناك قوة ردع يف القانون بحيث
تكفي لردعه عن ممارسة هذه الظاهرة.
نجد هناك احيان ًا عقوبات بمستوى خفيف او ضعيف بحيث ال
تؤثر يف ردع هؤالء الذين يتجارون هبذه املواد ،هذه املرحلة االوىل
ليست بمستوى من التأثري بحيث تردع هؤالء هذا اوال ً.
اليشء الثاين ربام يف مرحلة التطبيق وهذا ما نجده بمجرد ان هذا
ا ُملدان يدان بجريمة التعاطي حُ
ويكم عليه حتى جيد باب ًا قريب ًا يفلت
منه من العقاب من خالل احكام العفو املتكررة ،هذه املرحلة
ُ

الثانية التي ُتضعف التأثري الرادع يف القانون.
ال�شيء الثالث :ان بعض الذين يتاجرون هب��ذه امل��واد بسبب
عالقاهتم مع متنفذين يف الدولة يستطيعون ان يفلتوا برسعة من
العقوبات املجعولة هلم يف القانون ،لذلك ال يكون القانون فيه قوة
ردع ومنع كافية هلؤالء الذين يتاجرون بحيث ّ
ختف هذه الظاهرة
و ُتعالج بنسبة ما.

ثانيًا :

احلاجة الشديدة اىل ملء الفراغ لدى الشباب ،هناك احيان ًا فراغ
قاتل لدى الشباب ال يستطيع هؤالء الشباب بام لدهيم من طاقة
وحيوية ان ُيفرغوا طاقاهتم يف امور مفيدة ،بحاجة اىل برامج
تنموية وبرامج ترفيهية يمكن ان تبني هؤالء الشباب بنا ًء عقلي ًا
ونفسي ًا وفكري ًا صحيح ًا يملؤون من خالله اوق��ات الفراغ،
او كذلك احيان ًا احلاالت النفسية التي حتصل لدى البعض من
الشباب بسبب عدم وجود فرصة عمل او مشاكل اجتامعية يريد
ان هيرب من هذا الضغط النفيس ال��ذي يتعرض اليه لوجود
مشكلة اجتامعية او عاطفية او عدم وجود فرصة عمل او ضغوط
تدفعه ان يلجأ اىل هذا املواد لكي هيرب من
احلياة املختلفة عليه
ُ
هذا الواقع املرير الذي يعيشه.
نحن ذكرنا مرار ًا وتكرار ًا ان هناك بعض الوسائل التي ال تلقى
ُ
االهتامم املطلوب من اجل توفري فرص العمل الكافية كام هو
احلال يف جمال تشجيع القطاع اخلاص او تشجيع بعض القطاعات
املهمة الصناعية والزراعية ومراكز الشباب التي يمكن من خالهلا
ان توفر ..لتمأل هذا الفراغ لدى الشباب وتو ّفر فرص عمل
كافية ..هذه املجاالت مل تلق االهتامم الكايف بحيث نعالج شيئ ًا
ما من هذه الظاهرة ادى ذلك اىل ان البعض هيرب من هذا الواقع
ويلجأ اىل مثل هذه املواد هروب ًا من هذه املسألة.
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ايض ًا أو ّد ان ابني لبعض وسائل االع�لام هناك بعض وسائل
االعالم مهنية وهناك بعض وسائل االعالم انفلتت بعض اليشء
وخرجت عن الضوابط املطلوبة..
ثالثًا :
نحتاج البعض ِ
يعوض عن هذه النسبة
نحن
احلريف واملهني ان ّ
ً
التوعية
احلاجة اىل
لدىمجيعا
االنضباطيعنينا
واملهم والذي
العالج
التي ُتلقي
بعضهوالوسائل
الثالثوعدم
االنفالت
من
من
الشبابابتدا ًء
واىلالظواهر
املجتمعهذه
ملعاجلة مثل
واالهتامم الكايف
خاصة،
ومناهجها اىل
املجتمعيةوأفكارها
بثقافاهتا
جيب
وغريها التي
اجلامعة واىل
املدرسة
القلب عىل
االعالمهلا حرقة
شابة جيدة
واىل طاقات
اخواين
االرسةيفاىلالواقع
ولدينا
ً
بالقدر
تلقى منها
ان
الكايف.هؤالء الشباب ان ُيعطوا شيئ ًا
نحتاج من
اهتامم ّتاها،
وشباب أم
جمتمعها
حتى
الظواهر
هذا هذه
لدينا مثل
اخواين واخوايت
وهذااملبادئ
وتناميهاهذه
وينبهوا اىل
املجال
وكفاءاهتم يف
نحنطاقاهتم
من
حالة
فقدنا
انه
واجلامعات
�دارس
االرس وامل�
والقيممستوى
عىل
وهو ُ
املدرسة
وايض ًا
املخاطر..
من هذه
وحيذروا
للمجتمع،
هبا
واالعتناء
التوازن
التي اىل ّ
نمرهذا
والتحدياتتتنبه
باملشاكلاجلامعات ان
وادارات
االهتامماملدارس
منيفادارات
نأمل
التنبيهمثاال
اعطيكم
وانا
ذلك.نو ّد التنبيه اليه هو تنامي ظاهرة انتشار
عىلالذي
االخري
األمر..
من
قسطه
ينال
السيايس
والتحدي
السياسية
املشكلة
ُ
واملشكلة ان
بغداد
العاصمة
خصوص ًا يف
الفساد
مثال ًمراكز
بعض
والعالج
مقبولة احللول
بعناوينووض��ع
نفسها�ادالت
عنونوامل��ج�
االه��ت�مام واملناقشات
اجتامعي ًا بعناوين
بعض هذه املراكز ُت ّ
االهتامم
استحقاقه
االمني ينال
التحدي
اجلميع،
واالهتامم من
منتستبطن
حقيقتها
ولكن يف
وغري ذلك،
وترفيهية
تنموية
صحية و
ّ
للمجتمع.ولكن التحدي االخالقي والرتبوي والقيمي يف
إفساد مطلوب،
وهذا
العالجات
ووضع
والعناية
بعضاالهتامم
استحقاقه من
املجتمع ال
املعنية وتضع
الدولة
مؤسسات
ينالان تتنبه
نحتاج
نحن
ُ
ُله.
بعض هذه املراكز التي تتظاهر بعناوين مقبولة اجتامعي ًا ولكن يف
حصلت
حالة التوازن
ذلك اذا
واضحا عىل
ارضب
وانا
اخالقي ،نحتاج
فقدناوغري
اخالقي ًا
للمجتمع
مثاالإفساد ًا
تستبطن
داخلها
االسالم
اعطى
اخواين يف
املشاكل
املراكز حتت
االسالمهذه
ذلك وتضع
الحظواتتنبه اىل
واملخاطر،املعنية ان
مؤسسات الدولة
كنظام وتقنني ونظام عمل لكل مشاكل وحتديات احلياة ح ّقها من
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املراقبة واملعاينة وحتقق وتتبني من حقيقة نشاط بعض هذه املراكز
التي اخذت ُتفسد العنارص يف املجتمع والشباب وغري الشباب من
الرجال والنساء ُتفسدهم اخالقي ًا وقيمي ًا ومبدئي ًا ..وبدأت تنترش
االهتامم والعالج حتى املجتمعات االن املتطورة يف العامل اعطت
هذه الظاهرة وتتنامى..
لكل حتديات ومشاكل احلياة حقها من االهتامم والعناية يف كل
نحن ان ننتبه اىل مؤسسات الدولة املعنية من خطورة
لذلك علينا ُ
نحن فقدنا
مكان يف االرسة واجلامعة ويف كل مؤسسات الدولةُ ،..
بعض هذه املراكز التي عنواهنا الظاهري يشء ويف باطنها ويف
حالة التوازن يف االهتامم املطلوب ،مثال ً االرسة واملدرسة ُتعطي
داخلها يشء آخر ،هذه لو تنامت وانترشت س ُتشكل خطر ًا عىل
حقه من االهتامم بالتعليم االكاديمي ولكن ال
للطالب وللشاب ُ
املبادئ االخالقية واالمن االخالقي واالجتامعي للمجتمع..
حقه من االهتامم بالرتبية عىل القيم واالخالق واملبادئ،
تعطي ُ
نسأل َاهلل تعاىل ان جينبنا ما فيه فساد جمتمعنا وامتنا واحلمد هلل رب
َض ُعف هذا االهتامم ا ّدى اىل وقوع الشاب والطالب يف مشاكل
العاملني وصىل اهلل عىل حممد وآله الطيبني الطاهرين.
اخالقية وقيمية وتربوية ،كذلك اجلامعة وكذلك مؤسسات
الدولة واملؤسسات املجتمعية االخرى.
نحن علينا ان ُنعيد حالة التوازن يف االهتامم الكايف والعناية
نمر هبا ،االن
ووضع العالجات لكل املشاكل والتحديات التي ّ
عندنا حتدّ ومشكلة يف قضية انتشار املخدرات االن علينا ان ُنعطي
والتنبه ووضع
هذه املشكلة والتحدي ح ّقها من االهتامم والعناية
ّ
احللول ووضع العالجات هلا وتفعيل هذه العالجات..
لذلك علينا اخواين ابتدا ًء من املدرسة كام هتتم بالتفوق البنها وهذا
يشء جيد يف دروسه االكاديمية و توفر له وسائل الرتفيه والراحة
عليها ان هتتم بنفس املقدار برتبية ابنائها وختل ّقهم باألخالق
احلسنة وهكذا..

Ahrarweekly

11

ألقاب علمائية وحوزوية
على من تطلق هذه االلقاب وماهي درجاتهم العلمية؟
 العالمة. -2املحقق.
 -3املحقق احلجة.
 -4آية اهلل العظمى.
 -5احلجة.
 -6حجة اإلسالم.
حجة اإلسالم واملسلمني.
ّ -7
 -8زعيم احلوزة العلمية.
 -9املحقق الكبري.
 -10زعيم الطائفة.
 -11ثقة اإلسالم.
 -12علم اهلدى.
 -13املفيد.
 -14شيخ الطائفة.
 -15املرجع األعىل.
اجلواب :هذه االلقاب تايت من خالل شهرة من متنح له من بقية
العلامء او من قبل املسلمني بعمل مميز او كتاب رائع او انجاز
خالد
 -1العالمة :يطلق العالمة يف كتب الفقه عىل احلسن بن يوسف
بن املطهر احليل املتوىف سنة 726هـ صاحب كتاب إرشاد األذهان
والرسالة السعدية وتبرصة املتعلمني وحترير األحكام وتذكرة
الفقهاء وقواعد األحكام وخمتلف الشيعة ومنتهى املطلب وهناية
األحكام وغريها من الكتب وكان مرجع ًا من مراجع الطائفة.
 -2املحقق :يطلق يف كتب الفقه عىل أيب القاسم نجم الدين جعفر
بن احلسن احليل املتوىف سنة  676هـ صاحب كتاب رشائع اإلسالم

واملعترب وغريها وكان من مراجع الطائفة.
 -3املحقق احلجة :يطلق عىل كل من لديه املقدرة العلمية عىل
حتقيق املطالب العلمية ،واحلجة هو كل من لديه القدرة عىل نقل
األحكام الرشعية واستخراجها من مظاهنا ونقلها إىل طالبيها
فيكون قوله حجة عليهم.
 -4آية اهلل العظمى :لقب يطلق عىل كل من وصل إىل رتبة
االجتهاد وأشري اليه من قبل بعض أهل اخلربة باألعلمية.
 -5حجة اإلسالم( :كام يف احلجة).
 -6املحقق الكبري :يطلق عىل من اشتهر بالتحقيق.
 -7زعيم احلوزة العلمية :من املتأخرين تطلق عىل السيد اخلوئي
(قدس رسه) الذي تصدّ ر زعامة احلوزة.
 -8زعيم الطائفة :تطلق عىل كل من أجتهد وأشتهر باألعلمية يف
زمانه حتى دان له اآلخرون بالفضل.
 -9ثقة اإلسالم :تطلق عىل املحدث حممد بن يعقوب الكليني
صاحب كتاب الكايف.
 -10علم اهلدى :تطلق عىل عيل بن احلسني املرتىض الذي كان
مرجع ًا للطائفة.
 -11املفيد :لقب ملحمد بن حممد بن النعامن كان من مراجع
الطائفة.
 -12شيخ الطائفة يطلق عىل حممد بن احلسن الطويس وكان من
مراجع الطائفة -13 .املرجع األعىل :يطلق عىل نفس من يطلق
عليه آية اهلل العظمى .ويطلق أيضا عىل املرجع املقلد من كل أو
أغلب الطائفة.ويف زماننا عند اطالق املرجع االعىل او املرجعية
العليا يف النجف االرشف يقصد منها سامحة السيد عيل احلسيني
السيستاين (دام ظله الرشيف).
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نصوص فقهية
باب حكم ما أزال العقل من اغماء وجنون وسكر ،وغيرها.
 عن معمر بن خالد ،قال :سألت أبا احلسن (عليه السالم) عن رجل به ،علة ال يقدر عىل االضطجاع ،والوضوء يشتد عليه وهوقاعد مستند بالوسائد ،فربام اغفى وهو قاعد عىل تلك احلال؟ قال :يتوضأ ،قلت له :إن الوضوء يشتد عليه حلال علته؟ فقال :إذا
خفي عليه الصوت فقد وجب عليه الوضوء ،وقال :يؤخر الظهر ويصليها مع العرص ،جيمع بينهام ،وكذلك املغرب والعشاء.
يقول ( صاحب الوسائل) استدل به الشيخ عىل احلكم املذكور وليس برصيح ،لكن الشيخ نقل اإلمجاع عىل أن زوال العقل مطلقا
ينقض الطهارة ،مع موافقته لالحتياط ،وأحاديث حرص النواقض تدل عىل عدم النقض ،واهلل أعلم.
باب أن القيء واملدة  ،والقيح ،واجلشأ  ،والضحك ،والقهقهة والقرقرة يف البطن ،ال ينقض شيئا منها الوضوء.
 عن احلسني بن أيب العالء ،قال :سألت أبا عبد اهلل (عليه السالم) عن الرجل يتجشأ فيخرج منه يشء ،أيعيد الوضوء؟ قال :ال. عن أيب داود مجيعا عن احلسني بن سعيد ،عن فضالة ،عن أبان ،عن عبيد بن زرارة ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال :إذا قاءالرجل ،وهو عىل طهر فليتمضمض.
 وعن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن ابن أذينة ،عن أيب أسامة قال :سألت أبا عبد اهلل (عليه السالم) عن القيء،هل ينقض الوضوء؟ قال :ال .
ـ عن مجيل بن دراج ،عن زرارة ،عن أيب عبد اهلل (عليه السالم) قال :القهقهة ال تنقض الوضوء ،وينقض الصالة.
 وعن حممد بن حييى ،عن أمحد بن حممد ،عن عثامن بن عيسى ،عن سامعة قال :سألته عن القلس وهي اجلشأة ،يرتفع الطعام منجوف الرجل ،من غري أن يكون تقيأ ،وهو قائم يف الصالة؟ قال :ال ينقض ذلك وضوؤه ،احلديث.
ورواه ابن إدريس يف آخر (الرسائر) نقال من كتاب حممد بن عيل بن حمبوب وذكر إنه كان عنده بخط الشيخ الطويس ،وإن اسمه
كتاب (نوادر املصنف) عن احلسني بن سعيد ،عن احلسن عن زرعة ،عن سامعة ،مثله

باب أنه ال ينقض الوضوء رعاف وال حجامة وال خروج دم غير الحيض واإلستحاضة ،والنفاس

عن عبد اهلل بن عامر ،عن عيل بن مهزيار ،عن فضالة ،عن العالء ،عن حممد بن مسلم ،قال:
سألت أبا جعفر عليه السالم عن الرجل يأخذه الرعاف ،والقيء  ،يف الصالة كيف يصنع؟ قال :ينفتل ،فيغسل أنفه ،ويعود يف
صالته ،وإن تكلم فليعد صالته ،وليس عليه وضوء.
 وعن عيل بن إبراهيم ،عن أبيه ،عن ابن أيب عمري ،عن محاد ،عن احللبي ،عن أيب عبد اهلل عليه السالم  -يف حديث  -قال :سألتهعن رجل رعف فلم يرق رعافه حتى دخل وقت الصالة؟ قال :حيشو أنفه بيشء ثم يصيل ،ويطيل إن خيش أن يسبقه الدم.
 حممد بن احلسن بإسناده عن حممد بن عيل بن حمبوب ،عن حممد بن احلسني ،عن صفوان ،عن العال ،عن حممد ،عن أحدمها عليهامالسالم قال :سألته عن الرجل خترج به القروح ،ال تزال تدمي كيف يصيل؟ قال :يصيل وإن كانت الدماء تسيل.
 وبإسناده عن حممد بن أمحد بن حييى ،عن أمحد بن أيب عبد اهلل ،عن أبيه عن أمحد بن النرض ،عن عمرو بن شمر ،عن جابر ،عنأيب جعفر عليه السالم قال :سمعته يقول :لو رعفت دورقا ما زدت عىل أن أمسح مني الدم واصيل.

استفتاءات شرعية
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ّ
الحج  -آداب ّ
المعظمة
مكة
السؤال :هل هناك آداب ومستحبات عند دخول مكة املكرمة ؟
اجلواب :يستحب فيها أمور ،منها:
(  ) ١االكثار من ذكر اهلل وقراءة القرآن.
(  ) ٢ختم القرآن فيها.
(  ) ٣الرشب من ماء زمزم ،ثم يقول:
((اللهم اجعله علام نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم )).
ثم يقول(( :بسم اهلل وباهلل والشكر هلل)).
(  ) ٤االكثار من النظر إىل الكعبة.
(  ) ٥الطواف حول الكعبة عرش مرات :ثالثة يف أول الليل ،وثالث يف آخره ،وطوافان بعد الفجر ،وطوافان بعد الظهر.
(  ) ٦أن يطوف أيام إقامته يف مكة ثالثامئة وستني طوافا ،فإن مل يتمكن فاثنني ومخسني طوافا ،فإن مل يتمكن أتى بام قدر عليه.
(  ) ٧دخول الكعبة للرصورة ،ويستحب له أن يغتسل قبل دخوله ،وأن يقول عند دخوله:
(( اللهم إنك قلت :ومن دخله كان آمنا ،فآمني من عذاب النار)).
ثم يصيل ركعتني بني األسطوانتني عىل الرخامة احلمراء ،يقرأ بعد الفاحتة يف الركعة األوىل سورة حم السجدة ،ويف الثانية بعد الفاحتة
مخسا ومخسني آية.
(  ) ٨أن يصيل يف كل زاوية من زوايا البيت ،وبعد الصالة يقول:
((اللهم من هتيأ أو تعبأ أو أعد أو استعد لوفادة إىل خملوق رجاء رفده وجائزته ونوافله وفواضله ،فإليك يا سيدي هتيئتي وتعبئتي
وإعدادي واستعدادي رجاء رفدك ،ونوافلك وجائزتك ،فال ختيب اليوم رجائي ،يا من ال خييب عليه سائل ،وال ينقصه نائل ،فإين
مل آتك اليوم ثقة بعمل صالح قدمته ،وال شفاعة خملوق رجوته ،ولكني أتيتك مقرا بالظلم واإلساءة عىل نفيس ،فإنه ال حجة يل وال
عذر ،فأسألك يا من هو كذلك أن تصيل عىل حممد وآله وتعطيني مسألتي وتقيلني عثريت وتقلبني برغبتي ،وال تردين جمبوها ممنوعا
وال خائبا ،يا عظيم يا عظيم يا عظيم أرجوك للعظيم ،أسألك يا عظيم أن تغفر يل الذنب العظيم ،ال إله إال أنت )).
ويستحب التكبري ثالثا عند خروجه من الكعبة وأن يقول:
((اللهم ال جتهد بالءنا ،ربنا وال تشمت بنا أعداءنا ،فإنك أنت الضار النافع )).
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الشيخ الكربالئي يلتقي وفدًا من االيزديات الناجيات
من عصابات (داعش) االرهابية
االحرار /حسين نصر  -تصوير :صالح السباح  -حورية حامد

التقى املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ
ِ
مكتبه الرسمي باحلائر احلسيني
(عبد املهدي الكربالئي) يف
الرشيف وفد االيزيديات الناجيات من قبضة عصابات (داعش)
االجرامي ،وقد حرض اللقاء وزير اهلجرة واملهجرين (نوفل هباء
موسى) .
وقال الشيخ الكربالئي خالل كلمته :ان املرجعية الدينية العليا
ويف كثري من املناسبات ومنها اللقاء الذي جرى بني سامحة السيد
السيستاين (دام ظله الوارف) ووفد من الطائفة االيزيدية عبرّ ت
املرجعية الدينية فيه بعني االحرتام والتقدير واالهتامم حلقوق مجيع

املكونات ومنهم الطائفة األيزيدية وإهنا تنظر اىل مجيع املواطنني
العراقيني عىل حد سواء وال تفرق بني اتباع هذا الدين ودين
آخر او بني اتباع هذه الطائفة وطائفة اخرى او اتباع هذه القومية
وقومية أخرى ،حتى ورد ما ُنقل عن سامحة السيد السيستاين –
دام ظله -ان الطائفة االيزيدية امانة يف اعناقنا وأعناق العراقيني ..
وأضاف الكربالئي ،لذلك نحن نعبرّ عن تعاطفنا مع مواطناتنا
فالنساء املوجودات اآلن من االيزيديات من بلدنا ننظر اليهن
بعني االح�ترام والتقدير والتعاطف مع املأساة االنسانية التي
مررن هبا لذلك حصلت هذه الدعوة لزيارة مدينة كربالء املقدسة
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سماحة الشيخ الكربالئي:
ضرورة انصاف االيزديات
الناجيات من (داعش)
االجرامي وإيجاد تشريعات
قانونية من قبل الجهات
المجتمعيةوالحكومية
والدولية .

ولنعبرّ هنا يف هذه املدينة عن تعاطفنا العميق مع هذه املأساة
االنسانية وما يستلزمها من اهتامم وعناية ورعاية خاصة فالبد
نحول هذا التعاطف اىل فعل ملموس وان كان هناك تأخر يف
ان ّ
النتائج ولكن املرجعية الدينية العليا طالبت يف كثري من ُخطب
اجلمعة ويف بياناهتا بمجموعة املطالب التي ذكرمتوها يف انصاف
هؤالء النساء واملخطوفني واملخطوفات ولذلك انا قرأت ان
هناك قانونا مرفوعا اىل جملس النواب للعناية والرعاية وتوفري
احلقوق هلؤالء املخطوفني واملخطوفات ونرجو ان تكون هناك
متابعة هلذا القانون الذي يلزم ترشيعه وتنفيذ فقراته سواء أ كان
يف جانب احلقوق املالية او جانب احلقوق املعنوية واحلقوق
االخرى التي تعيد هلم العيش الكريم..
من احلق الذي هو للجميع مجيع املواطنني العراقيني حق احلياة
حق العيش الكريم وتوفري احلقوق يف مجيع املستويات لذلك

املرجعية الدينية العليا املتمثلة بسامحة السيد السيستاين – دام
ظله -طالب يف كثري من املناسبات والبيانات ُ
وخطب اجلمعة
بأن تتوفر هذه احلقوق جلميع املواطنني عىل حد سواء..
وتابع قائ ً
ال ،نأمل منكم وال يتطرق اليأس الينا بل نأمل من
االخوة املعنيني ان يستمروا يف الضغط باجتاه الترشيعات التي
تضمن هذه احلقوق وباجتاه اخلطوات العملية التي تعيد احلياة
هلم سواء أ كان يف مدينة سنجار او حمافظة املوصل ويف بقية
املحافظات من اهتامم اجلهات العراقية املعنية بإعادة االعامر
هلذه املناطق كام حصلت املطالبة يف ذلك يف ُخطب اجلمعة
وبقية ُ
اخلطب وكذلك بقية املناطق يف اعادة النازحني وتوفري
مستلزمات العيش الكريم..
وأشار الكربالئي اىل ان ا ُملختطفات حالة خاصة ختتلف عن
البقية فتارة نازح ويبقى يف بلده ،نعم يعاين بعض اليشء ولكن
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الشيخ الكربالئي :يطالب الجهات الحكومية باالسراع على مستوى التشريع
او التنفيذ او الجانب المعنوي والنفسي لاليزديات

املختطفات هلن حالة خاصة حقيقية وهم اكثر املواطنني الذين
تعرضوا اىل العنف واىل خمتلف املعاناة االنسانية لذلك هن بلغن
املرتبة االعىل يف املعاناة ومن هنا ينبغي ان يكون االهتامم هبن
اكثر وتوفري مجيع االمور التي ذكرمتوها ونحن من جهتنا نحاول
ايض ًا ولكن انتم ايض ًا من خالل التنسيق والضغط عىل اجلهات
احلكومية العراقية املعنية وايض ًا مطالبة املنظامت الدولية بأن
يكون هلا دور يف ذلك ألن هذه القضية قضية انسانية عامة هي
ال تعني فقط جمموعة مواطنني ومواطنات بقدر ما هي تعني اهنا
جريمة انسانية بكل معنى الكلمة وينبغي ان يكون هناك توثيق
هلذه اجلرائم وحماسبة دولية هلذه اجلرائم ويف نفس الوقت هناك
خطوات عاجلة مطلوبة نحن نأمل ان شاء اهلل باعتبار كونكم
مسؤولني يف الدولة ان يكون هناك ضغط عىل اجلهات احلكومية
العراقية املعنية باإلرساع يف تلبية هذه املتطلبات وإعادة يشء من
اجلانب املعنوي والنفيس واإلنساين للمخطوفات ألن الظروف
التي مررن هبا أصعب من ظروف النازحني فالنازحون يف خميامت
يف بلدهم ،نعم هناك معاناة ولكن ليست كمعاناة املخطوفات
تعرضوا اىل ابشع اجلرائم اإلنسانية.
واملخطوفني فهؤالء ّ

مؤكدا سامحته:و نحن من هذا املوقع نطالب اجلهات احلكومية
أن ُترسع سواء أ كان عىل مستوى الترشيع او التنفيذ او اجلانب
املعنوي والنفيس باالهتامم هبذه الرشحية وختصيص االم��وال
واجلهود املطلوبة هلم وكذلك نأمل مطالبة اجلهات الدولية ايض ًا
بأن يكون هلا دور يف إعادة احلقوق هلؤالء املخطوفني واملخطوفات
وكذلك االهتامم باجلوانب النفسية هلم اضافة اىل قضية السكن
وحق التعليم وإعادة احلالة النفسية الطبيعية هلؤالء النساء أمر
مهم ..مؤكدا  ،نأمل من املعنيني رضورة الضغط املتواصل
بخصوص الترشيعات التي تضمن حقوق ه��ذه املكونات
واالرساع باخلطوات العملية التي تعيد احلياة هلن سواء يف مدينة
سنجار او باقي املحافظات العراقية من خالل اعادة إعامر مدهنم
واع��ادة النازحني ورضورة االهتامم بشأن املختطفات اللوايت
الزلن حتت ارس (داعش) بشكل خاص ألهنن االكثر ترضرا ملا
تعرضن له من عنف ،فضال عن املعاناة التي يقاسينها.
االيزديات امانة يف اعناقنا مجيعا
فيام بينّ السيد سعد الدين البناء املرشف العام عىل مركز احلوراء
زينب عليها السالم لرعاية الفتيات التابع للعتبة احلسينية املقدسة
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سماحة الشيخ الكربالئي:
ما قام به داعش بسبي
مجموعة من النساء
االيزيديات وهن مقيدات
بالسالسل ّ
يذكرنا بالمأساة
التي مرت بها عائلة
اإلمام الحسين a
قبل حوالي ( )1400عام
حينما تم سبي العائلة
من كربالء الى الشام داعيا
الى ضرورة التأسي بمصاب
االمام الحسين وأهل بيته
(عليهم السالم) .
« التقى سامحة السيد عيل احلسيني السيستاين ( دام ظله الوارف)
الوفد االيزدي يف سنة ( )2014م وقال هلم «ان االيزديني امانة
يف اعناقنا مجيعا «ومن هذا املنطلق تكون املرجعية الدينية العليا
يف النجف االرشف راعية لكل مكونات وطوائف الشعب
العراقي و بالتنسيق مع القوات االمنية لتأمني وصوهلم من
سنجار اىل كربالء املقدسة ،مبينا لقد تضمن برنامج استضافتهم
العديد من اجلوالت االستطالعية عىل مشاريع العتبة احلسينية

املقدسة وحمارضات خمتلفة بالتنسيق مع مركز احلوراء زينب
(عليها السالم) يف العتبة احلسينية املقدسة ..
من جهته ع�ّب�رّ الوفد برسالة خطية عن شكرهم الكبري اىل
سامحة املرجع الديني األعىل السيد عيل السيستاين ( دام ظله)
الذي أوىص باأليزيديني قائ ً
ال« :االيزيديون أمانة يف أعناقنا فال
تقرصوا عنهم أبد ًا وبينوا ان هذه الزيارة كانت سبب ًا يف التعرف
عىل الدين اإلسالمي الصحيح ،»..واصفني اإلسالم بأنه دين
(االنسانية والسالم والثقافة والعلم) ..بعكس ما غرسه داعش
يف أذهاهنم من فكر منحرف وتعاليم ال إسالمية مبنية عىل اساس
العنف وسفك الدماء وانتهاك احلرمات..
وبعد االستامع ملا ّ
متت للبرشية
حل هبن من جرائم بشعة ال ُّ
بصلة ..ال يسعنا إال ان نجدد شكرنا لسامحة املرجع األعىل
السيد عيل السيستاين دام ظله لفتواه العظيمة التأرخيية التي
حافظت عىل أعراض النساء من ان هتتك ،وأرض املقدسات
من أن تدنس بجرائمهم وحققت النرص املبني..
وشكر ًا لكل ٍ
اب وام وزوجة كانوا سبب ًا يف ّ
حث األبطال عىل
التطوع والدفاع عن حرمات الوطن ومقدساته..

18

العطاء الحسيني

Ahrarweekly

العتبة الحسينية المقدسة تواصل نشر الثقافة القرآنية

في مختلف دول غرب أفريقيا
االحرار /حسين نصر  -تصوير /علي السالمي

يواصل وفد شعبة النشاطات االفريقية
التابعة لقسم النشاطات العامة يف العتبة
احلسينية املقدسة نرش الثقافة القرآنية
وتعاليم أه��ل البيت (عليهم السالم)
يف ق��ارة افريقيا وذل��ك بجولة تواصلية
يف ال��دول االفريقية لإلطالع عىل واقع
املسلمني من أتباع أهل البيت (عليهم
السالم) ،لبحث إمكانية فتح مؤسسات
ومراكز تابعة للعتبة املقدسة تعنى باجلانب
القرآين والديني.

وق��ال الشيخ (عيل القرعاوي) مسؤول
النشاطات االفريقية :بتوجيه من املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة
الشيخ (ع��ب��د امل��ه��دي ال��ك��رب�لائ��ي) يف
االهتامم ب��دول ق��ارة افريقيا بشكل عام
ونرش ثقافة القرآن الكريم وتعاليم أهل
البيت (عليهم السالم) ،مضيفا ان الوفد
قام بزيارة املؤسسات االفريقية التي تعنى
باجلانب الرتبوي والثقافية والعلمية منها
(مجهورية مايل ،بوركينا فاسو ،واوغندا )

وعمل عىل فتح مؤسسات باسم (وارث
االنبياء) وسجلت بشكل رسمي وقانوين
يف تلك ال��دول وبرعاية وإرشاف العتبة
احلسينية املقدسة .
وبني القرعاوي ،ان املؤسسات بارشت
بجهودها الثقافية والرتبوية ونظمت
بعض ال��دورات القرآنية والفقهية فيها،
تم قبول اكثر من ( )60طالبا متميزا يف
التالوة وحفظ القرآن الكريم .مشريا اىل
ان يف مجهورية اوغندا وضع الوفد برناجما
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تدريس ًا متنوع ًا للطلبة عرب االنرتنت ،
وقد بلغ عدد املشرتكني فيه اكثر من()30
طالبا يدرسون معنا عرب هذه املنظومة
اضافة اىل ان مجيع الدروس توجد داخل
املؤسسة للطلبة االكاديميني .
منوها ،اىل ان اهلدف من الزيارة إلنشاء
فرع اخر يف مجهورية مايل ملؤسسة وارث
االنبياء والتي ستعنى بجانبني االول وهو
اجلانب القرآين والثاين برنامج للدراسة
املفتوحة عن بعد  ..كذلك سيتم افتتاح
مكتب يف ك��رب�لاء امل��ق��دس��ة مكلف
بتسجيل الطلبة ليتم تدريسهم عن طريق
هذا الربنامج ،وأشار القرعاوي اىل ان
جوالت الوفد تضمنت زيارة العديد من
املؤسسات الدينية واملدارس االسالمية
منها مؤسسة ومدرسة املزدهر الدولية
العامة يف -باماكو  -التابعة اىل الشيخ
(يعقوب دك��وري) وه��و من حمبي أهل
البيت (عليهم السالم) وله فيها مكتبة
حتتوي ع�لى اكثر من ( )2000كتاب
باللغة الفرنسية ومنها بالعربية كام له عدد ًا
من املؤلفات ذات املواضيع الدينية العامة.
فيام أكد الشيخ (حسن املنصوري) مسؤول
دار القرآن يف العتبة احلسينية بافتتاح فرع
مؤسسة وارث األنبياء ،وب��دأ النشاط
القرآين يف مجهورية (بوركينافاسو) اول
املحطات التبليغية لوفد العتبة احلسينية

املقدسة يف دول غرب افريقيا اما املحطة
التبليغية الثانية كانت مجهورية مايل ذات
االغلبية املسلمة .مضيفا ان الربامج
القرآنية التطويرية التي عملت هبا الكوادر
القرآنية يف مجهورية اوغ��ن��دا وتواص ً
ال
مع أهداف دار القرآن الكريم يف تنظيم
الربامج التطويرية و التخصصية يف خمتلف
الدول ضمن رؤيتها يف توسيع دائرة العمل
التبليغي عرب الرقعة اجلغرافية لنشاطاهتا».
واضاف «ان الدار تقيم للمرة االوىل عىل
مستوى قارة إفريقيا الربنامج التطويري
إلع��داد الكوادر القرآنية بمشاركة اكثر

م��ن(  ) 50طالب ًا وطالبة يف مجهورية
أوغ��ن��دا .مبينا ان ك��وادر ال��دار تواصل
برناجمها عىل مدى  ١٢يوما بواقع ثالث
فرتات تدريسية صباحية ومسائية وليلية
ويتلقى الطلبة من خالهلا حم��ارضات يف
ال��ق��راءة الصحيحة وق��واع��د التجويد،
مشري ًا إىل أن كل متخرج متميز يف هذه
الدورة سيتم منحه شهادة خترج معتمدة
تؤهله للعمل كمعلم للقرآن الكريم
باملدن و القرى يف أوغندا.
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لتأدية االمتحانات النهائية..
العتبة الحسينية المقدسة تفتح جامعة وارث االنبياء
ومدينة اإلمام الحسين «عليه السالم» أمام طلبة المراحل المنتهية
تقرير :حسنين الزكروطي  /تصوير :رسول العوادي

000

حرص ًا منها عىل خدمة املجتمع ،السيام الطلبة بادرت
كل من جامعة وارث االنبياء (عليه السالم) ومدينة
اإلم��ام احلسني «عليه ال��س�لام» للزائرين الواقعة
عىل طريق كربالء بابل بتوفري اجواء امتحانية لطلبة
املراحل املنتهية يف كربالء وذلك من خالل التنسيق مع
مديرية تربية حمافظة كربالء.
وقال عبد االمري طه مدير مدينة االمام احلسني (عليه
السالم) للزائرين« :بادرنا باالتصال بمديرية الرتبية
واجلهات املسؤولة يف العتبة احلسينية املقدسة من اجل
نقل املركز االمتحاين اىل داخل مدينة االمام احلسني
(عليه السالم) للزائرين ،وبالفعل جاءت املوافقة
الرسمية وبدأنا العمل عىل هتيئة مجيع املستلزمات بدءا
من القاعات اخلاصة باالمتحانات واالسرتاحة جمهزة
بأجهزة التربيد املركزية واملقاعد ودواليب حلفظ
الدفاتر ،وانتها ًء بتوفري ما يلزم من ماء وعصائر».
واضاف« :ان عدد الطالبات املشاركات يف االمتحانات
النهائية للصف الثالث املتوسط بلغ ( )102طالبة من
مدرستني وزع��ت عىل مركز واح��د ،بينام بلغ عدد
طالبات الصف السادس االعدادي اكثر من ()205
طالبات من ست مدارس وزعت عىل مركزين حسب
تقسيم املديرية لطلبة».
مشريا اىل ان «العتبة احلسينية املقدسة ع�لى اتم
االستعداد للتعاون مع مجيع املديريات والدوائر التي
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عبد االمير طه

تسعى يف مشاريعها اىل خدمة املواطن واملجتمع».
وقال سمري هادي عبد السادة مسؤول شعبة النقل املجاين« :بادر
قسم االليات يف العتبة احلسينية املقدسة بتوفري ( )15حافلة
كبرية لنقل الطالبات ذهابا وايابا من موقع املدرسة اىل القاعات
االمتحانية ،وتأيت هذه املبادرة هبدف تسهيل عملية نقل الطالبات
بشكل اسهل واكثر امانا».
من جانبها بينت املرشفة الرتبوية ربيعة عجة حسني« :ان
انتقال املركز االمتحاين اىل قاعات مدينة االمام احلسني (عليه
السالم) كان افضل بكثري من القاعات التي كانت ستؤول اليها
املديرية ،من خالل عدد استيعاهبا للطلبة من جهة واملستلزمات
واخلدمات املتوفرة للطالبة واملراقبة من جهة اخرى».
مشري ًة اىل «ان حجم القاعات املوجودة يف مدينة الزائرين ساهم

بشكل كبري بتسهيل عملية املراقبة حيث وفرت مسافة كافية بني
طالبة واخرى ،ومكنت املرشفني من اداء واجبهم الرقايب بكل
سهولة ويرس».
وختمت حديثها بالشكر واالمتنان لألمانة العامة للعتبة احلسينية
ٍ
بحديث
املقدسة والقائمني يف مدينة االمام احلسني (عليه السالم)
مبارك لرسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)« :من اعان طالب العلم
احبه االنبياء وكان معهم» وهذا احلديث يطابق العمل الكبري
والدؤوب الذي قدمته االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة».
وعىل صعيد متصل حتدث األستاذ (حسني رضا املسعودي)
االختصايص الرتبوي قائ ً
تم االتفاق هذا العام
ال« :عىل بركة اهلل ّ
مع جامعة وارث األنبياء (عليه السالم) التابعة للعتبة احلسينية
املقدسة بخصوص استضافة طلبة حمافظة كربالء املقدسة
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بمختلف فروع الدراسة اإلعدادية ،ألداء االمتحانات العامة يف
بناية اجلامعة ،وحقيقة خالل جتوالنا يف اجلامعة وحتديد القاعات
االمتحانية التي تم إجراء االمتحانات فيها ،كانت رائعة ّ
بكل
تفاصيلها ،من حيث اخلدمات واألثاث وكافة املستلزمات».
وأضاف املسعودي« :باإلضافة اىل ذلك فقد انبهرنا باألشخاص
املسؤولني يف اجلامعة ،إذ كانوا من أروع ما يكونون ،حمبني لعمل
اخلري وداعمني لقطاع الرتبية والتعليم ،وهذا ما ملسناه من السيد
رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور (طالب حسن موسى) ّ
وكل
العاملني يف اجلامعة ،الذين أبدوا استعدادهم للمساعدة ،حيث
و ّفروا لنا كافة املستلزمات املطلوبة ،وهذا يشء مفرح لنا من
خالل تعاون اجلامعة مع مديرية تربية كربالء ،خدم ًة للمسرية
التعليمية يف البلد».
فيام عربت الطالبة سام عدي من مدرسة اخلالدات عن سعادهتا
هبذا املبادرة الطيبة كام وصفتها من خالل قوهلا« :نشكر العتبة
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احلسينية املقدسة عىل ما وفرته من خدمات كبرية من خالل
إدارة مدينة الزائرين للطالبات ،مبينة ان القاعات االمتحانية
واالسرتاحة املجهزة بجميع وسائل الراحة ،كانت مبادرة
حقيقية سامهت برفع معاناة الطالبة وتيسري االمور سعيا يف
كسب الطلبة راحة نفسية تعينهم عىل عبء االمتحانات».
ويف االجابة عىل السؤال الذي طرح حول ما متثله هذه اخلدمات
للطالب؟ اجابت« :ان مساعدة الطالب بتوفري وسائل جيدة
تساعدهم عىل اداء االمتحان بصورة افضل ،خصوصا يف اجواء
الصيف احلارة وعدم توفر املستلزمات الرئيسية يف املدارس
(كأجهزة التربيد والكهرباء غري املستمرة) التي كانت تصعب
املهمة علينا ،وجتعل االمتحان اكثر تعقيدا ،اضافة ان شعور
الطالب من خالل االهتامم والدعم املعنوي بأنه امام مهمة كبرية
وسيكون تالركيزة االساسية للمجتمع يف املستقبل».
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جامعة وارث األنبياء
ّ
محكمة
ت��س��ت��ح��دث م��ج��ل��ة
تُعنى بنشر البحوث العلم ّية

حسنين النعمة

استحدثت جامعة وارث األنبياء التابعة للعتبة احلسينية املقدسة
جملة علمية نصف سنوية توسمت بـ(جملة وارث العلمية)
ُتعنى بنرش البحوث ا ُمل َح َكمة التي سرتد إىل اجلامعة من خمتلف
اجلامعات العاملية ،و ُتعدّ البحوث املنشورة يف املجلة جزء ًا من
متطلبات الرتقية العلمية بالنسبة لصاحب البحث.
وقال رئيس اجلامعة األستاذ الدكتور (طالب حسن موسى) يف
هذا الصدد« :يف سياسة تب ّنتها جامعتنا من أجل الوصول إىل
العاملية يف اجلودة والرصانة العلمية ،حصلنا عىل موافقة وزارة
التعليم العايل والبحث العلمي عىل استحداث جملة ُتعنى بنرش
البحوث».
وأضاف موسى« :كان طلبنا احلصول عىل استحداث جملة يف
واإلنسانية ،لكن الوزارة طلبت أن نعطي
العلمية
التخصصات
ّ
ّ
ّ
ستختص
األولوية للجانب العلمي يف الوقت احلارض ،وهبذا
ّ
املجلة باجلانب العلمي فقط ،وس��وف ُتنرش فيها البحوث
ا ُمل ّ
حكمة ،التي ستخضع للتقييم من جلنة خاصة قبل نرشها».
وأشار رئيس اجلامعة إىل ّ
أن «اجلامعة بارشت باختاذ اخلطوات
العملية إلصدار املجلة بتحديد هيأة التحرير من أعىل األلقاب

العلمية ،وكادر إداري وف ّني ولغوي يتوىل استقبال واختيار
البحوث التي س ُتنرش يف العدد األول ،الذي سريى النور يف
هناية العام اجلاري بنسختيه اإللكرتونية والورقية ،و باللغتني
العربية واإلنكليز ّية».
وتابع موسى «من أجل حتقيق الرصانة العلمية التي تطمح
هلا اجلامعة باستمرار والتي هي مطلب من مطالب اجلودة،
حصلت جامعة وارث االنبياء (عليه السالم) عىل موافقة السيد
وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي يف وزارة التعليم العايل
والبحث العلمي عىل استحداث (جملة وارث العلمية) بموجب
كتاب دائ��رة البحث والتطوير املرقم (ب ت  )4413/4يف
.»9/5/2019
(جملة وارث العلمية) جملة حمكمة نصف سنوية تعنى بنرش
البحوث والدراسات العلمية ومعتمدة ألغراض الرتقيات
العلمية ،وتشتمل عىل كادر علمي من محلة الشهادات العليا
وبأعىل األلقاب العلمية من داخل وخارج العراق».
وجتدر االشارة اىل ان جملة وارث العلمية قد حصلت يف وقت
سابق عىل الرقم املعياري الدويل ()Issn
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نشاطات قسم رعاية ذوي الشهداء والجرحى
في العتبة الحسينية المقدسة
االحرار /عماد الجشعمي

• الشيخ الكربالئي يستجيب لمساعدة جريح
من الحشد الشعبي

استجاب سامحة الشيخ (عبد املهدي الكربالئي) ممثل املرجعية
الدينية العليا ملناشدة املجاهد اجلريح (ك�مال فائز ك�مال) من
العاصمة بغداد عرب مواقع التواصل االجتامعي حول تر ّدي وضعه
الصحي واملعييش وما يعانيه اجتامعيا .أكد ذلك (امحد اخلفاجي )
معاون رئيس القسم لشؤون اجلرحى مضيفا ان الشيخ الكربالئي
وجه وفدا من قسم رعاية ذوي الشهداء واجلرحى برئاسة السيد
ّ
(حيدر اخلطيب) وتم خالل الزيارة االطالع عىل حالته الصحية

َ
اوصل الوفد القادم سالم وحتيات سامحة الشيخ
وبعد احلديث
الكربالئي له مفصحني عن استعدادهم لتذليل الصعوبات التي
يعاين منها حتى متاثله للشفاء بإذنه تعاىل .
�رب ( ك�مال) عن شكره وامتنانه للوفد القادم
ومن جهته اع� َ
لتجشمهم عناء السفر والوصول ملنزله لالطالع عىل وضعه احلايل
سائ ً
ّ
وجل ان حيفظ املرجعية الدينية وباخلصوص
عز
ال املوىل ّ
سامحة الشيخ الكربالئي لرعايته االبوية واملستمرة جلرحى الدفاع
املقدس من خالل إدارة القسم املوقر .

25

Ahrarweekly

جان���ب م���ن الج���والت الميدانية
لذوي الشهداء والجرحى

وفدالعتبةالحسينيةالمقدسةيشاركمجالس
الشهداء في النجف االشرف والديوانية
إكراما لدماء شهداء احلشد الشعبي زار وفد قسم رعاية ذوي
الشهداء واجلرحى التابع لألمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة
جملس فاحتة الشهيد (عبد الكريم كاظم اجلنايب) احد ابطال
لواء الطفوف الذي نال رشف الشهادة يف قاطع عمليات حترير
القائم .وقال (امحد رضا اخلفاجي) معاون رئيس قسم لشؤون
تكون من احلاج (فاضل عوز) والسادة اخلدم
اجلرحى ان الوفد ّ
واملشايخ الكرام حيث القى الشيخ (سامل االسدي) كلمة باسم
العتبة املقدسة موضحا خالهلا (عظيم منزلة الشهداء االبرار
وأجر املجاهدين املرابطني عىل الساتر مستشهدا ذلك بآي من
الذكر احلكيم) .ويف ختام الزيارة ق ّلد الوفد القادم ذوي الشهيد
راية متربكة بقبة سيد الشهداء (عليه السالم) تعظيام للتضحيات

اجلسيمة التي قدّ مها شهداؤنا نرصة لألرض والعرض.
فيام شارك الوفد عائلة الشهيد (مرتىض انور سعيدان) يف حمافظة
الديوانية وذلك تزامنا مع الذكرى السنوية الستشهاده حيث
اطلع الوفد عىل منزل الشهيد بعد ان تم تشييده حديث ًا من قبل
َ
املحسنني واخلريين وتم تسليم عائلة الشهيد اجهزة تربيد وأجهزة
منزلية.
ويف سياق متصل زار الوفد منزل املجاهد اجلريح ( كرار حيدر
يرس ) احد ابطال لواء ايب الفضل العباس (عليه السالم )الذي
أدت اىل برت كلتا ساقيه ومتت معاجلته
تعرض إلصابات عديدة ّ
كرم الوفد
عىل نفقة العتبة املقدسة يف مطلع عام ..2015اىل ذلك ّ
باسم العتبة احلسينية املقدسة املجاهد( كرار) ملواقفه البطولية
واجلهادية اضافة اىل جتهيز داره باألجهزة الكهربائية واملنزلية
مباركني له بمناسبة زواجه امليمون.
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(انامل الثقافة)..
أول مجلة عراقية بطريقة –برايل -العالمية
االحرار  /حسين نصر – تصوير  /صالح السباح

بجهود وإمكانات ذاتية تمكن معهد
نور االمام الحسين (عليه السالم) لرعاية
المكفوفين وضعاف البصر التابع للعتبة
الحسينية المقدسة من اصدار مجلة ( انامل
الثقافة) بطريقة – برايل -اللغة العالمية
الخاصة بشريحة المكفوفين ،والتي تعد االولى
من نوعها على مستوى العراق.
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وقال االستاذ (سامي جواد كاظم) مدير املعهد بتوجيه من سامحة
الشيخ (عبد املهدي الكربالئي) املتويل الرشعي للعتبة احلسينية
املقدسة وضعت كوادر املعهد خططها وبراجمها التطويرية يف
املجاالت التعليمية واملعرفية والثقافية لالهتامم اخلاص برشحية
املكفوفني يف العراق ،ونجحت الكوادر يف تأسيس مكتبة خاصة
للمكفوفني تضم كتبا عامة بلغة –برايل -منها (القرآن الكريم
والفقه واألدعية) فضال عن الكتب التارخيية والثقافية .مشريا
اىل ان اختيار الكوادر التدريسية والفنية قد خضع الختبارات
متنوعة وإق��ام��ة دورات ختصصية بطريقة «ب��راي��ل» واللغة
االنكليزية وذلك لتطوير قابلياهتم التعليمية والثقافية ،منوها اىل
ان املعهد اعتمد عدة برامج لتعليم وتدريب املكفوفني عىل السري
يف املمرات الضيقة والسلوك وطريقة –برايل -واحلاسوب
الناطق فضال عن املناهج االكاديمية الرتبوية.
موضحا ان كوادر املعهد ويف خضم هذه اجلهود االستثنائية
املشرتكة التي بذلوها واملعطيات الرتبوية املهمة استطاعوا
من اصدر جملة ختصصية فصلية تعنى برشحية املكفوفني حتت
عنوان (انامل الثقافة) تم طباعتها بطريقة – برايل -وهي تعد
االوىل عىل مستوى العراق ،مبينا ان الغاية من املجلة بعد اقامة
عدة دورات لتعليم القراءة والكتابة بطريقة –برايل -وكان
البد من ان يصدر مطبوع خيدم هذه الرشحية بأنامل ثقافية
واعية ومتخصصة عرب ابواب متعددة ومتنوعة انطلق عددها
التجريبي لرؤية االجيابيات والسلبيات وسنعمل عىل استدراكها
يف العدد القادم ،مضيفا ان املجلة ستوزع عىل بعض املؤسسات
التي تعنى بثقافة املكفوفني ،وأخبارهم اضافة اىل صفحة ختص
السري واحلركة املكفوف وأبواب حتتوي عىل معلومات تارخيية
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ورياضية واخرى ادبية بطريقة – برايل.-
مؤكدا ان املعهد عمل عىل استرياد طابعة من منشأ عاملي لطبع
املناهج الدراسية فضال عن االصدارات االخرى ،هي االوىل
من نوعها يف العراق هلا القدرة عىل طبع(  ) 400حرف يف
الثانية الواحدة من طريقة –برايل -واهل��دف من ذلك هو
متكني املعهد من طباعة املناهج الدراسية وحتويلها اىل طريقة
–برايل -ليستفيد الطالب منها يف القراءة والكتابة والصوت
معا ..اضافة اىل ذلك يعمل املعهد وبشكل دوري عىل تطوير
الكوادر التعليمية اىل االرتقاء بالغايات التي ينشدها املعهد
وذلك بالتعاون مع مركز التدريب املهني يف كربالء من خالل
اقامة دورة باللغة االنكليزية .
من جهته قال املهندس (جميد خضري) املحارض يف املعهد  :ان
اهل��دف من ال��دورات التي يقيمها املعهد هي لتطوير كفاءة
الكوادر التدريسية يف جماالت خمتلفة امهها اللغة االنكليزية،
وذلك من خالل تدريس املنهج املعتمد يف اع��داد اخل�براء يف
اجلامعة الربيطانية ،وهو يعتمد عىل طريقة املحادثة ،اضافة اىل
اقامة ورش داخل الدورة منها لعب االدوار حلفظ املفردات
ووضعها يف مجل مفيدة .وأشار خضري اىل ان العتبة احلسينية
املقدسة هي الراعية احلقيقية هلذه اجلهود الرتبوية الصانعة
لكوادر علمية متخصصة يف خدمة املكفوفني..
ويذكر ان معهد نور االم��ام احلسني (عليه السالم) لرعاية
املكفوفني وضعاف البرص التابع للعتبة احلسينية املقدسة يقدم
العديد من اخلدمات املجانية لطالبه املسجلني يف صفوفه كالنقل
والتعليم والقرطاسية ووجبات غذائية صباحية .
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مصنع نسيم الوراث إلنتاج اجهزة التبريد
والصناعات الهندسية في كربالء المقدسة
 يقع المصنع على طريق (كربالء المقدسة  -النجف االشرف) في مرأب العطاء. المصنع هو بداية لفتح مصانع اخرى في كافة المجاالت الصناعية والزراعية . الهدف من المشروع تغطية السوق المحلية. المصنع ينتج أجهزة التبريد على خطين لتجميع المواد بأحجام تبدأ من الطن الواحدوتنتهي عند خمسة أطنان وبطاقة إنتاجية تصل الى ( )400جهاز لكل ( )8ساعات ،وهنالك
طموح للوصول خالل هذا العام الى انتاج  100الف جهاز.
 المصنع يوفر منتجا محليا ذات مواصفات وجودة عالية تتالءم مع أجواء العراقالساخنة وقليل االستهالك للطاقة الكهربائية الى جانب توفير ضمان حقيقي يصل الى
سنتين وصيانة موقعية فضال عن أسعاره المناسبة.
 ليس الهدف من المصنع تحقيق االرباح بالدرجة االولى بل لزرع الثقة لدى العاملينوالمشرفين في جميع القطاعات بالصناعة الوطنية باإلضافة الى توفير فرص عمل في
االختصاصات الهندسية والفنية.
 المصنع افتتح بعد عمل لمدة سنتين فيه ،في ظروف قاسية ،وهو بذرة لمشروع اكبريخلق فرص عمل للشباب العراقي ،اضافة الى انه ركيزة لالقتصاد الوطني العراقي.
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ُ
الكالم الحر
حرية التعبير أو
ُ
محمد هاشم

البرش ُ
ُ
منذ القدم عن موضوعة (حر ّية التعبري) وكافحوا من
كافح
َ
أجلِ أن يعيشوا أحرار ًا يف ِّ
بث آرائهم والدفاع عن معتقداهتم الدينية
والسلطات هلا البقاء
والفكرية والسياسية ،والتي مل تشأ احلكومات
ُ
ِ
مصاحلها الشخصية ،فجاهدت َ
دون حتقيق ذلك ،إال ّ
أن
خوف ًا عىل
ٌ
َ
ورضخ الكثريون أمام مطالب الناس يف ح ّقهم
كفيل بالتغيري
الزمن
بحرية التعبري ،ح ّتى جاءت املواثيق والدساتري تؤ ّيد هذا احلقّ الطبيعي
لبني البرش.
وصحي يف نفس الوقت ،وهو حقّ اإلنسان
أمر صحيح
ّ
حر ّي ُة التعبري ٌ
يف التعبري عن املعلومات واألفكار واآلراء اخلالية من القيود احلكومية
القائمة عىل املحتوى ،ويدخل ضمنها حرية التعبري يف وسائل اإلعالم
واالحتجاجات والتظاهرات ،والتي تكفلها الدساتري العاملية ،وإن كان
البعض اآلخر يعطي هذا احلق ألبناء الشعب ولكنه عبارة عن جماملة
َ
حترم وحتارب من
ال أكثر،
ناهيك عن احلكومات الدكتاتورية التي ّ
الزج بالسجون واملوت ،مع ذلك
يبدي رأيه وهو األمر الذي يصل إىل ّ
فنحن نرى ّ
بأن حق التعبري عن أنفسنا بحرية من األمور التي تكتيس
نحتاجه اآلن يف ِّ
أمهية للعيش يف ٍّ
ظل
منفتح وعادل ،وهو ما
ظل جمتمع
ُ
ٍ
ِ
تعانيه أغلب الدول العربية ذات الطابع الديكتاتوري من انعدام
ما
ِ
ُ
املوت عىل ّ
كل من يريد أن يبدي رأي ًا! ،كام كان
وهيمنة
حر ّية التعبري
أصبحت اآلن مت ّتع بفضاء من حرية التعبري عن الرأي،
يف الدول التي
ْ
لك ّنها عاشت نفس مأزق العتمة الذي نعيشه ،والتي دفعت الكاتب
األمريكي الساخر مارك توين؛ ذات يوم ليطلق قولته املشهورة « :لقد
من اهلل علينا بثالث يف هذا البلد :حرية التعبري وحرية التفكري واملقدرة
َّ
عىل عدم تطبيق أي منهام!».
ومع أن «أوليفر وندل» يرى أن «التقييد رشعي فقط إذا كان اخلطاب
َ
يشكل خطر ًا وشيك ًا أو هتديد ًا للسالمة واألمن واملصلحة العامة»،
كام أن العديد من احلاالت التي تنطوي عىل حرية التعبري والصحافة
تتعلق أيض ًا بالتشهري ،والفحش ،والضبط املسبق ،إال أنه غالب ًا ما جلأت
التذرع باألمن القومي من أجل خنق أصوات منتقدهيا،
احلكومات إىل
ّ
ويف السنوات األخرية ،ساعدت قضية مكافحة اإلرهاب يف تربير تنامي
تس ّلط احلكومات عىل أصحاب الرأي واملدافعني عن حقوق اإلنسان.

Ahrarweekly

ويف مقال نرشته منظمة العفو الدولية عىل موقعها اإللكرتوين حتت عنوان (حرية التعبري عن الرأي)
تقول فيه« :يكتيس احلق يف البحث عن املعلومات واألفكار وتلقيها وتبادهلا مع اآلخرين ،دون خوف
أو تدخل غري مرشوع ،أمهية جوهرية لرفع مستوى ثقافتنا وتطورنا كأفراد ومساعدة جمتمعاتنا املحلية
واالحتكام إىل القضاء والتمتع بجميع حقوقنا األخرى».
ّ
وتؤكد منظمة العفو الدولية هّأنا حترص عىل محاية األشخاص الذين يعربون عن آرائهم علنا – سواء
لتبيان أفكارهم الشخصية أو دفاع ًا عن اآلخرين  -كام تتعاون مع الصحفيني والعاملني عىل مستوى
املجتمعات املحلية واملعلمني والنقابيني والنساء الالئي ينرشن احلقوق اإلنجابية والسكان األصليني
الذين يناضلون من أجل أراضيهم وحقوقهم.
يف يونيو املايض ،أفرج ،بعد ثالث سنوات تقريب ًا ،عن أليس بيالياتسكي ،وهو ناشط حقوقي بيالرويس،
ويقول« :أواصل نضايل من أجل محاية حقوق اإلنسان  -ولن نجلس مكتويف األيدي .وال يمكننا أن
نستسلم».
ويعترب احلق يف حرية الرأي والتعبري من احلقوق األساسية لإلنسان ،ونظر ًا ألمهية هذا احلق للفرد
والدولة مع ًاّ ،أكدت الترشيعات الدولية عليه ووضعت املعايري املقبولة ملامرسته ،كام تعدّ معايري
حقوق اإلنسان كام تضمنتها املواثيق واملعاهدات واإلعالنات الدولية املعنية بحر ّية الرأي والتعبري
األسايس القانوين يف الرشعة الدولية حلامية هذه احلقوق ،بحيث أصبحت جزء ًا من قواعد القانون
الدويل اآلمرة ،وهي هبذه الصفة هلا اإللزام القانوين للدول وغريها من الكيانات السياسية الحرتامها
ّ
لتشكل بذلك
وعدم خمالفتها ودجمها ضمن نظامها الترشيعي الداخيل وتضمينها الدساتري والقوانني،
األساس الوطني القانوين حلقوقه اإلنسان وحر ّياته.
إن أول اعرتاف رسمي بحر ّية الرأي والتعبري يعود إىل إعالن حقوق اإلنسان الفرنيس الذي صدر
نصت املادة ( )11منه عىل «التداول احلر لألفكار واآلراء هو
بعد الثورة الفرنسية سنة  ،1789حيث ّ
أحد حقوق اإلنسان اهلامة فيجوز ّ
حرة مع مسؤوليته عن سوء
لكل مواطن أن يتك ّلم ويطبع بصورة ّ
استعامل هذه احلرية يف احلاالت التي حيدّ دها القانون».
أقرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف سنة  1948اإلعالن العاملي حلقوق
وعىل الصعيد العامليّ ،
تضمن حق كل شخص بالتم ّتع بحرية الرأي والتعبري ،وتب ّنت يف سنة  ،1966العهد
اإلنسان ،الذي ّ
الدويل للحقوق املدنية والسياسية الذي يعكس ما نص عليه اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ،ومت ّتع
أحكامه بصفة اإللزام القانوين للدول التي تصادق عليه ،حيث ّأكد يف املادة ( )19منه عىل حق كل
إنسان يف اعتناق اآلراء دون مضايقة وتعبري عنها ونقلها إىل اآلخرين دونام اعتبار للحدود بالوسيلة
التي خيتارها.
وعىل الصعيد اإلقليمي ،أكد امليثاق األوريب حلقوق اإلنسان سنة  1950عىل حر ّية الرأي والتعبري،
وكذلك امليثاق األمريكي حلقوق اإلنسان سنة  ،1969وامليثاق اإلفريقي حلقوق اإلنسان والشعوب
سنة  ،1979وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان الذي ُاعتمد يف القمة العربية السادسة عرش سنة ،2004
وهي ليست باجلديدة طبع ًا ،فقد كفلت الكتب والرساالت الساموية حقّ التعبري عن الرأي.
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التحقيقات
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بين حاجة المواطنين و غياب ثقافة ارتياد الحدائق العامة والمتنزهات..

محافظة كربالء تشهد انفتاح
االستثمار على مجاالت الترفيه
تحقيق :حسين النعمة  /حسنين الزكروطي /تصوير :خضير فضالة
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يتفق الجميع على ان محافظة كربالء المقدسة تتميز عن باقي المدن المقدسة من حيث استقبالها الهائل
للزائرين على مدار السنة ،اضافة الى ما شهدته من هجرة ابناء الجنوب اليها منذ ثمانينيات القرن الماضي
ولغاية اللحظة ،بل وما استوعبته من حاالت التهجير القسري نتيجة ما جرى على المحافظات الشمالية ،وألسباب
عدة ّ
لعل ابرزها ان هذه المدينة المقدسة في توسع مستمر وتتوفر فيها فرص العمل بشكل كبير اذا ما قورنت
بغيرها من المحافظات العراقية ،لذا فهي المالذ االمن لجميع العراقيين والسائحين.
وألن كربالء تستحق ان تكون يف مصاف املدن العاملية املشهورة مهمتها ،وكذلك االسباب من عدم اهتامم املستثمرين ببعض
يف السياحة الدينية كمشهد املقدسة يف مجهورية إيران االسالمية الضوابط املرشوطة ضمن قدسية املحافظة..
والديار املقدسة يف احلجاز ،لذا حرصت العتبة احلسينية املقدسة
عىل توفري مدن السرتاحة الزائرين بمساحات خرض ،متوفرة انشاء ما يقارب  100حديقة تصل مساحة
بعضها الى دونمين
فيها العاب للصغار واماكن ترفيهية صار الكربالئيون والزائرون
يتوجهون اليها لقضاء اوق��ات تشعرهم بالراحة النفسية ،كام
توجهت احلكومة املحلية اىل توفري املساحات اخلرض واحلدائق وكانت البداية مع املهندس (حممد محزة حسني) معاون مدير بلدية
العامة والشوارع املعبدة التي متتد عىل مسافتها اشجار الزينة ،كربالء لشؤون اخلدمات ،حيث قال« :ان مديرية بلدية كربالء
وكذلك فتح باب االستثامر عىل ارايض البلدية إلقامة املتنزهات املقدسة موزعة عىل عدة اقسام وكل قسم يقوم حسب املهام التي
تقع عىل عاتقه ،وفيام خيص مهام شعبة احلدائق واملتنزهات فهي
ومدن االلعاب عىل ان تراعي االلتزام بقانون القدسية.
وحمافظة كربالء قد تتصدر باقي املحافظات العراقية يف رعاية تشمل تأهيل وانشاء اجلزرات الوسطية وادامتها وانشاء احلدائق
املساحات اخلرض خصوصا يف اخر سنتني فقد اتسعت احلدائق يف املحافظة ،وخالل السنوات املاضية تم انشاء ما يقارب ()100
العامة وحظيت باهتامم الدوائر املعنية بإدامتها ،وكذلك املتنزهات حديقة بمساحات تصل اىل دونم ودونمني والبعض منها اكثر
ورغم قلتها فهي قد فتحت املجال أمام مرتادهيا باألقبال عليها باإلضافة اىل اجلزرات الوسطية ،البعض من هذه احلدائق كانت
بشكل مستمر ...ومن احلدائق العامة اىل املتنزهات ثم مدن تنقصها االلعاب ،ويف االشهر االخ�يرة بدانا بتنصيب بعض
االلعاب حرصت جملة (االح��رار) عىل متابعة شؤون إداراهت��ا االلعاب يف بعض احلدائق».
والوقوف أمام املشاكل التي حتدُّ من اتساعها وتعرقل احيانا
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غياب ثقافة االستفادة من االماكن العامة
لدى بعض المواطنين
واضاف« :عىل الرغم من العمل الكبري الذي تقدمه مديرية البلدية
وحتديدا شعبة احلدائق واملتنزهات عرب تشييد االرايض التابعة هلا
وحتويلها اىل اماكن خرض لغرض الرتفيه للمواطنني اال ان البعض
من هذه العوائل والشباب لألسف يستغل هذا االماكن (احلدائق)
بطريقة سلبية ،فهناك الكثري من العوائل والشباب يسيئون التعامل
هلذه احلدائق برتك نفايات االطعمة وفحم االركيلة ،رغم وجود
اماكن خمصصة هلا،

متنزه االمام الحسين (عليه السالم) الكبير
محطة العائلة الكربالئية
وتابع حسني« :بذلت مديرية بلدية كربالء املقدسة جهدا كبريا
يف متنزه االم��ام احلسني (عليه السالم) الكبري الواقع يف حي
االصالح كونه يمثل موقعا اسرتاتيجيا مهام للمواطن الكربالئي
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والزائرين ،حيث عملت املديرية عىل تأهيل هذا املتنزه واالعتناء
باحلدائق واالماكن الرتفيهية فيه بشكل كامل مع توفري كادر امني
عىل مدار اليوم ومرأب لوقوف السيارات ،ولكن لكون ملكية
هذه االرض التي تبلغ ما يقارب ( )38دونام ترجع اىل مديرية
الرتبية يف املحافظة ووجود بعض املشاكل بني املديريتني (مديرية
الرتبية والبلدية) عىل احقية هذه االرض ،كانت الرصفيات املالية
هلذا املتنزه حمدودة ،وان كل اجلهود التي بذلت يف السنتني السابقة
من تأهيل وتشييد وصيانة االلعاب وادامتها حفاظ ًا عىل سالمة
العوائل واالطفال جاءت بعد استحصال املوافقات الرسمية من
رئاسة ال��وزراء وليس من مديرية الرتبية التي كانت وال زالت
تطالب باحلصول عىل ارض املتنزه ،عىل الرغم من ان مديرية
الرتبية متتلك ما يقارب ( )89مدرسة شيدت عىل ارايض ملكيتها
عائدة اىل البلدية».
يمر هبا بلدنا العزيز هناك
واوضح« :بسبب الظروف املالية التي ُّ
كتاب من الوزارة يبني امكانية استغالل االرايض التابعة للبلدية
لالستثامر ،حيث يمكن للمستثمر التقديم عىل االرايض املعروضة
للمساطحة ،ويتم هتيئتها كأن تكون حديقة او متنزها صغريا».
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المتنزهات ومدن االلعاب االهلية متجاوزة
ُ
وأنشئت دون تنسيق مع البلدية
واشار حسني اىل ان بعض املتنزهات االهلية يف كربالء انشئت
دون انسيق مع البلدية ،واملديرية تعترب هذه املتنزهات متجاوزة،
والبعض منها انشئ خالف الضوابط ،كون هناك ضوابط قانونية
إلنشاء هذه املدن مل تراعها تلك املدن».
حمطتنا الثانية كانت مع املهندس (باسم عباس عيل) مدير التخطيط
العمراين يف مدينة كربالء املقدسة والذي قال« :ان موضوع
املتنزهات واحلدائق حسب التصاميم االساسية والقطاعية يف
املدينة يعتمد عىل اساس املساحات اخلرض  ،وهذه املساحات
تصنف حسب احلجم فهناك مساحات عىل مستوى حملة وحي
وقطاع ،اضافة اىل وجود متنزهات ضخمة عىل مستوى املدينة،
وهذه املتنزهات تعتمد عىل طرق متويلها فاذا كانت مديرية
البلدية قادرة عىل تشييدها واستخدامها اىل حدائق ومتنزهات
فال توجد مشكلة يف ذل��ك ،وهناك بعض املساحات اخلرض
الضخمة ملديرية البلدية ال متلك التمويل الكايف الستخدامها او
تشغيلها ،ولدهيا قرار بتحويل هذه االرايض اىل فرص استثامر
يضم حتى االرايض التجارية التابعة
او مساطحة ،وهذا القرار ُّ
للمديرية».
واضاف عيل« :يف اآلونة االخرية كانت هناك الكثري من املساحات
اخلرض التي مل تكن ملديرية البلدية التمويل الكايف الستخدامها،
لذلك ُأحالت قسام منها اىل القطاع اخلاص هبدف استثامرها
وتشغيلها عىل ان تعود يف النهاية اىل املديرية ،وامثلة كثرية يف هذا
اخلصوص لعل ابرزها متنزه حي احلسني العائيل الكائن يف حي
احلسني (عليه السالم) بكربالء».

تحويل اراض���ي البستنة ال��ى متنزهات
ومدن العاب اجراء يخالف القانون
يف سؤال (االحرار) حول استخدام بعض ارايض البستنة من قبل
املستثمرين وحتويلها اىل متنزهات ومدن لأللعاب؟ اجاب« :ال
توجد اية مشكلة يف استثامر االرايض التجارية وتشييدها اىل مدن
العاب ،ولكن استخدام ارايض البستنة وحتوليها اىل متنزهات
او مدن لأللعاب يعترب خالف للقانون والضوابط وال يوجد
موافقات قانونية يف هذا املوضوع ،وان سبب خمالفة املستثمرين
للضوابط والقوانني يرجع اىل ضعف االج��راءات احلكومية

اجتاه املوضوع ،ورغم ان االرايض هي ملك رصف لألهايل اال
ان استثامرها يف مشاريع غري تصميم وختطيط البلد يعترب خمالفا
للقانون».
وتابع« :هناك الكثري من املسببات وراء املشكلة التي تعاين منها
ارايض البستنة ولعل ابرزها عدم وج��ود قوانني رادع��ة تلزم
اصحاب االرايض بعدم التفتيت ،اضافة اىل عدم قدرة الدوائر
ّ
ولعل مدينة كربالء املقدسة
الفرعية عىل تشييدها او ادامتها،
من اكثر املحافظات العراقية تعرضا هلذه املشكلة كوهنا مرغوبة
ل��دى اجلميع.ال زال��ت بعض الضوابط مبهمة ل��ذا توجهت
(االحرار) لقائم مقامية مركز كربالء للقاء الدكتور (حسني جواد
امحد املنكويش) قائمقام املركز ،فقال« :ان ما يشاهده املواطن
الكربالئي والزائرون الوافدون اىل مدينة كربالء املقدسة من
وجود متنزهات وحدائق عامة وزيادهتا يف الفرتة االخرية جاءت
نتيجة تضافر اجلهود االخوة يف مديرية بلدية كربالء املقدسة
والوحدة االداري��ة اضافة اىل االخ��وة يف املحافظة ،من خالل
التمويل املايل ورفع التجاوزات وهتيئة هذه املواقع وتشييدها بام
ينسجم مع التصميم االساس للمحافظة ،وهذا نتيجة التأكيد
عىل رضورة االلتزام باملخططات والتصاميم القطاعية من قبل
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مديرية البلدية واصحاب املهن التجارية واملستثمرين كون هذه
التصاميم واملخططات تبني استعامالت االرايض وطبيعة الشوارع
الرئيسية والثانوية يف املحافظة».
وتابع« :بسبب كثرة اقبال الزائرين عىل مدينة كربالء املقدسة
لغرض اداء الزيارة وكذلك الرتفيه كان من واجبنا ان ندعم قطاع
االستثامر يف املحافظة إلقامة متنزهات ومدن العاب وجممعات،
وتوفري االجواء املناسبة للمواطن الكربالئي والزائر ،مشريا اىل
ان بعض املتنزهات ومدن االلعاب يف املحافظة كانت تفتقر اىل
مرأب للسيارات مما تسبب بأزمة مرورية فيها ،وقد خاطبنا هذه
املتنزهات واملدن وكانت االستجابة جيدة من قبل ادارات هذه
املتنزهات واملدن ووفرت اماكن مناسبة للسيارات».
بعد لقاءاهتا مع اجلهات املعنية توجهت (االح���رار) اىل مدن
االلعاب يف املحافظة وكان لقاؤها االول مع هادي املوسوي
مدير اعالم مدينة العاب السندباد والذي حتدث عن جتربة هذه
املدينة وأمهيتها اضافة اىل ما تقدمه لزائرهيا فقال« :ان مدينة العاب
السندباد افتتحت يف هناية شهر رمضان املبارك من عامنا اجلاري،
وهي احدى املدن الرتفيهية التي تستقطب عرشات العوائل يوميا،
بمساحة تبلغ ما يقارب (اربعة) دونامت.
واشار املوسوي اىل ان «مدينة السندباد حتظا بالتنسيق الكامل
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مع مجيع اجلهات احلكومية املسؤولة ،وقد تكون املدينة الوحيدة
التي وفرت مكتبا خاصا ملنتسبي االمن السياحي داخل املدينة،
وهذا الكادر يمتلك اضبارة جلميع العاملني يف املتنزه ،وتواجدهم
عىل مدار الساعة يف حال حدوث اي خرق امني او ما شابه ال
سمح اهلل ،كام يوجد تنسيق مع قيادة رشطة كربالء يف ايام االعياد
واملناسبات من اجل السالمة االمنية للعوائل ،وبخصوص
االلعاب املوجودة يف املدينة فقد وفرت االدارة كادر صيانة يعمل
عىل متابعة االلعاب وصيانتها عىل مدار الساعة كون اخلطأ فيها قد
يودي بحياة شخص وبالتايل فالعمل يف هذا اخلصوص ال يسمح
باألخطاء حتى بنسبة .»%1
وت��اب��ع« :هناك تنسيق مع مؤسسة الشهداء إلقامة زي��ارات
ترفيهية لأليتام وذوهيم باملجان ،واملدينة مستعدة الستقبال مجيع
املؤسسات اخلريية التي تتكفل برعاية عوائل الشهداء ،كام يوجد
تنسيق مع املنظامت الثقافية إلقامة ندوات وامايس ثقافية داخل
املدينة وباملجان».
منوها اىل ان «ادارة مدينة السندباد قد وف��رت مرابا لوقوف
السيارات بالتنسيق مع كلية الطف اجلامعة لتسهيل عملية سري
السيارات وختفيف الزخم يف االيام االعتيادية واملناسبات».
وكانت املحطة االخ�يرة مع احلاج عيل زينو اليساري صاحب
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المهندس محمد حمزة

مرشوع منتجع واحة االريام الرتفيهي وقد حتدث للمجلة عن مرشوعه والتزامه
بالضوابط التي تراعي قدسية املدينة فقال« :يقع املرشوع عىل مساحة اكثر من (مخسة)
دون�مات ،وقد انشئ هبدف توفري مرافئ ترفيهية للعوائل الكربالئية والزائرين،
واجلميع يعلم ان مدينة كربالء املقدسة تعترب من ابرز املدن السياحية يف العراق
واكثرها استقباال للزائرين عىل مدار السنة ،وبالتأكيد حتتاج اىل مرافئ ترفيهية تضاف
اىل املرافئ االخرى املوجودة يف املدينة ،ولكن هذه املرافئ البد هلا من مراعاة قدسية
املكان وحرمة هذه االرض املباركة».
مشريا اىل ان منتجع واحة االريام ملتزم بجميع الضوابط التي وضعتها احلكومة
العراقية ،كون هذه الضوابط ُسنت باألساس حلامية املستهلك واملستثمر ،وبالتايل
علمنا عىل توفري مجيع املستلزمات والضوابط املطلوبة بدءا من استحصال املوافقات
الرسمية وانتها ًء بوجود مرأب لوقوف السيارات يساهم بتخفيف الزخم املروري يف
املنطقة كذلك توفري مستلزمات السالمة الوطنية للعوائل ايام املناسبات بالتنسيق مع
اجلهات املختصة».
ال خيفى ان املواطن بحاجة اىل ترفيه من اعباء احلياة ومشاقها لذا يف زيارة املجلة هلذه
املدن الرتفيهية اجاب الكثري من ارباب االرس بأمهية فتح املجال للتنافس يف هذا
املضامر بام يتيح الراحة للمواطن ويكون سببا يف توفري ما يرسه ويساعده عىل الرتفيه
حمليا بدل السفر خلارج البلد.

المهندس باسم عباس

د .حسين المنكوشي
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وفاء للمرجع الكبير الذي اوقف الطوفان االسود..
ً

العتبة العباسية المقدسة
تقيم مهرجان فتوى الدفاع المقدسة
تقرير :ضياء األسدي  /تصوير :رسول العوادي  /احمد القريشي

س���ائر ُ
األمم) اقامت االمان���ة العامة للعتبة
وم ْن ُنباهي به
تح���ت ش���عار( :أنتم
فخرنا ُّ
وعزن���ا َ
ُ
َ
ٍ
عدد من الشخصيات االمنية من داخل محافظة كربالء وخارجها
العباسية المقدسة وبحضور
(مهرجان فتوى الدفاع المقدسة) بدورته الرابعة ،وانطلقت فعالياته في حفل االفتتاح بحضور
س���ماحة السيد أحمد الصافي المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة والسيد جعفر
الموس���وي االمين العام للعتبة الحسينية المقدس���ة ونائبه األستاذ حسن رشيد جواد على
قاعة االمام الحسن «عليه السالم» في العتبة العباسية المقدسة واستمر ليومي الخميس
والجمعة الموافقين  28-27من شهر حزيران 2019م.
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وحرضت جملة األحرار فعاليات حفل افتتاح املهرجان الذي
بدئت بقراءة آيات بينات من الذكر احلكيم تلتها قراءة النشيد
الوطني ومن ثم انشودة حلن االباء اعقب ذلك كلمة للمتويل
الرشعي للعتبة العباسية املقدسة سامحة السيد أمحد الصايف ومما
جاء فيها:

األمة إذا فقدت إرادتها
السيد الصافيّ :
ال تستطيع أن تدافع عن نفسها

قضي ٍة قد ال تكون غائبة ،وهي ّ
أن
نوه سامحة السيد الصايف عن ّ
األ ّمة إذا فقدت إرادهتا ال تستطيع أن تدافع عن نفسها ،والفرد
أيض ًا إذا فقد هذه اإلرادة يشعر دائ ًام باهلزيمة واالنكسار ،فهو ال
يستطيع أن يدافع عن نفسه ،ويف بعض احلاالت هذا االنكسار
انكسار ليس له واقع ،يعني خارج ًا هو يمكن أن يكون قو ّي ًا
هو
ٌ
النفيس عند
نفيس وما أدراك ما يفعل االنكسار
لكن االنكسار
ّ
ّ
ّ
القوة كثرية
الشخص؟ عندما يراه أحدٌ ويقول له :عندك مصادر ّ
لك ّنك مل تلتفت؛ لكنه يشعر باهلزيمة ويشعر باالنكسار ،وحقيق ًة
االهنزامية».
النفسية
مكامن اخلطر قائمة يف هذه احلالة
ُ
ّ
ّ
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وأضاف« :ال ّ
شك ّ
مر هبذه احلالة ،وإنصاف ًا للتاريخ وممّا
أن البلد َّ
يؤسف له أنّنا مررنا هبا ،حالة ّ
أن األ ّمة شعرت هّأنا فقدت إرادهتا
ّ
العدو قد انترص بالرعب وإن كان انتصار ًا مؤ ّقت ًا ،وهذا
ألن
ّ
جيسون خيف ًة ممّا حيدث ّ
ألن فيها قطع
الرعب جعل اآلخرين ّ
رؤوس وفيها اعتداء عىل ّ
كل
املحرمات واملقدّ سات ،ومن حقّ
ّ
يتحول اىل حالة اهلزيمة،
اإلنسان أن يرت ّقب ويرت ّبص عىل أن ال
ّ
أن اخلوف يشء ُ
تعرفون ّ
يشء آخر ،اإلنسان خياف لكن
واجلبن ٌ
اإلنسان اخلائف قد يكون شجاع ًاُ ،
اجلبن من الرذائل أ ّما اخلوف
يتحول
من الغرائز ،واألنبياء كانوا خيافون ،واخلوف جيب أن ال
ّ
اىل جبن واىل هزيمة ،واىل ّ
أن األ ّمة تفقد إرادهتا وال تستطيع أن
تنهض وال تستطيع أن تنترص ،لكن اهلل تعاىل أراد هلذه األ ّمة
خري ًا وأراد هلذا الشعب أن يكون من الشعوب التي تستطيع أن
هيأ اهلل تعاىل النجف
ترسم تأرخيها ال بالقلم فقط إنّام بالدم ،فقد ّ
ٍ
األرشف التي عىل ّ
ٍ
وباحث أن يقرأها قراءة املتأ ّمل
دارس
كل
املتعمق يف التاريخ ،وسريى ّ
أن هذه احلارضة ختتلف فهي حارض ٌة
ّ
مميزة ّ
بكل يشء ،حارض ٌة عندما جاور علامؤها أمري املؤمنني (عليه
ّ
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السالم) مل تكن هذه املجاورة خالية من النفع ،..فال ّ
شك ّ
أن
وقو ًة
جماورته تؤ ّثر تأثري ًا كبري ًا يف
شخصية املجا ِور عل ًام وشجاع ًة ّ
ّ
ورباطة جأش وتفاؤ ً
ال وأم ً
ال».
العراقي بترشيع قانون يعترب
املهرجان خيرج بمطالبة الربملان
ّ
جريمة سبايكر جريم َة ٍ
مجاعية
إبادة
ّ
وقال الشيخ عباس القرييش يف كلمة جلنة مؤمتر سبايكر« :يف
مثل هذه األ ّيام نستذكر جريم ًة من أبشع اجلرائم التي حدثت
ضحيتها ( )1936شا ّب ًا
يف تاريخ العراق احلديث ،جريمة راح
ّ
من أبناء الوسط واجلنوب يف عراقنا احلبيب ،بعد أن ُغ ّرر هبم
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متطرفني ،تلك اجلريمة التي
باسم األمن واألمان من قبل أرشا ٍر ّ
أثكلت األ ّمهات ور ّملت النساء وأيتمت األطفال».
وتساءل القرييش «هل قدّ منا الشكر والوفاء لدماء شهداء
سبايكر ولو بتطبيق القانون بحقّ املجرمني وامل ّتهمني البالغ
عددهم ( )512جمرم ًا إذ تم القبض عىل ( )148جمرم ًا فقط
حكم اإلعدام بحقّ ()80
والباقون ينعمون باألمان ،وقد صدر
ُ
من املقبوض عليهم ُ
وأ ِ
«تم فتح
عدم ( )66جمرم ًا فقط» ،وتابع ّ
وتم تسليم
( )18مقربة كان جمموع رفاهتا ( )1235شهيد ًا ّ
الطب العديل بانتظار فحص
جثامن ( )1000مغدو ٍر واملتب ّقي يف
ّ
الـ( ،)DNAهل َت َس ّلم اهاليهم وذووهم حجج وفياهتم ،منوها
حجة الوفاة ،وهذا يعني
عن عدم استالم أكثر من ( )500عائلة ّ
ّ
أن ثلث ذوي املغدورين مل يستلموا حقوقهم».
ٍ
جمموعة
توصلت إىل
واك��د القرييش ان ال ّلجنة التحضري ّية ّ
من التوصيات نجملها باآليت :املطالبة بالقصاص العادل من
العراقي
املجرمني وحماكمتهم وفق القانون ،ومطالبة الربملان
ّ
بترشيع قانون يعترب جريمة سبايكر جريم َة ٍ
مجاعية ،واعتبار
إبادة
ّ
وطني ًا ،وفا ًء وختليد ًا لشهداء سبايكر،
يوم (12حزيران) يوم ًا
ّ
ٍ
قضية سبايكر وبيان مالبساهتا للشعب
حتقيق جا ّد يف
وفتح
ّ
العراقي ،واملطالبة برضورة تشكيل فريق عملٍ
متخصص يتب ّنى
ّ
ّ
ً
ّ
دوليا ،ضمن جرائم
ملف جريمة سبايكر والعمل عىل إدراجها ّ
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ّ
املعنية عىل إكامل فتح املقابر التي
اجلامعية،
اإلبادة
وحث اجلهات ّ
ّ
املعنية بتسليم
تضم رفات الشهداء املغدورين ،ومطالبة اجلهات
ّ
ّ
َّ
حجة
رفات الشهداء الذين مل ُتسل ْم جثامينُهم إىل ذوهيم ومنح ّ
ال��وف��اة ،ورضورة ختصيص قطعة أرض يف النجف األرشف
يضم رفات
أو كربالء املقدّ سة ،لتكون رم��ز ًا ومقرب ًة ومتحف ًا
ّ
وأسامء وصور ومقتنيات شهداء سبايكر ّ
وكل ما يتع ّلق بتلك
املؤسسات
حي ًا عىل تلك املجزرة ،ومطالبة ّ
اجلريمة ،لتبقى شاهد ًا ّ
ين بإقامة املؤمترات واملهرجانات
الرسمية
ومؤسسات املجتمع املد ّ
ّ
ّ
والندوات واملسابقات يف الذكرى السنو ّية جلريمة سبايكر وفا ًء
الزكية».
لدمائهم
ّ
وحتدث الشيخ ميثم الزيدي املرشف عىل فرقة العباس القتالية
قائ ً
ال« :جهود املتطوعني الذين ّلبوا نداء املرجع االعىل السيد
السيستاين كانت بارزة وواضحة وكان هلا القدح ىّ
املعل يف حتقيق
النرص واالنتصار عىل العدو الداعيش ،وتشكيالت احلشد التي
انربت من رحم هذا الشعب العزيز واملتطوعني االكارم من رحم
فتوى املرجع االعىل السيد السيستاين هي التي اعادت ديمومة
القوات االمنية واحلافز الكبري ملقاتلة هذا العدو الداعيش وكانت
يف مقدمة القوات التي حترر البالد والعباد».
واجلدير بالذكر :ان حفل افتتاح املهرجان صاحبته العديد من
الفعاليات كان ابرزها مراسيم ازاحة الستار عن املوسوعة التوثيقية
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لفتوى الدفاع املقدسة التي تتألف من اربعة ومخسني جزء ًا وعرض
فيلمني وثائقيني االول محل عنوان( :الكبري الذي اوقف الطوفان
ٌ
(تاريخ مرشّ ف ألبطال العراق) مع
االس��ود) واآلخر بعنوان:
ق��راءة قصيدة والئية القاها عىل مسامع احلضور الشاعر عيل
الصفار ليتوجه بعدها احلارضون اىل منطقة بني احلرمني الرشيفني
الفتتاح معرض الصور الفوتوغرافية ضمن فعاليات املهرجان كام
شهد املهرجان اقامة جلسات بحثية اقيمت عىل قاعة جممع االمام
اهلادي «عليه السالم» التابع للعتبة العباسية املقدسة».
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متالزمة الدراما

سامي جواد كاظم

املتالزمة هي الكلمة االوىل لعدة ام��راض جسدية ونفسية
تصيب االنسان والذي يعنينا منها هي متالزمة ستوكهومل سبب
التسمية جاءت من عملية رسقة بنك حدثت يف ستوكهومل يف
السويد عام 1973م ،تم فيها احتجاز أربعة رهائن ،هم رجل
سيدات ،لستة أيام متواصلة ،وخالل فرتة االحتجاز
وثالث ّ
ويف ّ
ظل ما كانوا يشعرون به من ضغط ،أخذ الرهائن يف الدفاع
ترصفات اللصوص ،واللوم عىل اجلهود املبذولة من قبل
عن ّ
احلكومة يف سبيل إنقاذهم ،وبعد مرور أشهر عىل انتهاء املحنة،
استمر الرهائن يف إعالن الوالء خلاطفيهم ،لدرجة هّأنم رفضوا
ّ
الشهادة ضدّ هم ،بل ساعدوا املجرمني يف مجع األموال الالزمة

للدفاع القانوين عنهم
عملية تعاطف الضحية مع املجرم هي املحنة احلقيقية واملرض
اخلطري الذي يؤثر باملجتمع ومثل هذا التعاطف بني النقيضني
اصبح مادة تستخدمها مؤسسات ذات نوايا خبيثة وخطرية
وكي تعمل عليها عىل املدى البعيد .
شامذا اقصد بمصطلح متالزما الدراما حيث ان هنالك بعض
االعامل الدرامية التي يتم انتاجها بشكل متقن كبري جتعل املشاهد
يتعاطف مع احداث وابطال املشهد التمثييل عىل حساب قيمه
سواء الدينية او االخالقية  ،وهنا البد لنا االشارة اىل ان هنالك
اعامل درامية رائعة وصادقة وهي خارج مقصودنا هذا.
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وتكون اول خطوة تعمل عليها هذه املنظامت هي خلق بطل
رومانيس او شجاع يتعاطف معه املشاهدون ومن خالل عدة
اعامل هلذا البطل ترتسخ عالقة قوية بينه وبني املشاهد وعند
ذلك تبدا عملية اهلدم االخالقي باعطاء ادوار رشيرة هلذا البطل
املحبوب فتجد املشاهد يتعاطف معه ومع دوره التمثييل بل جتد
هنالك من يقتدي بترصفات هذا املمثل بالرغم من اهنا جريمة يف
املجتمع وبالفعل يرتكب جريمة .
وهنالك افالم ومسلسالت تعمل عىل ترسيخ ثقافة جمتمعات ال
تتفق والثقافة االسالمية ويتم دبلجتها ومنتجتها بشكل سليم
ورصني بل ان هذه املؤسسات لدهيا كوادر طبية نفسية وخرباء
بالعالقات االجتامعية للشعوب املستهدفة من قبلهم .
ظاهرة املسلسالت االجنبية املدبلجة التي طغت عىل الدراما
العربية واملرتمجة احدثت تاثريها يف الوسط الثقايف االسالمي
السيام العراق  ،ولالسف الشديد نتج عنها حاالت ماساوية
واجرامية اثرت عىل كيان بعض العوائل العراقية .
شاب حيب بنتا وال يستطيع ال��زواج منها السباب متعددة قد
يكون الظرف املايل او عدم رضا االهل فتنتهي القصة بعالقة
غري رشعية وعند ظهور عالمات احلمل يصبح اجلميع امام االمر
الواقع  ،بالنسبة للمجتمعات الغربية يعترب هذا االمر طبيعيا جدا
ويساعد عليه القانون وال توجد أي مشكلة فرتاهم يقومون

43
بوضع حوار وسيناريو يتالعب بمشاعر املشاهد مع الديكور
واملؤثرات الصوتية واختيار االماكن التي تتفق مجيعا يف التاثري
عىل املشاهد  ،وتصبح هذه الظاهرة وكاهنا ظاهرة عرصية طبيعية
تؤثر عىل ضعيفي االيامن من الشباب
وهكذا بقية االع�مال االجرامية من رسق��ة واختطاف وقتل
واره��اب فكلها جتتمع يف اف�لام تسمى ( االكشن) وجعلت
املشاهد الدموية امرا طبيعيا .
وام��ا احلديث عن االلعاب التي تنتقى هلا غاياهتا ومفرداهتا
بدقة بحيث تصبح اهلوس الذي يصاب به الشخص املستهدف
واغلبهم رشحية الشباب وقد اخذت حيزا سلبيا من ثقافتهم
وضيعت الكثري من اوقاهتم
االدمان وصل اىل حالة تكرار املشاهد التي يتاثرون هبا اكثر من
مرة كي تنغرس هذه الثقافة يف كيانه وعندها يصاب هبذه املتالزمة
اخلطرية التي يصعب معاجلتها.
النتيجة ان اجلميع يعلم غاية الكثري من االعامل الدرامية سواء
أكانت سلطة او شعبا ولكنهم ال يمنعوهنا حتت خمتلف الذرائع
واحلجج
وافضل تشبيه هلذه املتالزمة هي متالزمة التدخني فكل املدخنني
يعلمون اهنا سبب الكثري من االمراض اال اهنم يعشقوهنا.
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رسالة السيد الخوئي (قدس سره) عن برامج البحوث العلمية
يف 24شهر ذي القعدة احل��رام 1369ه��ـ بعث السيد اخلوئي
قدس رسه رسالة جوابية اىل السيد حممد صادق الروحاين يف قم
حول البحوث والتاليفات والدروس احلوزوية وقد اخذناها من
كتاب رسائل اربعني سنة مراجعة وتقديم الشيخ مصطفى حممد
مرصي العاميل
بسم اهلل الرمحن الرحيم
اىل جنابكم العايل :نرجو من اهلل تعاىل أن تكونوا بخري وعزة
وعافية وسعادة وأدامكم اهلل لنرش العلوم الدينية وتربية طالب
املعارف االسالمية.
بغرة الشهر احلايل ورسرت لسالمتكم
وصلتني رسالتكم املؤرخة ّ
ولنيتكم تدريس التفسري ،أرجو لكم
واشتغالكم بالتدريس ّ
التوفيق دائ ًام خلدمة الدين.
بالنسبة لنسخ أجزاء التفسريّ ،
فإن جناب الشيخ سلامن ( بن
عبد املحسن اخلاقاين ،من علامء خرمشهر الكبار ،متوىف عام
1367هـ.ش ).أبدى استعداده لنسخها إ ّما بنفسه أو بتكليف
ٍ
أحد آخر ،ولكن كتابايت يف التفسري غري قابلة للنسخ بواحد أحد
آخر غريي لوجود الكثري من التعديالت واحلوايش عليها.
كام انيّ احيان ًا ال أجد املباحث املطروحة يف مقدمات التفسري إال
بصعوبة وهذا النوع من املطالب يف الغالب غري ّ
منظم يف الكتب
لذلك يتغيرّ ويتبدّ ل.
آمل أن او ّفق بفضل من اهلل لتبييضها حتى يسهل نسخها فيام بعد.
املقصود أن املانع ليس من قبيل – العبد الفقري -وال من قبل
الشيخ سلامن لكن املوضوع ليس ميسور ًا.
قبل مدّ ة أبدى أحدهم إستعداده للتبييض يل فكتب عدّ ة صفحات
ثم عجز عن املتابعة.
إنيّ أقدّ ر إقدامك هذا (عىل البدء بدرس التفسري) وان شاء اهلل
الروحية بعد البدء به.
تعاىل ستشاهد فوائده
ّ

أ ّما بالنسبة لطباعة كتاباتكم فإنه عمل في محلّه تماماً ،فقد أعد النظر
والتدقيق ثانية وثالثة في العبارات حتى ال تكون ُمغلقة،
ولئال تحتوي على خطأ أدبي ،ولتكن جيدة من حيث الورق
والحجم والطباعة.

السيد محمد صادق الروحاني
أ ّما بالنسبة لبحوث األقل واألكثر فإنيّ مل أو ّفق لكتاباهتا ويمكن
نسخها عن كتابات السادة (الطالب) فام عليكم سوى اختيار
الشخص الذي تريدونه ليقوم هبذا العمل واملقدار الالزم حتى
يتم انجازه.
مل يعد هناك ما أضيفه واسألكم الدعاء بشكل خاص.
رغم حرارة اجلو املرتفعة يف هذه االيام فإنه إضافة اىل البحث
اليومي يف املنزل هناك ثالثة بحوث يف أيام الدراسة ،وأدير بحث ًا
ايض ًا يف ليايل اخلميس واجلمعة ،والبحث الذي بدأناه حديث ًا هو
بحث يف املعامالت ،وأنا حمتاج للدعاء حقيقة ً.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته..
أبو القاسم املوسوي اخلوئي
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هكذا هي اخالق العلماء
بين البهبهاني ومسيح

شهادة السيد الخوئي ( قدس سره)
العلمية للسيد الروحاني
بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل عىل آالئه ،والصالة والسالم عىل سيد رسله وانبيائه
وعىل آله واوصيائه..
وبعد ..فال خيفى عىل الناظر يف هذا التقرير الرشيق والتحرير
الرقيق الذي جاد به يراع الفاضل النبيل والسيد اجلليل
صاحب القرحية الوقادة والفكرة النقادة ،السيد حممد صادق
القمي الروحاين أيده اهلل بروح منه ،إين قد الحظت منه
مواقع عديدة ومجال ً مفيدة فألفيتها تقريرات سديدة تعرب
عن احلقايق التي ت َل َّقاها من حم��ارضايت التي كنت ألقيها
وتكشف عن الشوارق التي اقتبسها من املباحث التي كنت
أمليها ،بام جعله عندي عىل صغر سنه كبري ًا يف فنِّه َف َّذ ًا يف دقة
حرره
نظره وقوة ذهنه واستقامة سريه ورسعة وصوله فيام ّ
وقرره من مباحث ِ
العلمني العظيمني الكبريين :علم الفقه
ّ
وأصوله.
َ
ً
وقرة لعيون
فنسأل اهلل تعاىل ان جيعله َعلام من أعالم الدين ّ
أقر عيني به ،وهلل احلمد
يقر عينه بام حيب كام ّ
املؤمنني ،وأن ّ
أوال ً وآخر ًا.
كتبه بيمناه الداثرة :الفقري اىل رمحة ربه الغني ،أبو القاسم
املوسوي اخلوئي.
األحقر أبو القاسم املوسوي اخلوئي
 27شهر شوال املكرم سنة 1360هـ

ان امل�يرزا مسيح جمتهد من تالمذة الفاضل القمي وساكن
طهران ،وهو َمن أخ��رج سفري ال��روس من طهران بسبب
جتاهره بالكفر والفسق وبعض ا ُالم��ور ،واالغا حممود ابن
االغا حممد عيل ابن االغا حممد باقر البهبهاين رجل فاضل
جامع ،وكان مسلكه مسلك االخباريني ،وكنت (أي الشيخ
سلامن التنكابني) قد جلست معه لوعظه ،اال ان املريزا مسيح
مل يره عادال ،وبعد مدّ ة ذهب املريزا مسيح اىل قم للزيارة فكان
يصليّ يف مسجد االم��ام احلسن العسكري (عليه السالم)،
فحرض يوم ًا االغ��ا حممود اىل مسجد االم��ام احلسن (عليه
السالم) فرأى صالة اجلامعة منعقدة فسأل عن االمام فقيل له
 :املريزا مسيح :فاقتدى به االغا حممود ثم عاد اىل منزله ،فسأله
اصحابهّ :
ان املريزا ال يعتقد بعلميتك وعدالتك وانت تقتدي
به؟! فقال هلم :وما هي املنافاة بني ان يعتقد هو ذلك عني
وقد اشتبه عليه األمر ،وان اعتقد انا بعدالته ،وكالنا مثابان
تعجب
ومأجوران؟ وعندما وصل هذا اخلرب اىل املريزا مسيح ّ
من اخالق االغا حممود وأتى لزيارته وتبدّ ل البعد بالصداقة.
املصدر /قصص العلامء ورسالة سبيل النجاة
تأليف حممد بن سليامن التنكابني
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من تراث
إعمار الروضة الحسينية المقدسة

المصدر /تاريخ المراقد (الجزء الثاني) – محمد صادق الكرباسي
سنة 1355هـ جاء وصف الروضة احلسينية الرشيفة كالتايل:
يقوم رضيح احلسني (عليه السالم) وسط صحن عظيم تتألأل فيه القبة الذهبية مع مئذنتيها اإلبريزيتني ،اما الصحن فمن أفخم
اجلوامع يف العراق.
وفيها زار امللك غازي املرقد احلسيني وذلك يف شهر شعبان منها.
ويف نفس السنة قام السلطان طاهر سيف الدين بزيارة مرقد االمام احلسني (عليه السالم) كعادته فرأى ان املئذنة الغربية للروضة
احلسينية مائلة ومرشفة عىل السقوط فأمر هبدمها وتشييد اخرى يف حملها ،كام أمر بصنع رضيح من الفضة يف اهلند ليقام عىل مرقد االمام
احلسني (عليه السالم) وقد أرخ ذلك عبد الكريم النايف بقصيدة سنأيت عىل ذكرها حيث تم صنعها عام 1358هـ.
ويف حدود سنة 1355هـ زار السيد حممد رئيس وزراء اململكة املتوكلية يف اليمن املرقد احلسيني والتقى بعلامء وأعيان كربالء.
ومن اجلدير بالذكر ان يف عام  1355حينام اقدموا عىل هدم منارة العبد يف الصحن احلسيني الرشيف عثروا عىل نقود نحاسية قديمة
ترجع اىل العهد اجلالئري والصفوي وقد اودعت يف دار اآلثار القديمة ببغداد ،وجيدر ان تودع يف متحف الروضة احلسينية.
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هذا وقد اهتم حممد امني زكي وزير املواصالت واألشغال آنذاك باخلطر الذي كان هيدد املئذنة الغربية الذي تنبى إعادة بنائها طاهر
سيف الدين فكشف بنفسه عليها وأرشف شخصي ًا عىل تقوية اسسها وكان من املالحظات التي أبداها يف هذا الصدد صب اسس
من خرسانة مسلحة اىل مسافات بعيدة عن اسس املئذنة مما شمل املحل املعروف بمذبح احلسني (عليه السالم) حيث دفنت ارضه
باخلرسانة املسلحة بمقدار ثالثة امتار ،فأجري هبذه املناسبة احتفال رائع توىل فيه السيد امحد مترصف لواء كربالء آنذاك وضع احلجر
االساس للبناء.
ويف صورة التقطت عام 1356هـ عن الطارمة احلسينية يتبني فيها عرشة اعمدة كهربائية وضعت عىل سطح الطارمة اربعة يف كل واحدة
من اجلهتني املنخفضتني ،واثنان عىل اجلانبني احدمها عىل جهة الرشق واآلخر عىل جهة الغرب وعىل كل واحدة منها وضع مصباح
كهربائي.
ويف عام 1356هـ تم هدم املئذنة الغربية وعندها وجدوا بأن اصوهلا متينة فقرروا التشييد عليها.
ويف عام 1357هـ وضع احلجر االساس للمئذنة الغربية وباملناسبة نظم الشاعر حسني العلوي قصيدة من – الرمل -نذكر منها هذه
االبيات:
���������اء الإل�����������������هُ
َم������������رق������������دٌ ب�������ال�������ط�������ف ق����������د �����������ش�
َ

َ
����������������ال ِر����������ض���������اه
����������������ن ل��������������هُ زار ف��������� َق���������د ن�
َم�
ْ

������ر
ق�����������د َح�����������������وى ل������ل������ق������د�������س �أع�����������ل�����������ى ج�������وه� ٍ

�������������رق ال�������������ع�������������ا ُ
َ
مل ُط���������������������ر ًا ِب�������������س������ن������اه
�أ���������������ش�

وملا تم بناؤها أمر الطاهر بتذهيبها من سقف اإليوان اىل قمتها.
ويف سنة 1357هـ ايض ًا ،استمرت اعامل الصيانة والرتميم فرفع شباك النحاس حول الرضيح املقدس
الذي صنعه السلطان عباس الكبري سنة 1032هـ ليوضع حمله صندوق من الزجاج الفاخر عندها بدأوا
ترميم وتنظيف الصندوق املصنوع من اخلاتم من قبل اخصائيني واساتذة ماهرين فتم عام 1360هـ.
ويف عام 1358هـ ايض ًا تم نصب الشباك الفيض عىل الرضيح املقدس وهبذه املناسبة اقيم احتفال عظيم
حرضه السلطان طاهر سيف الدين بنفسه وانشد الشعراء هبذه املناسبة ومنهم عبد الكريم النايف الذي
ارخ صنع الرضيح عام 1355هـ بقوله:

الشيخ عبد الكريم النايف

َّ
�������������������ل ف����ي����ه
وت��������������������رى امل������������رق������������د ال��������������������ذي َح�

����������ص���������ار ل������ل������ن������ا�������س م��������ل��������ج���������أً واع������ت�������������ص������ام������ا

ع������������ن������������د ُه ت������خ�������������ض������ع امل������������ل������������وك ���������ص��������غ��������ار ًا

ُ
وخ���������������������ش����������وع���������� ًا و ِذل�����������������������ة ً واح������ت�����رام������������ا

�������ي��������ر �������ض������ري������ح
ج��������������������������ددوا ل������ل������ح�������������س���ي��ن خ�
َ

��������راح املَ������ق������ام������ا
َق�����������د ت�����������س�����ام�����ى ع������ل������ى ال����������� ِ��������ض�
ِ

ْت����������ى
����������ه ُغ�������������������ر امل�������ل������ائ��������������ك َت���������
وع�����������ل�����������ي� ِ
رْ

�������������ن ال�������ب�������ت�������ول َت������� ْت�������ل�������و ال������� َ����س��ل��ام�����ا
وع�������ل�������ى اب�
ِ

ً
ُ
�������������وف وت������ب������ك������ي
������������ل�������������ا ح������������ول������������ه ت��������������ط�
ُذل�

������ح�������اب ان���������س����ج����ام����ا
ب����������دم����������و ٍع حَت��������ك��������ي ال���������������س� َ

وال��������������ورع��������������ى ب�������اخل���������������ض�������وع َت��������لْ��������ث��������م م����ن����ه

ُ
������������ال املَ�����������رام�����������ا
��������ات ب��������ه��������ا َت�������������ن�
�� َ��������ص��������� َف���������ح�
ٍ

ُق�������لْ�������تُ ُب�����������ش�����رى ِب���� َن���������ص���� ِب����ه �أ ِّر ُخ��������������������������وا( :)1ب��ـ

�������������ن ُي�����������ض�����ام�����ا
ن��������������ا َم ِب�������������الأ ْم�������������ن ِ ج�����������������ا ُره َل�
ْ

48

Ahrarweekly

وممن أرخ تاريخ نصب الرضيح عام 1358هـ .الشيخ حممد طاهر الساموي يف قوله:

الشيخ محمد طاهر السماوي

����������ه
�إ������������������ش�����������������ا َر ًة ِم������������ ْن������������هُ اىل �إف����������ت����������دا ِئ
ِ

ِّ
������������ل م�������������ا مُي�����������ك�����������ن ِم�����������������ن �أدا ِئ�������������������������ه
ِب�������������ك�

�������ح
َف�
َ
������������ل������������اح ِم���������ن���������ه���������ا ح���������ب���������ه ال�����������������ص��������ري� ُ

ال�����������ض�����ري�����ح
�������������������ر َج
وارخ��������������������وا ( :)1ق���������د َب�
ُ
َ

تم تذهيب املئذنة الغربية من قبل السلطان طاهر سيف الدين وزوقت بكتابة دائرية من امليناء والذهب يف القسم
ويف سنة 1360هـ ّ
لص ِ
ين آ َمنُوا إِ َذا ُن ِ
الة ِم ْن
العلوي منهام حتت مقرنصات املقصورة مبارشة وقد كتبت فيها آيتان من سورة اجلمعة مهاَ ( :يا َأيهُّ َ ا ا َّل ِذ َ
ودي لِ َّ
الصال ُة َفان َتشرِ ُ وا يِف َ
اس َع ْوا إِلىَ ِذ ْك ِر هَّ
اللِ َو َذ ُروا ا ْل َب ْي َع َذلِ ُك ْم َخيرْ ٌ َل ُك ْم إِ ْن ُكن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
األ ْر ِ
ض َوا ْبت َُغوا ِم ْن
ون (َ )9فإِ َذا ُق ِض َي ْت َّ
َي ْو ِم الجْ ُ ُم َع ِة َف ْ
اللِ َوا ْذ ُك ُروا هَّ َ
َف ْضلِ هَّ
الل َكثِري ًا َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُح َ
ون ( ،)10ومن اجلدير ذكره ان الكتابة تأخر نصبها لفرتة لكي تتقن صياغتها.
وقد أرخ الساموي يف ارجوزته بقوله:
َو َج���������������������������������د َد امل�����������������ن�����������������ار َة املُ��������ن�������� َق���������� َّ�������ض��������ه

��������ب ال
إب��������������ري��������������ز ال ب������ال������ ِف�������� َّ�����ض������هْ
ِ
ب���������ال���������ذه� ِ

م���������ن ب������ع������د م���������ا ا������س�����ت������أ������ص�����ل�����ه�����ا ب�����ال�����ن�����ق������� ِ����ض

م�����������ن ر�أ�����������س����������ه����������ا اىل ُت�����������خ�����������وم الأر�������������������ض

َ
�����������ة املُ������خ������ت�������������ص������ه
�����������س������������ ّل������������ط امل������������اك������������ن�
و�� َ

ك�����������ي تمَ ������������� َن������������� َع ال�����������ن����������� َّز وك���������������ي مت�����ت�����������ص�����هْ

ث�������������م ب���������ن���������اه���������ا حم���������ك���������م��������� ًا �أ��������س�������ا��������س�������ه�������ا

ُم�������������رخَّ �������������م������������� ًا َب������������دَ ن������������ه������������ا ور�أ������������س�����������ه�����������ا

���������������س����������������ر امل��������������ع��������������دنَ ف����������������وق ال������������ َب������������دنْ
و َد�� َّ

َ
����������������ز ف���������������وق امل��������ع��������دن
و�أف�����������������������������ر َغ الإب�����������������ري�

ح��������ت��������ى اج����������ت�����ل����اه����������ا ذه������������ب������������ ًا ُم��������ه��������ذب�������� ًا

ف������������������دّ ا( )3و�أرخ��������������������وا� )4( :أن��������������������ا َرتْ َذه�����ب�����ا

( )1قوله( :بـ نام باألمن جاره لن يضاما) يعادل  )1358=852+20+80+209+123+91+2( :ومن اجلدير ذكره ان يف املصدر
جاء (أرخوه :نام )...فكانت تعادل 1356 :وهو ال يطابق مع عام البدء بالصنع 1355هـ كام هو موجود عىل الرضيح ،وال يناسب
عام نصبه 1358هـ والذي تساملت عليه املصادر ،فلذلك غزيناه اىل التصحيف.
( )2قوله ( :قد برج الرضيح) يعادل .)1358 = )1049+205+104( :
(َ )3فدّ ت اإلبل :شدخت األرض بأخفافها من شدة وطئها ،كام يقال :فدّ د الرجل :مشى عىل االرض كرب ًا وبطر ًا.
( )4وقوله( :أنارت ذهب ًا) تعادل .)1360=708+652( :
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وعن ضريح ابي الفضل العباس (عليه السالم) هذا مختصر لبعض مراحل
اعماره اخذت من كتاب تراث كربالء للمؤلف السيد سلمان الطعمة

يقع مرقده الرشيف عىل بعد  300مرت عىل وجه التقريب من اجلهة الشاملية الرشقية من حائر احلسني عليه السالم  .ففي عهد الصفويني
قام الشاه طهامسب الصفوي بتزيني القبة السامية بالقاشاين سنة  1032هـ وبنى شباك ًا عىل الصندوق ونظم الرواق والصحن  ،وبنى
البهو أمام الباب األوىل للحرم  .ويف عام  1236هـ أمر السلطان حممد شاه ابن عباس مريزا ابن فتح عيل شاه القاجاري بصنع شباك
عمر بقعة حرم أيب الفضل سلطان مملكة أود يف اهلند وهو حممد عيل شاه
فيض لرضيح العباس عليه السالم  .ويف سنة  1259هـ قد ّ
ابن السلطان ماجد عيل شاه
وبعد حادثة الوهابيني التي نشبت عام  1216هـ وهنب مايف خزائن الروضتني املقدستني من األعالق النفيسة والذخائر الثمينة النادرة
وعمر قبة العباس عليه السالم بالقاشاين
الوجود ،هنض السلطان فتح عيل شاه القاجاري  .وجدد ماهنب من الروضتني املقدستني ّ ،
وأمر بصنع رضيح من الفضة اخلالصة إىل مرقد العباس عليه السالم سنة  1227هـ .
وقد بذل احلاج شكر اهلل بن بدل بك األفشاري اهتامم ًا ملحوظ ًا يف الروضة املطهرة العباسية  ،حيث سعى يف تذهيب األيوان الكائن
أمام حرم أيب الفضل العباس ،وأنفق عىل ذلك كله وذلك بإيعاز من زين الفقهاء واملجتهدين الشيخ زين العابدين احلائرى املتوىف يوم
 12ذي القعدة سنة  1309هـ
وتربع احلاج أمني السلطان يف سنة 1311هـ بنصب الساعة الدقاقة املوجودة حالي ًا يف الروضة العباسية  ،وأرشف عىل نصبها فضيلة
املرحوم السيد عيل القطب  .وكام قام املرحوم احلاج حممد صادق الشوشرتي األصفهاين بانشاء االطراف األربعة لصحن الروضة
العباسية وذلك سنة  1304هـ  .وقام بإكساء قبة الروضة بالقاشاين سنة  1305هـ .ويف سنة  1221هـ بلطت مئذنتا الروضة العباسية
بالقاشاين كام هو منقوش يف أسفلها .
أما الذي تربع بالرضيح الفيض للمرقد هو حممد شاه بن عباس مرزا القاجاري  ،واملرشف عىل صنعه هو املرحوم احلاج عبد اهلادي
االسرتابادي عميد أرسة آل االسرتابادي يف الكاظمية .
وللمرحوم الشاعر الشيخ جعفر اهلر أبيات يف تشييد باب يف الروضة العباسية أيض ًا وتاريخ التشييد هو عام  1318هـ وهي :
�أبـوابها �أم�ست رجاء املرجتى		

وم�������س���ت���ج���ـ���اب دع������ـ������وة مل������ن دع����ا

		�أذن اهلل ل����ـ����ه �أن ي���ـ���رف���ع���ـ���ا )
�ألق الع�صا م�ؤرخ ًا ( بباب جمد

1318هـ
ويف عام  1375هـ  1955 /م تم تذهيب قبة العباس عليه السالم وذلك عىل عهد مكي اجلميل مترصف اللواء ،

50

كاتب وكتاب

Ahrarweekly

اإلسالميون والنقد..
نحن بحاجة إلى نقد أفكارنا وممارساتنا؟
هل ُ
عرض /علي حسين

أحد المؤلفين كتب قائالً :ونحن نعيش في القرن الحادي والعشرين
تكون الحركة اإلسالمية في نهضتها الحديثة قد أنهت مئة عام من
الصراع مع االس���تعمار والكفاح الوطني من أجل االستقالل وإرساء
دعائم الحياة اإلسالمية.
وعندما نقول مئة عام ،فإننا نريد اإلشارة على العموم إلى بدايات
النهضة اإلسالمية الحديثة ضد االستعمار والتي شهدتها عدة بلدان
تط���ورت الحقًا ،وبعد
إس�ل�امية في بدايات القرن العش���رين ،والتي
ّ
عقود من الس���نين ،إلى حركات إس�ل�امية تدعو إل���ى إقامة نظام
الحكم على أساس اإلسالم ،إذ أن الحركات الدينية قبل ذلك كانت
ّ
تهدف إلى ّ
التسلط األجنبي دون أن تشتمل أطروحاتها
التخلص من
على بديل ديني ،ثم تطورت في العقد الرابع والخامس من القرن
إلى ّتبني الحل اإلسالمي لمشكالت المجتمع.

�رح كتا َبه
هذا املؤلف هو (الدكتور إحسان األم�ين) ال��ذي ط� َ
(اإلسالميون عىل أعتاب القرن الواحد والعرشين ـ مقاربات
نقدية) وبني فيه ّ
أن احلركات الدينية قدّ مت خالل هذا القرن
خدمات عظيمة وأحدثت حتوالت كبرية يف طول البالد اإلسالمية
وعرضها ،والتي ّ
يلخصها املؤلف يف نقاط بينها (استقالل معظم
البالد اإلسالمية وحتررها من السيطرة األجنبية املبارشة بفعل
العامل الديني والوطني ،إجياد حتسس من املوجودات األجنبية
املتغلغلة يف شؤون الدولة واملتنفذة يف املناصب اإلداري��ة ،إجياد
دافع ديني ـ وطني متحفز عند األجيال الشابة الكتساب العلم
ومنابع القدرة ،خلق حركة باجتاه اكتشاف ال�تراث واستمداد
املعاين املعنوية والقيم األخالقية ،هنضة العلامء واملفكرين املسلمني
لالجتهاد واالستمداد الفكري من اإلسالم لوضع أطروحات
خمتلفة كبديل لألطروحات املادية ،العمل الواسع يف جمال دعوة
الناس إىل اهلل تعاىل وتعريفهم برسالته).
ويشري املؤلف إىل أن «املستوى الذي بلغته احلركة اإلسالمية ال
يلغي بأي ٍ
حال وجود مشاكل وعقبات تعرتض طريقها أو تعرقل
مسريهتا ،وبعض هذه املشاكل ذاتية تتع ّلق بنفس فكر احلركات

ومنهجية عملها ،والبعض اآلخر تفرزها طبيعة املرحلة التي
بلغتها».
مهمة وهي «عىل الرغم من أن االجتاه نحو
كام ويلمح إىل قضية ّ
اإلسالم وحركة الناس نحو التد ّين واإليامن يف اضطراد بمعظم
بالد اإلسالم ،إال ّ
أن ذلك مل ِ
يعن دائ ًام ازدياد شعبية املدّ اإلسالمي
أو تقدّ م احلركة اإلسالمية يف سائر املواقع» ،ثم يعود ليقول:
أنه «البدّ من دراسة عميقة ودقيقة ،ومراجعة واسعة وشاملة،
وأحيان ًا».
ّأو ُل العناوين الداخلية للكتاب كان (النقد بني الرضورة واالمتناع)
يتحدّ ث فيه عام شهدته احلالة اإلسالمية خالل القرن العرشين من
تغيريات كبرية عىل مستوى الوسائل واألهداف ،واضع ًا بالوقت
ذاته وصف ًا هلذا القرن بقرن (التغيري) ،بسبب ما شهد من تغيريات
عصفت به الثورات العلمية واالنقالبات السياسية والنهضات
ثم يف عنوان آخر (اإلسالمية بني
الفكرية والتحوالت االجتامعيةّ ،
النقد والقدسية) نجده ّ
يؤكد عىل إجياد حركة يف النقد وحرية يف
الرأي والسامح بانطالق التفكري والقدرة عىل التعبري ،مضيف ًا بقوله
وأس االنتكاسات التي واجهناها ونشهدها،
«لعل أم األزمات ّ
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هي افتقاد األمة حلر ّياهتا وعدم ممارسة النقد ألوضاعها ،وبالتايل
وترسخ االستبداد عىل أصوله».
بقاء القديم عىل قدمه
ّ
ثم يتساءل املؤ ّلف« :إذا كانت كتابات ّ
املفكرين وأبحاث املثقفني
قد تناولت كثري ًا من املجاالت الفكرية واألوض��اع السياسية
واالجتامعية بالنقد ،ولو بحدود ،فلامذا مل تتناول احلالة اإلسالمية
ٍ
نطاق
واجلامعات اإلسالموية بالنقد والتقييم والتقويم إال يف
ضيق؟».
ّ
وأكثر من ذل��ك ،مل��اذا مل ي�مارس اإلسالميون واإلسالمويون
هذا النقد بأنفسهم؟ وإذا كانوا قد مارسوه ،فلامذا مل خيرج منهم
ولية النعمة وإليها يعود األمر؟
و ُيعرض عىل األمة؛ وهي ّ
ثم يوضح املؤلف أن من األسباب الرئيسية لغلق نافذة النقد
َّ
ألوضاعنا الدينية وجتاربنا (اإلسالمية) ،هو الربط املبارش بني
املنزل وبني هذه األوضاع أو تلك الكيانات،
اإلسالم ،دين اهلل ّ
وبالتايل استنزال القدسية اإلهلية عىل التجارب واملامرسات اإلهلية.
يتقبل البعض نقد سلوك مسلم م��ا ،بل
ويتابع بالقول :وق��د ّ
غالب ًا م��ا تتجه البحوث
إىل التفريق ب�ين اإلس�لام
وس��ل��وك امل��س��ل��م�ين ،عىل
أساس أن سلوك املسلمني
ال يمثّل اإلسالم ،وبالتايل
يتحمل اإلس�ل�ام وزر
ال
ّ
أخطاء وتبعات ممارسات
ب���ع���ض امل��س��ل��م�ين غ�ير
الصحيحة ،ولك ّنهم يف
ن��ف��س ال��وق��ت يرفضون
نقد احلالة اإلسالمية عىل
يمس قدسية
أساس أن هذه متثل اإلسالم وما ّ
يتوجه إليها من نقد ّ
اإلسالم!.
ويرصح املؤلف حتت عنوان عريض (دفعنا ثمن ًا غالي ًا وال زلنا
ّ
ندفع) ،وفيه يقول :من الطبيعي أن غلق باب النقد والسري عىل
خطى املاضني وس ّنة السلف الصالح من السابقني ،مل يكن بال ثمن،
طيبة دوم ًا ،إنّنا نجدُ اليوم يف عاملنا اإلسالمي تغيري ًا
ومل تكن له نتائج ّ
ولو شكلي ًا أو تكتيكي ًا يف وسائل العمل وخطط السري لكثري من
احلركات واجلامعات اإلسالمية ،مما هو خيتلف عن ّ
خطأ السابق أو
طرائق عملها السابقة ،لقد اقرتبت كثري من احلركات إىل العقالنية
وإتباع الوسائل السلمية ،واالستفادة من فرص احلرية والتجارب
الديمقراطية املتاحة ـ حتى لو كانت شكلية وحمدودة ـ يف الوقت
الذي كانت ترفض هذه اجلامعات مثل هذه املواقف ..بل ر ّبام تتهم
أصحاهبا بالوهن والضعف ..ور ّبام العاملة!
وحتت عنوان (نقد اإلسالميني ال اإلسالم) ّ
يؤكد املؤلف أنه ال
َ

يعني توجه النقد لإلسالميني عرب التاريخ نقد الفكر اإلسالمي،
فمن املعلوم أن َ
يوجه
هناك دوم ًا فاصلة بني النظرية والتطبيق ،وقد ّ
النقد إىل التطبيق باملقارنة مع النظرية وابتعاده عنها ،كام إن أساليب
العمل لإلسالم ووسائل الدعوة ّ
وخطط التغيري غالب ًا ما تكون غري
نصية بل هي اجتهادية ،تدور مدار الظروف املتغرية وتعتمد عىل
ّ
قواعد احلكمة ،مشري ًا إىل يشء يف غاية األمهية وهو إذا كان كل
وجسد أفكاره ،وبالتايل فال يصح
من حكم باسم اإلسالم قد مثّله ّ
نقده ،فإننا سنواجه مأساة تارخيية ومهزلة ثقافية خطرية!! ،إذ يعني
ذلك مجع التناقضات ونسبة األخطاء والسيئات إىل اإلسالم!.
(أول املستفيدين من النقد):
ثم يقف عند عنوان جديد ومهم ّ
ّ
يتعرضون للنقد
الذين
هم
النقد
من
املستفيدين
ل
أو
إن
ويقول:
ّ
ّ
ّ
حكام ًا كانوا أو أفراد ًا عاديني ،مجاعة أو اجتاه ًا فكري ًا أو حركة
ثقافية ،علامء دينيني أو قادة سياسيني ،مبين ًا أن النقد يكشف عن
نقاط الضعف فيبادروا لتقويتها ،و ُيظهر مواطن اخللل فيرسعوا
لسدّ ها ،....كل ذلك مرتبط بحرية النقد وفاعليته عىل أسس
علمية وموضوعية وبأساليب
ب ّناءة صحيحة.
وحتت عنوان (الفتة استفادة
ال���ع���دو م���ن ال��ن��ق��د) يشري
املؤلف إىل يشء هام وهو قد
بحجة أن العدو
ُيغلق النقد
ّ
يستفيد من النقد ،خصوص ًا
املعلن واملنشور منه ،وبالتايل
ف��إن النقد جي��ب أن يتم يف
دوائ��ر مغلقة ...ول��ذا تفتح
اجل�ماع��ات اإلس�لام��ي��ة ع��ادة
الباب أمام النقد الذايت داخل اجلامعة ال خارجها ،ويتم غالب ًا من
خالل نفس تشكيالت التنظيامت ذات النسق النازل والصاعد،
فمن خالل النسق النازل يتم تغذية األف��راد بأوامر أو تعليامت
وتوجيهات القيادة وإرشاداهتا ،فيام يتم من خالل النسق الصاعد
نقل مالحظات األفراد ومعلوماهتم وانتقاداهتمّ ...
ويؤكد املؤلف
أن هذه العملية التبادلية يف املالحظات؛ تبدو للوهلة األوىل كافية
يف ممارسة املحاسبة والنقد الذايت.
إال أن املؤلف يرى بأن النقد املطلوب هو أو ً
ال متحيص األفكار
ّ
والتأكد من سالمة األساليب
وحماكمة اآلراء والتحقيق يف املناهج
وصحتها ومناسبتها للزمان واملكان ،وكذلك مقارنة الواقع
ّ
بالنظرية ونقد األوض���اع عىل أس��اس األه���داف واملنطلقات
والقواعد العامة املتفق عليها ،وهو يتوجه أو ً
ال لألحكام أكثر مما
هو للموضوعات ،وللموضوعات أكثر منه للذوات.

إن النقد يكشف عن نقاط الضعف
ّ
الحكام أو األف��راد
ف��ي��ب��ادرون (أي
ال��ع��ادي��ون) لتقويتها ،و ُيظهر
لسدها
مواطن الخلل فيسرعون
ّ
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الرضا ْ
مــــوم »
زالت ُه
ٌ
باب ِّ
« ففي ِ

اب
���������دى ي�����ا ط�����و�� ُ����س �إذ َن��� َف
ِف�
ً
َ
ُّت���رُ ُ
���ـ���ـ���ـ���ـ���ح ال����� رُّ

�����اب
���ر وال������ ِق������ب� ُ
ُت�����غ�����ا ِز ُل�����ـ�����ـ�����ـ�����ـ�����هُ امل����ن����ا ِئ����ـ����ـ����ـ����ـ� ُ

َت����������رى ال�������� َّ�����ص������د َر احل�������زي�������نَ ب����ه����ا ب���ه���ي���ج��� ًا

َ
�������ض������اق ��������س�������ا َر َع�������هُ
اجل����ـ����ـ����ـ����واب
�إذا م������ا
ُ

�أت�����أ�����س����ـ����ى وال���� ُّن����ف����ـ����ـ����ـ����و�� ُ���س ه���ن���ـ���ـ���ا ُت��������داوى

ب�������ـ�������ـ�������� ِآل امل���������ص� َ
���������������م امل������������� ُآب
���ط����ـ����ـ����ف����ى َوهُ �
ُ

��ك ال��ل��ي��ال��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ي
روح ق���ا�� َ��س��� ْت���ـ���ـ���ـ� ِ
����م ي�����ا ُ
َف����� َك� ْ

����اب
وك��������م
ح������������ر َق ال������� ُق������� ُل� َ
������وب ب����ه����ا ال����� ِع�����ت� ُ
َ

�����������م ح� َ
���اط����ت����ـ����ـ� َ
ُ
�������راك املَ���ن���اي���ـ���ـ���ـ���ـ���ا
���ك �أ���������ش�
َو َك�
ْ

ذاب املُ
���������ص����ـ����ـ����اب
����ن ُدو َن���������ه���������ا
َول�����ك�����ـ�����ـ�����ـ� ْ
َ
ُ

��ج���ـ���ـ���ـ���ـ� َ
��ز ال� َّ
���ب ر�أي�����������تَ ِط���� َّب���� ًا
ف����������إنْ َع� َ
���ط����ب����ي� ُ

�������������ر ِّد ال� َّ
���اب
�������ط�
َك
ِ
ي����������ل�����������ؤُ ُه الإه����ـ����ـ����ـ����ـ� ُ
�������رف مَْ
َ

وه��������ذا ����ش����أ ُن��� ُك���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���ـ���م ي�����ا � َآل ط��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ه

�����واب
����������د ُع
ِب������ ُك������م ل����ل����ح����قِّ َق ْ
ِ
��������������ر َف ال�������� َّ�����ص� ُ

ف���������إنْ ُذ ِك�
��اق��� ُب���ك���ـ���ـُ���م َت�����س��ام��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ �ـَ��تْ
�����������رتْ َم���ن� ِ
َ

���اب
ُن������فُ ������و�� ٌ�����س �إذ ُي������ق������ا ِر ُع������ه������ا ا ِ
خل����ط����ـ����ـ����ـ����ـ� ُ

��وم
���������اب
ف����ف����ي ب�
ال�����ر������ض�����ا زال�����������تْ هُ ���م���ـ���ـ���ـ���ـ� ٌ
ِ
ِّ

�����راب
َويف الإي������������������وانِ َق��������د َع�
َ
�����������ذب ال�������� َّ�����ش� ُ
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َ
يحد
اهلل
منحك ُع ُل ّوًا ال ّ
ُ
حد
ارتفاعه ّ

حيدرعاشور

َ
منحك ُع� ُل� ّو ًا  ،ال يحدّ ارتفاعهُ ح��دٌّ  ،وكربالء لي�ست
اهلل
َ
كالرعد
ا�سمك وه��و يجلجل
نفحة من م�آثر �صوت
�سوى
ِ
ٍ
ريهب ال�سقوف املجلجلة باالفاعي قبل ان تنفث �سمومها،
ِل ْ
يا لهذا اال�سم العظيم املدمر لأحالمهم .الدماء التي �أب�صرت
التيجان وهي تط�أطئ حتت رايتك الوارفهْ  ،!..فلماذا اذن
ندّ عي ونكابر؟ وحزنك كل يوم يتوغل فينا! .فال تخف د ْع
ا�سمهُ يرجع �صداه فيك ،دعهُ يلج يف روحك كاملوج وانتظر
وا�صرب دومنا كلل .د ْع ا�سمهُ يتغلغل بعمق بقلبك ،فان من
توفيقات اهلل تعاىل ي�ستدرجك لي�سكن فيك .د ْع النور ين�ساب
اىل �صدرك ،وجت ّرد يف ح�ضرته من كل غاياتك ..واحلاملون
وقفوا على اعتاب بابك يناق�شون معركة الروح والذات بهدى
ومعرفة ويقني ،ا�ستداروا اىل حيث مرقدك املقد�س ،لي ْغ ِ�س ُلوا
َ
�ضريحك بالت�ضرع ،وال ي ْن ُق�صنهم غ ُري
قلوبهم من �أ ْد َرا َنها بنو ِر
االح�سا�س بطيب ال�شفاعة.
�سنلوذ بك ب�صمت املوالني كي ال يعلم بهنائنا من يجوز ال�سهل
يف ُع ْل ُو �ش�أنك ،كل �شيء له توفيق يف احلياة ،اخلبز اليومي،
وال�صالة ،والعمل يف في�ضويات مملكتك .فكان ويزال �ضريحك
بال�صالوات ،ودمعة تت�سع لكل االرواح التي
هم�س م�سبوك
ِ
�شمتْ رائحة ت��راب��ك .فكانت كربالء عا�صمة هائلة من
عوا�صم الدين والعقيدة والفن وال�سيا�سة والثقافة واالدب،
�أنها ال تتوقف عن نب�ض احلياة احلاملة ،وخ�ضرتها تتفجر
يف كل مكان ،وتهيمن على القلوب املقفرة واملثقلة بال�سحب
املظلمة ،وتقاوم قد�سيات كثرية وقوانني ب�شرية نفعية،
وت�صنع احلياة وحتلم ان تقرتب من الزمن من املدن احلاملة
بالإن�سانية املتحررة من �صدق االن�سان مع نف�سه وربه.
و�ست ُع ْل ُو كربالء بك ،وتبزغ �شم�سها خيوطا ذهبية دافئة
حتت�ضن كل ح�ضارات الكون ،هي اياما وي�ضيء قمرها نورا
بظالله على �شواهد الع�صر ،وتتحدى عمالقة امل�ستقبل
يظل
ِ
بتقدمها وان�سانيتها ونا�سها..و�أهلها الطيبون الذين �ضحوا من
ٌ
مقمرة ببيا�ض نور اهلل ،مبت�سمة م�شعة
�أجلها �ستظل وجوهم
على طرقاتها ،وبني بيوتاتها قناديل تفر�ش لأجيالها النور
و�إالميان متوهجان ب�أماين �آالباء و�أالج��داد .وقبة ومنارة
�صاحب الدماء الزاكيات كال�شم�س الق�صية مجَْ مرة م�ضيئة
ما دام الليل والنهار.
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العلـــــم دينــــي
ُ
ال ي��������زال ال����ط����ف م���ن���ه���اج���ا رغ������م ك�����ل الأن��������وف
خ�����ب����روين �إن ت����ك����ن ه��������ذي رب����������وع ال���ق���ب���ل���ت�ي�ن
ه����ل ت���ن���ا����س���ى ال���ن���ا����س م�����وع�����ودا ل���ه���م ب��اجل��ن��ت�ين
ك���ي���ف زاغ������ت ام�����ة الإ������س��ل��ام ع����ن ف���ك���ر ال��ر���س��ال��ة
ف���ا����س����أل���وا ع���ن ك���رب�ل�ا �إذ ح��ط��م��ت ع���ر����ش ال�����ض�لال��ة
����ص���ي���ح���ة م������ن ك�����رب��ل��ا دوت �إىل ي�������وم ال���ق���ي���ا
ه���ك���ذا ت���ه���ت���دي �إىل امل����ه����دي ����ش���واخ���ي�������ص ع�لام��ة
خ���ب���روا الأي���������ام ت����رع����ى م����ق����دم اجل����ي����ل اجل���دي���د
ي�����ه�����زم الأ���������ش��������رار ت����ب����اع����ا ل�������ش���ي���ط���ان م���ري���د
�أل�������زم�������وا دي����ن����ا ع�����ن ع����ل����م وج�����������ازوه ال�����وف�����اءا
واج���م���ع���وا م���ن �أم����رك����م م���ا ي��ق��ت�����ض��ي م��ن��ه��ا ع��ط��اءا
ه����ل ي�������راد ال�������ش���ر ب���ال���ن���ا����س وم�����أ�����س����اة ف��ج��ي��ع��ة
ب������ل ه������و الإمي������������ان ع������ز وان������ط���ل��اق������ات رف���ي���ع���ة
م�����ا ذك��������اء ال���ع���ق���ل �إال يف ت�������ص���ام���ي���م الإرادة
ف���اج���ع���ل���وا ال���ت���ف���ك�ي�ر دوم������ا خ��ي�ر �أن���������واع ال���ع���ب���ادة

عبد االمير جاووش

�إن �أب���ي���ت���م ف���ا����س����أل���وا ال���ت���اري���خ ت��ن��ب��ي��ك��م ط��ف��وف
�أي������ن م����ن ����ص���ل���وا و����ص���ام���وا �أي������ن �أن�������ص���ار احل�����س�ين
�أم ل���ف���ي���ف ال����ن����ا�����س ح����ج����اج ع���ل���ى �أم�������ر ت���ط���وف
ح���ي���ث دي�����ن ال���ع���ل���م م���ق���ي���ا����س مل�������ض���م���ون ال���ع���دال���ة
ك����ي ت����راع����وا �إن ف���ع���ل ال���ع���ل���م �أق�������وى م����ن ���س��ي��وف
�����ش����ع����ل����ة ل����ل����ح����ق ل�����ل�����ث�����وار ط����ل����اب ال�����ك�����رام�����ة
ف����ال����ه����دى وال�����ع�����ز والإن�����������س�����ان ره������ن ب���احل���ت���وف
ي���ح���م���ل ال���ت���وح���ي���د ف����ك����را م���وه���ن���ا زب������ر احل���دي���د
ال ي���ب���ايل ي�����ص��ن��ع الأق����������دار ب����ل ح���ت���ى ال���ظ���روف
وام�������س���ك���وا ح���ب�ل�ا ه����و ال�����ق�����ر�آن وال���ق���رب���ى ���س��ن��اءا
وا����س���ت���ف���ي���دوا ق�����وة الإ������س��ل��ام يف ر������ص ال�����ص��ف��وف
�أم �����ص����راع ال�������ض���د ق����ان����ون �أرادت�����������ه ال��ط��ب��ي��ع��ة
ه����ك����ذا جت�����ري ع�������زوم ال����ده����ر �أن���������واع ال�������ص���روف
وا����س���ت���ب���اق ال���ع���ل���م ي��ع��ن��ي رت���ب���ة م��ن��ه��ا ال�������س���ي���ادة
م����ي����زة الإن�����������س�����ان ����س���ر يف ت�������ض���اع���ي���ف احل������روف
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ُ
لغتنا العربية
(عرب)!
ماذا تعني كلمة عرب ؟
ُذكر �أن كلمة ( عربي ) والتي و�صف اهلل تعاىل بها القر�آن تعني
التمام والكمال واخلل ّو من النق�ص والعيب ،ولي�س لها عالقة بالعرب
كقومية.
فعبارة ( قر�آنا عربيا ) تعني قر�آنا تاما خاليا من النق�ص والعيب.
وتف�سري كلمة ( عربا ) ب�ضم العني و الراء وفتح الباء والتي وردت
ك�صفة للحور العني يف قوله تعاىل ( فجعلناهن �أبكارا  ،عربا �أترابا
لأ�صحاب اليمني ).
فو�صفت احلور بالتمام واخللو من العيب والنق�ص� ،أما ( الأعراب
) الذين ورد ذكرهم يف القر�آن على �سبيل ال��ذم لي�سوا هم �سكان
البادية ،لأن القر�آن �أرفع و�أ�سمى من �أن يذم النا�س من منطلق عرقي
�أو عن�صري ،ولو كان املق�صود بالأعراب �سكان البادية لو�صفهم اهلل
تعاىل بالبدو كما جاء على ل�سان يو�سف

(وجاء بكم من البدو من بعد �أن نزغ ال�شيطان بيني وبني �أخوتي ).
�إذن من هم الأعراب ؟
�إن �أل��ف التعدي ال��زائ��دة يف كلمة الأع���راب قد نقلت املعنى اىل
النقي�ض كما يف ( ق�سط و�أق�سط )
ق�سط  :ظلم
�أق�سط  :عدل
عرب  :مت وخال من العيب
�أعرب  :نق�ص و�شمله العيب
ف��الأع��راب جمموعة تت�صف ب�صفة النق�ص يف الدين والعقيدة،
( قالت الأعراب �آمنا قل مل ت�ؤمنوا ولكن قولوا �أ�سلمنا وملا يدخل
الإميان يف قلوبكم ).
�إن اللغة العربية التي هي لغة القر�آن الكرمي لي�ست لغة ب�شرية
�أ�صال ..بل هي لغة ال�سماء التي ع ّلم اهلل تعاىل بها �آدم الأ�سماء كلها
ثم هبط بها اىل الأر�ض وكانت هي لغة التوا�صل بني الب�شر.
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00
بطاقة شخصية المستبصر الهنغاري روبرت
كازمير مانياس ،دكتوراه بالتاريخ اإلسالمي
ودبلوم في العلوم السياحية ،مدرس اللغة
األلمانية في ثانوية هنغاريا وكذلك استاذ اللغة
العربية في جامعة بودابست بهنغاريا ،وأستاذ
محاضر في الكلية اإلسالمية بمدينة نوفي بازار
في صربيا ،كاتب مختص بالتاريخ والحضارة
اإلسالمية ولديه أكثر من  30مقاالً ثقافيًا في
مجاالت (تاريخية ،دينية ،علمية) وموضوعات
إسالمية وعربية ،يجيد اللغات (الهنغارية،
العربية ،االلمانية ،االنكليزية ،التركية ،الفارسية)،
حيث تع ّلم اللغة العربية والشريعة اإلسالمية
في بالد الشام عامة ولبنان بشكل خاص.

00

حاوره :جسين النعمة

الدكتور روبرت كازمير مانياس:

بلغت ّ
كربالء
جل طموحي عند زيارة
َ
فقد وصلت إلى وسط العالم
حوار /قاسم عبد الهادي

يرى الدكتور روبرت كازمري مانياس ،الباحث يف جمال التاريخ
اإلسالمي هبنغارياّ ،
أن العتبتني احلسينية والعباسية املقدستني
قد نجحتا يف ّمل شمل البرشية وإظهار الصورة الناصعة لإلسالم
املحمدي األصيل ،من خالل إقامة املهرجانات الثقافية العاملية
ّ
التي ختلق أرضية خصبة لتبادل اآلراء وتالقح األفكار.
رصح
وفور وصوله إىل العراق ووضع قدمه يف مدينة كربالءّ ،
أحب هذه املدينة املقدّ سة ،خصوص ًا ّ
وأن هذه
مانياس أنّه قد
ّ
ً
زيارته األوىل للعراق وكربالء ،قائال« :لقد بلغت ّ
جل طموحي
الذي أسعى له ووصلت إىل وسط العامل؛ ّ
ألن هذا املكان مميز

ومقدس وليس كمثله مكان يف شتى بقاء املعمورة ،وامهيته ليست
حملية وال تقترص عىل املذهب الشيعي والدين االسالمي بشكل
عام وليس فقط للعراق؛ بل ان كربالء هي للعامل أمجع واإلسالمي
بشكل خاص ،ورأيت هنا كل يشء يتعلق بإنسانية البرش عامة
ومن خمتلف األديان واملذاهب».
ويف حديث خاص أجرته جملة (األحرار) مع مانياس حتدّ ث عن
أمهية املهرجانات الثقافية وبينها مهرجان ربيع الشهادة الثقايف
العاملي قائ ً
ال« :ه��ذه اللقاءات املستمرة التي تقيمها العتبتان
املقدّ ستان يف كربالء من خالل مهرجاناهتا املثمرة هتدف إىل وحدة
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الصف
ّ
والتوحد وزرع التعايش السلمي بني احلارضين؛ من دورنا نقل الحقيقة

خالل إيصال رسالة سامية إىل باقي الدول والشعوب ،ومل أشعر
مذاهب أو أديان ًا او طوائف
طيلة تواجدي يف كربالء بأن هناك
َ
خمتلفة بالرأي؛ لوجود نقطة مشرتكة بني اجلميع وهي اإلنسانية
ركزت عليها مجيع فقرات مهرجان ربيع الشهادة».
التي ّ

رسالة سامية عالمية

وعن رأي األوربيني بالعتبات املقدّ سة للشيعة وكيف يصفون
ويقيمون عملها من خالل ما يشاهدونه عرب وسائل اإلعالم
ّ
ً
أو يلمسونه خالل زيارهتم ،أجاب مانياس قائالّ :
ان للعتبات
املقدسة «دور ًا بارزا يف النهوض بواقع اإلنسانية العاملية ،من
خالل نشاطاهتا املختلفة ومنها إصدار الكتب بمختلف املجاالت
وكذلك املشاريع اخلدمية واالستثامرية التي بدورها تزيد من
الدخل االقتصادي والتجاري والسياحي للمدينة بشكل عام،
يرس الزائرين السيام مدن الزائرين التي
مع إعطاء منظر مجيل ّ
ُش ّيدت وفق أحدث التصاميم املعامرية واهلندسية والتي تضاهي
أفضل امل��دن العاملية» ،مضيف ًا أن «رسالة العتبتني املقدستني
سامية وعاملية تصل إىل مجيع بلدان العامل من خالل نقل مفرداهتا
عرب وسائل اإلعالم الصادقة التي ال تسعى إىل تشويه وتزييف
احلقائق».

اإلسالم في هنغاريا

ويف معرض سؤالنا له عن ال��دور ال��ذي من املمكن القيام به
احلية للدين اإلسالمي بوصفه دين ًا
لتوضيح الصورة احلقيقية ّ
سمح ًا وال يتعارض مع األديان األخرى ،أجاب مانياس« :هنا
الب��دّ أن نبينّ نحن كمسلمني عامة وأتباع املذهب اجلعفري
بشكل خاص يف هنغاريا ّ
بأن لنا دور ًا كبري ًا وتقع علينا مسؤولية
كبرية ومضاعفة بإيصال الصورة احلقيقية عن اإلسالم األصيل،
وخاصة عندما أخ�برت أه�لي وأصدقائي بأنّني سأسافر إىل
العراق فاجلميع اع�ترض وك��ان جواهبم يل نص ًا( :أي��ن تسافر
إىل احلرب!! إنك ستموت هناك !!!) ،وكنت أعرف بأن هذا
األمر غري حقيقي وكنت ّ
أفكر بالرسالة التي سأمحلها معي بعد
عوديت إىل البلد عن األمان واالستقرار يف العراق ونقل صورة
حية عكس التي نقلتها وسائل اإلعالم املحرضة ،التي دائام ما
حتاول النيل من وحدة وكرامة الدين اإلسالمي» ،مضيف ًا كام أن
«من خالل عميل التدرييس فإن مسؤوليتي كبرية بنقل الصورة
احلقيقية لتالميذي وزمالئي اّ
عم شاهدته يف العراق وكربالء
ٍ
املقدسة واإلسالم بشكل عام ،السيام ّ
وقنوات
أن هناك صحف ًا
تسب وتشتم
قليلة معارضة لسياسة احلكومة اهلنغارية التي
ّ
الدين اإلسالمي وحتاول النيل منه سأكتب هبا وأظهر باحلوارات
املبارشة من خالهلا».

يهدد أوربا
أما عن واقع اإلسالم واملسلمني يف هنغاريا ،فقد أدىل مانياس داعش خطر قادم
ّ

برأيه قائ ً
ال« :يف هنغاريا الدين االسالمي أمر شخيص عائد
للشخص نفسه ،وال يوجد أي مانع أو عواقب جتاه الشخص
الذي يريد الدخول واعتناق الدين اإلسالمي ،كام ال توجد
مضايقات يف ذلك ،ويف الوقت نفسه هناك دعاية سلبية عىل
اإلس�لام من بعض اجلهات التي هت��دف لالبتعاد عن الدين
اإلسالمي وتدعمها يف بعض األوقات احلكومة اهلنغارية التي
وتشوه صورة اإلسالم من خالل وسائل
بدأت هتاجم وتشتم
ّ
اإلعالم السيام بعد نزوح الالجئني بشكل كبري خالل السنوات
األربع السابقة ،وحينذاك بدأ املواطن اهلنغاري يستقبل ويصدّ ق
هذه التهم الزائفة».

أما ّ
حمطتنا األخرية يف حديثنا مع مانياس ،كان عن كيفية استقبال
الشعب األوريب واهلنغاري عىل وجه اخلصوص خرب العصابات
اإلرهابية (داعش) بمحاربتها اإلسالم واإلنسانية بشكل عام،
أجاب قائ ً
الّ :
شوه صورة اإلسالم كثري ًا ،السيام وان
إن «داعش ّ
سمعته السيئة بدأت تصل إىل أوربا عامة ،وبدأت الدول األوربية
تأخذ احليطة واحلذر منه بوصفه أكرب خطر هيدّ د العامل واإلنسانية،
والواقع ّ
أن خطره عىل البلدان اإلسالمية مثل سوريا والعراق ال
يقل يف البلدان األوربية بل يكون أكرب ،ولكن لألسف يف نفس
الوقت أن وسائل اإلعالم الغربية عملت عىل تشويه صورة
اإلسالم من خالل داعش ووصفت مجيع املسلمني بإهنم داعش
الذي خيتبئ بلباس الدين اإلسالمي».

58

فنون اسالمية

Ahrarweekly

ُّ
فن الخزف والمعالجات اللونية
في الخزف اإلسالمي
اعداد  /سامر القيسي  -تصوير  :حكمت العياشي

لقد متكن الفنان واملعمار املسلم من إتقان أنواع الفنون واخراجها
ْ
بأبهى الصور واالشكال ..وعمد الى تفعيل اجلانب اجلمالي
معززاً به اجلانب الوظيفي ألعماله االبداعية من خالل تنوع
عناصر هندسة العمائر واالبنية االسالمية والتي تعد القباب واملآذن
من ابرزها بهيآتها ورمزيتها املشيرة الى السماء ،والتي انشئت
بقوام من اآلجر والطابوق املكسو بالواح رقيقة من اآلجر املزجج
واملزخرف بأنواع من الزخارف النباتية والهندسية واخلطية الرائعة
لترنو نحوها األبصار ومتيل اليها القلوب مبزيج من األمل واحلب
واإلجالل.
لم يبتكر الفنان املسلم فن اخلزف واملعاجلات اللونية بقدر ما
يكون قد ورثها من االجيال واحلضارات السابقة  ،فقد كان
اخلزف وطرائق املعاجلة اللونية موجودة قبل اإلسالم عند الفراعنة

والعراقيني القدماء ،وأفضل مثال تتجلى فيه املعاجلة اللونية اآلجر
املزجج في بوابة عشتار في بابل والتي ترجع إلى القرن السادس
ق  .م واملعاجلة بعدة ألوان  ،كما انه قلد بعض أنواع اخلزف
املستخدم في العصور السالفة لعصر اإلسالم من البلدان اجملاورة
التي فتحها املسلمون.
• اخلزاف العراقي في العصر اإلسالمي
وكان للعراق في العصر اإلسالمي النصيب األوفر في تطوير
وحتسني شتى الفنون وباخلصوص فن اخلزف ،إذ ارتقى به إلى
أقصى درجات اجلمال واالبتكار وظهرت أنواع مختلفة من الفخار
واخلزف لم يسبق لها مثيل في جودة الصناعة وجمال الزخارف
واملعاجلات اللونية  .تتجلى أهمية اخلزف اإلسالمي محليًا وعامليًا
في عصرنا احلديث ،من حيث أن الفنان األوربي احلديث لم
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يتخذ من اخلزف الغربي قاعدة رصينة يعتمد عليها في ابداعه
أو كنقطة انطالق يستمد منها الوحي واملعرفة في صناعة اخلزف
وتزيني سطوحه الصقيلة ،لكنهم اتخذوا من اخلزف اإلسالمي في
بالد األندلس قاعدة لهم ونقلوا عن خزافي بالد األندلس الذين
تتلمذوا على يد خزافي مدرسة بغداد للخزف أسرار الصناعة
اخلزفية فابدعوا بها لتكون منها نتاجات مذهلة زينوا بها كنائسهم
ودور العبادة اخلاصة بهم.
أن اخلزاف العراقي في العصر اإلسالمي برع في معرفة مواد اخلزف
وتراكيبه الكيمياوية وانواع املواد االولية وكيفية توظيفها واالنطالق
بها إلى ذروة الرقي والتقدم ،من خالل دراسة املواد وااللوان
واملعاجلة اخلاصة بها ،فكان ابرز ما أبدعه هو اخلزف ذو البريق
املعدني ،الذي أصبح األسلوب األول الذي تبناه اخلزاف املسلم
واستخدمه في تزيني العمائر في كل أنحاء العالم اإلسالمي..
فهذه املعاجلات اللونية من شانها اظهار العالقة املتبادلة بني املادة
والشكل ..وصو ًال إلى مستوى التعبير الذي يعد السمة الكامنة
في العمل ذاته ،والذي يكشف األفكار واالنفعاالت التي يكتنفها
اخلزاف املسلم وفق ما هو منتم إلى معتقداته الروحية والفكرية مبا
ينسجم مع ما يعتقد من الفكر اإلسالمي وتعاليمه ضمن مجال
اإلبداع في الشكل ومعاجلته لونيًا .
لقد استمدت املعاجلة اللونية في اخلزف اإلسالمي تعبيراتها
وصيغها الفنية واجلمالية من األصول الرئيسية لدالالت االلوان
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التي حتمل معاني عميقة وراسخة مرتبطة بشخصية الفنان املسلم
وموروثه الروحي فهو يزيد من فعل التنميق وقد استعمله لذاته
 ،ودليل على ذلك انه يعزل إضافة بعضها عن بعض ،وينزله
منزلة الغاية بأن يقيمه مقام الضوء كما هو حاضر اليوم في الوان
القباب االضرحة املقدسة ومشاهد االولياء الصاحلني ونقوشها
اخملتلفة  ،اضافة الى ان اللون يجري مجرى أداة التأويل ،فهو
جوهر النصوص الفنية إلى املشاهد عن طريق اإلحساس الصرف
كما في النقوش املزينة لألبواب والشبابيك في دور العبادة و
املشاهد املقدسة.
وهنا البد من االشارة إلى أن املواد اخلام واأللوان التي استخدمها
اخلزاف املسلم في معاجلاته الفنية للسطوح وااللوان متطورة
عن أسالفه ،من خالل انتقائه الدقيق للمواد االولية الداخلة
في صناعة السطوح وتطويره لألفران احلرارية التي تعالج فيها
ال عن تطوره العلمي في استخدام االكاسيد
مواده االولية ،فض ً
االحادية واشراكها االلوان اخلام في تلوين وتزيني السطوح
مثل اوكسيد النحاس واوكسيد احلديد لينتج منها درجات لونية
مختلفة من الوان االزرق واالصفر الذهبي والنحاسي وبدرجات
لونية متفاوتة ،لينفرد بإنتاج انواع من اخلزف اإلسالمي استثنائية
من حيث املعاجلات اللونية والتقنية والفنية ليصبح مثا ًال شاخصًا
للفرادة والتحوالت الفنية اجلمالية على مستوى العالم.
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المرجعية ُتع ّلمك وال تعمل بدلك
سامي جواد كاظم

تروج الخبار وافكار كلها رش من ارشار غايتها النيل من
مواقع مشبوهة واصوات مكروهة ّ
مكانة املرجعية العليا يف النجف االرشف يف قلوب الرشفاء مسلمني وغري مسلمني  ،وال
عجب عندما يتم استئجار رجل كبري السن او امراة ساذجة لتتكلم بلهجة التطفل واجلهل
عىل املرجعية  ،واالكثر شذوذا من يطلب من املرجعية ان تقول كذا او تفعل كذا .
اعلم يا هذا وذاك ان املرجعية العليا يف النجف االرشف تعلمك ماذا تفعل وكيف تتجنب
الشبهات فاملرجعية تعلمك الصالة وكيف تتجاوز اشكاالهتا وانت من يصيل وينفذ وليست
املرجعية  ،املرجعية تعلمك الصيام الصحيح ومفطرات الصيام وانت من تصوم وتتجنب
املفطرات  ،وليس للمرجعية دور ان اخطأت يف التنفيذ.
كذلك الطبيب يصف لك العالج وانت من تتناول الدواء وتلتزم بالعالج ال الطبيب هو من
يتناول الدواء  ،كام وليس من املنطق ان تقول للطبيب اعطني الدواء الفالين النه عالجي
فان كنت تعرف ذلك فال حاجة الن متيل عىل الطبيب تناول انت ما تراه عالجك والنتيجة
تتحملها انت
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املرجعية تنبه للفساد وتوجه لالصالح وانت اهيا السيايس واهيا املواطن من يقوم بدوره
للقضاء عىل الفساد والعمل عىل االصالح  ،واما انك تقيس ما احدثت فتوى اجلهاد
الكفائي بام سيحدث لو قالت املرجعية كذا وكذا فانت جاهل بامور املرجعية فهنالك
اوليات جعلت املرجعية تفتي باجلهاد الكفائي فهل هي نفسها كي تفتي وفق مزاجك
؟ واعلموا لو ان املرجعية تعمل وفق االمالءات ملا كانت هنالك حرب ضد االنكليز
وال كانت هنالك ثورة العرشين ،وال قدموا الكثري من الشهداء بني االغتيال واالعتقال
واالعدام  ،املرجعية تعمل وفق تسديد اهلي ونوايا صادقة ودراية تامة بمنهج اهل البيت
عليهم السالم وتدرس و ُتدّ رس وال تفكر بثمن مايل من أي شخص او جهة معينة وهلذه
االمور اكتسبت مكانتها يف قلوب وعقول الرشفاء يف العامل ـ مسلمني وغري مسلمني .
هذا االمر هو بعينه ما يتحدث عنه خطيبا اجلمعة من الصحن احلسيني الرشيف عندما
يتطرقان اىل امور بني تشخيص مشكلة او تنبيه عىل خطر او معاجلة إلشكال  ،أي ان
اخلطاب هو توضيح الطريق  ،نعم هنالك امور تتكرر يف املطالبة او التأكيد وهذا بعينه جتده
يف تراث اهل البيت عليهم السالم فهنالك عرشات االحاديث إلمام معصوم واحد يتناول
امرا معينا مثال التأكيد عىل الصدق او جتنب الكذب او بر الوالدين او االخالص يف العمل
او االمر باملعروف والنهي عن املنكر وغريها الكثري ،فالتأكيد هو داللة عىل االمهية .
ومن بني الوسائل التضليلية التي يعتمدها خفافيش الليل هي برت او تأويل الكالم وارفاقه
بصور او مقاطع فديوية ال عالقة هلا اصال بفحوى اخلطبة ويكون الفيسبوك هو املرتع هلم
يساعدهم عىل ذلك انعدام الضوابط يف النرش وعدم وجود الرادع القانوين لذلك فاستطاع
من هب ودب ان يقتحم هذا املوقع ليعبرّ عن خزينه الثقايف الضحل او قد يكون ماجورا
من اجل ذلك .
مل يثبت يف التاريخ كله منذ الغيبة الكربى وحتى يومنا هذا ان هنالك مرجعا رد عىل من
يشتمه بنفس اسلوبه  ،بل وال يلوح باي كالم يوحي لالساءة اىل من ييسء هلم وعندما
اقول مرجعا فيعني الصفات التي يتفق عليها املراجع يف من يستحق ان يكون مرجعا،
وهذا االسلوب هو بعينه ثقافة اهل البيت عليهم السالم فان التاريخ يشهد هلم باهنم ما
ردوا عىل امليسء باساءة والقصص كثرية .
ومن هنا اقول ملحبي املرجعية عندما يعاتبون املرجعية بعدم الرد عىل هذه االبواق املزعجة
باهنم ينتهجون منهج اهل البيت عليهم السالم .
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روح الشهيد السعيد (حسن عبد الهادي حسن الجابري)...
الى ِ

البطل الذي قهر الدواعش

حيدر عاشور

«حسن» مدينته املقدسة كربالء اىل العاصمة امللغومة باملوت
ودع
َ
ٌ
املجاين ،وهو مشحون بالوطنية .رجل ذو مبادئ وقيم حياول ان
يكون باخلدمة ملن يراهم متوحدين يف حب االرض والوطن،
ٍ
وقاس وجربوت ملن يزرع الفتنة والتفرقة .وهو مرشوع اخذ
وأسسه من قضية عاشوراء التي ما زالت تبعث الرعب
تعاليمه
ُ
والرهبة يف املتكالبني ضدها وهي حتصد رؤوسهم كلام نضجت
واستكلبت عىل الفقراء والعزل .الن عاشوراء الدم والقضية
ِ
بالضد تنفتح
راسخ ًة يف العقل والضمري ،بمجرد االشارة اليها
لتصب نريان
باسم شهيدها مغاليق النفوس والبيوت واإلرادات
ّ
غضبها عىل كل باغ ومرتصد ومنحرف.
استلم «حسن» مهام عمله يف معسكره اجلديد كحداد متفنن يف

صناعة املصدات احلديدية املقاومة للرصاص ،فكان عمله بمثابة
احلياة املليئة بالصيغ واملعادالت التي كان ّ
يفك رموزها بنهم حتى
نجح يف تركيبة حديدية اليمكن الي رصاصة خارقة ان تؤثر به
او خترتقه.
يف بغداد وبعض املحافظات بدأت لعبة قبيحة مل يعرفها العراق
سابقا ،لعبة الطائفية املقيتة .كان خيوض غامرها بأمل ووجع ألهنا
لعبة سياسية عاملية قبيحة ،مهينة وخمالفة لقوانني البرش بل خمالفة
للطبيعة متام املخالفة .فأي خري يمكن ان جينيه هذا املوت باسم
الدين واختالف املذهب .كان يتأمل من داخله لكونه إنسانا ،فمن
الذي يعرف االمل غري املتأمل..؟ بيد ان احلرية العظمى التي كانت
تنتاب ذاته هي تلك املتأتية عن القتل والذبح والغارة عىل اآلمنني

Ahrarweekly

يف بيوهتم وهتجريهم من ذكرياهتم
وأحالمهم وطفولتهم عىل اهلوية.
اما ذبح االنسان عىل اهلوية فقد بدا
له شيئا ال يمكن تفسريه اطالقا.
وه��ذا ليس أقل بشاعة من خراب
ال��وط��ن وال��ت��ط��اول ع�لى ح��ري��ات
ال��ب�شر .وال يمكن التصميم عىل
مثل هذه االح��داث الشنيعة اال يف
حالة االختبال املطبق ،او حيوانات
متطورة ،فاملعروف علميا من بني
مجيع احليوانات املتطورة ليس ثمة
ّ
ينقض ع�لى مثيله سوى
ح��ي��وان
اجل��رذان؟ اذن من يرغم االنسان السوي ،الذي وهب عقال
جبارا مطلق احلول عىل اهلبوط حتى اىل ما هو ادنى من مستوى
اجلرذان؟ الطائفية كانت متثل له احجية غامضة ال حل هلا ،لغز
السني عراقي
ذو جماهيل ملتبسة عسرية التحديد .فاإلنسان ُ
واملسيحي عراقي ووو ...عراقيون طيبون ،وغري ذلك هم هبائم
قتلة منافون للعقل واملنطق.
هذا ما جعل عائلته وحمبيه يرصون عىل ترك عمله يف الرشطة
االحتادية لكونه حدادا بارعا وعنده زوجة وطفالن وبنت يف
غاية اجلامل .كان حني يسمع هذه النصائح يبكي ويقول  :الوطن
بحاجة اىل رجال حتميه من اجلرذان املتوحشة القادمة من اخلارج،
علينا ان نع ّلم اوالدنا حب ومعنى الوطن وعشق االرض وكيف
نموت من اجل ِ
العرض والدين ..الوطن هو الذاكرة والتاريخ
علمه هو اجل��دود واألص��ول .فام احىل الشهادة يف
واحلضارة
ُ
ِ
سبيله ،فهي الرشف االسمى واألغىل واألهبى ..سأنتظرها بفارغ
وسأعلم اوالدي كيف يكونون شهداء للوطن ويفتخرون
الصرب
ّ
يب..؟
وحني جاء نداء فتوى االمام املفدى –السيستاين -من روضة
هب «حسن» شاخما صارخا
سيد الشهداء يعلن اجلهاد الكفائيَ ،
 :اهال بالشهادة يف سبيل الدين واملعتقد والوطن واملقدسات.
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عندها ماتت اخلاليا اهلائمة عىل سطح
جسده ،وارجت��ف بقشعريرة انتفض
هبا شعر يديه وص���دره ،واق��ف� ًا حين ًا
ومتكرمش ًا حينا آخر ،فأحس بشعور
له وزنه يف رأسه وقلبه وكان ثقله كافي ًا
تودعه
النحناء رأسه امام زوجته وهي ّ
الوداع الزينبي يوم الطفوف...
فشارك ببسالة يف كل حمور قتايل ينتسب
ال��ي��ه او يك ّلف ب��ه ك��واج��ب لصنع
املصدات التي ارهبت الدواعش ،كام
يف  -جرف الصخر وبيجي -واملوصل
بشقيها االيمن وااليرس -وغريمها من
االرايض املغتصبة ،حتى اطلق عليه «حسن قاهر الدواعش»
وراهبهم .فقد ابتكر درعا واقيا الطالقات القناصة محى به
املجاهدين يف الرشطة واجليش واحلشد الشعبي ،فذاع صيته يف
ارجاء العراق بل وحتى يف صفوف الدواعش وغرف العمليات
لقادة عسكريني من مرتزقة ال��ع��امل ..ب��ات املجاهد «حسن»
ومصداته وفنونه يف مطاوعة احلديد وحتويله اىل سالح ذي
حدين الشغل الشاغل لكل اعداء ارض العراق وأهله ..فجندوا
له ارهابيني خمتصني بالذبح ،فأينام ينتقل «حسن» ينتقلون معه
بغية تصفيته.
لكن «حسن» الفنان اجلسور حصن السواتر واجلنود وحتى
سيارات القتال (اهلمر) ابتكر هلا درعا واقيا ال يتأثر بطلقة او
عبوة ..ما اثار جنون اجلرذان واخلونة واملرتزقة ،فرتبصوا به عند
عودته اىل بغداد اىل ورشته التي انطلق منها يف شارع (الستمية)
الستامئة املعروف يف حي تونس..وعند ساعة الفجر االوىل وقبل
آذان الفجر تسلل ثالثة من ارهابيي (داعش) بمالبس الرشطة
االحتادية مفخخني بكل جتهيزات املوت ليضعوا نصل السكني
الظاملة عىل نحره الطاهر فذبحوه نائام .فأسبغ اجلرذان وضوءه
بدمه  ،تاركني له بابا الشهادة والصرب مرشع ِ
ني كي يسريا معه اىل
حيث السعادة االبدية.
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الفتوحات اإلسالم ّية
ُ
ُ
ُ
والسيف بيد
بيد
المصحف ٍ
علي الشاهر

ِ
بالوقت الذي ّ
يؤكدُ فيه املسلمون عىل سامحة دينهم وعظمة
ينظر عكس ذلك،
رسالتِه اإلنسانية ،فالعامل ر ّبام البعض منه
ُ
نتيج َة السلوكيات اخلاطئة والفتاوى التكفريية التي جلبت
الويالت عىل مدى سنني طويلة ،وحاربت معتنقي األدي��ان
يسمى (فوبيا
األخرى باسم اإلسالم ،ح ّتى نشأ مفهوم جديد ّ
اإلسالم) ،وهو ذات املفهوم الذي ُر ِسم عن املسلمني بسبب ما

تسمى (الفتوحات اإلسالمية) التي أصبح أكثرها بنظر الغرب
ّ
مشاريع توسعية وخاصة الفتوحات التي جرت بعد وفاة النبي
األكرم (عليه وعىل آله الصالة والسالم).
لقد أراد اهلل تعاىل أن ينترش هذا الدين عرب مبادئه احلقة ورسالته
اإلنسانية ،وقد عكست أخالق النبي األكرم وتعامل املسلمني
التجار املسلمون الذين كانت
الصادقني مع الناس ومن بينهم ّ
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تربطهم عالقات واسعة بالقبائل واملدن املختلفة ..صور ًة بيضاء
املحمدي األصيل ،أما (الفتوحات) ّ
فإن
وناصعة عن اإلسالم
ّ
ُ
سيدرك
اجليد للتاريخ واملطلع عىل جمريات األمور
املتفح َ
ّ
ص ّ
جيد ًا ّ
أن هنالك فرقا شاسعا بني فتح مبني أراده اهلل تعاىل لنرش
ّ
ّ
واحلكام لتوسيع
رسالته الساموية ،وفتحا دنيويا سلكه القادة
نفوذهم وسلطاهنم وإرضاء أنفسهم.
فالنظرة للفتوحات ختتلف بني مسلم وآخر ،منهم من يراها
فتح ًا اّ ً
جمرد
مهم للمسلمني لنرش اإلس�لام ،وآخ��رون يعدّ وهنا ّ
ٍ
�زوات ومحالت احتالل عىل األمم واملدن املجاورة لتوسيع
غ�
جغرافية احلكم وسدّ هنم األط�ماع الدنيوية التي هلث وراءها
ّ
احلك ُام والسالطني ،وهناك من يقول ّ
أن اسم (الفتوحات)
ليست سوى جتميل (للغزو واالحتالل) ،بالوقت الذي جيب عىل
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املنصفنيَ التفريق بني الفتوحات اإلسالمية يف عهد النبي األكرم
وكانت من أجل نرش رسالة اإلسالم السمحاء بني البرش وكان
املسلمون جياهدون يف سبيل اهلل تعاىل ونرش تعاليمه الساموية،
حتولت إىل غارات
وبني الفتوحات التي جرت بعد وفاته ،إذ ّ
حتول اجليش
هد ُفها األول واألخري احلصول عىل املغانم ..حيث ّ
اإلسالمي العقائدي إىل جيش نظامي واملسلم املجاهد إىل جندي
غا ٍز ،فالفرق شاسع وكبري بني فتح لنرش رسالة السامء وفتح ألطامع
ّ
الشك أن قس ًام من الفتوحات اإلسالمية كانت
دنيوية ،حيث
وسيلة للحصول عىل الغنائم ،وهو نفس اليشء الذي واجهه
املسلمون يف زمن الرسول األكرم ،وقد ورد ضمن حديث عن
رسول اهلل وذكره البخاري يف بداية كتابه يف (احلديث :)1128
هجرته إىل اهلل ورسوله فهجرته إىل اهلل ورسوله،
« ..فمن كانت
ُ
يتزوجها ،فهجرته إىل ما
ومن كانت هجرته لدنيا يصي ُبها أو امرأة ّ
هاجر إليه»!!.
َ
وبالنسبة للمؤيدين هلذه الفتوحات ،يرون هّأنا عملت عىل نرش
ثم ظهور احلضارة العربية
اإلس�لام ونرش اللغة العربية ومن ّ
اإلسالمية كام حدث يف األندلس ،لكن هل فع ً
نجحت يف
ال
ْ
واملحبة والعدالة
إرساء دعائم اإلسالم احلقيقية الذي يدعو للخري
ّ
بني بني البرش؟
يرى الدكتور جعفر شهيدي يف كتابه (تاريخ اإلسالم التحلييل
ـ ص  )301إىل ّ
أن من «ا ُملس ّلم ب ِ��ه أن بعض القوى املتأهبة
للفتوحات مل تكن يف عداد الفئة األوىل ،ولكن ومنذ األيام األوىل
واتباع ًا للسنة الرائجة يف حياة النبي األكرم أينام اجته أفراد اجليش
املتخصصون بتعليم القرآن وأحكام الفقه ينطلقون وراءهم،
كان
ّ
هذه اجلامعة كانت تع ّلم اإلسالم للناس عن إيامن ،وليس كام
تنشد بعض احلكومات وتريد ،وألن سلوك أكثرية هؤالء كان
مطابق ًا ألفعاهلم ،فقد ّ
متكنوا من تربية مسلمني ذوي اعتقاد قوي
وعمل بأحكام الدين يف كل البلدان التي أتوا إليها».
ويف الصفحة ( )302من الكتاب يبينّ شهيدي أن «الفتوحات
اإلسالمية يف العرص األموي اختذت شكل احتالل وغارات،
وكان اجلنود حياربون ألجل الغنائم ،واحلاكم يسعى مللء خزانته،
ومل تتو ّقف الغارات إال يف عهد عمر بن عبد العزيز الذي أمر
بوقف الغزو والغارات املرابطة عىل احلدود حلامية حدود الدولة
اإلسالمية فقط».
فيام يذهب رأي آخر إىل ّ
أن من الغايات الرئيسية لتوسعة الفتوحات
اإلسالمية ،كانت من أجل إشغال املسلمني هبا ورصفهم عن
مشكالهتم الداخلية (سياسات متبعة إىل اآلن من قبل احلكومات
يف العامل) ،حيث تس ّلط بنو أمية عىل املسلمني بغري حق وجعلهم
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اخلالف َة ملك ًا عضوض ًا يتوارثونه بينهم فعملوا عىل صناعة األزمات مع الدول
التوسعية
ليوسعوا سلطاهنم ويلهوا املسلمني بحروهبم
ّ
واألمم واألقوام املجاورةّ ،
َ
جعل الغرب
وليس نرش رسالة السامء السمحاء ،وهذا ما
وأطامعهم الدنيوية
َ
يعتقد لألسف ّ
أن اإلسالم دين تكفري وترهيب وطمع ،وهي صورة خاطئة ُبنيت
بسبب األخطاء الفادحة واجلرائم التي ارتكبها قادة الدولتني األموية والعباسية.
يلخص الكاتب (يوسف املسايت) هذا املوضوع قائ ً
فيام ّ
نميز بني
ال« :يقتيض أن ّ
الفتح الذي يعني دخول الدين اإلسالمي ملنطقة ما ،وبني الفتح الذي يعني فتح
خزائن اخلليفة ووالته لنهب ثروات مناطق ما ،باسم اإلسالم ،ألنه ثمة وسائل
أخرى انترش هبا اإلسالم (التجارة ،البعثات الدبلوماسية ،)...وشهد التاريخ أهنا
رسخت اإلسالم يف نفوس املعتنقني له أكثر مما فعل حدُّ السيف».
أما الباحث الدكتور عيل مزاحم الذي يعارض أيض ًا فكرة (الفتوحات اإلسالمية)
املبيتة ،فريى أن الفتوحات التي خاضها األمويون مل تكن من أجل
بنيتها الطامعية ّ
ّ
الفكرة الرئيسية الصادقة وهي نرش الرسالة اإلسالمية؛ وإنام «عملوا عىل توسعة
وقوهتم وعدّ هتم وعدد رجاهلم
منافذ ومناطق حكمهم ،من أجل توسيع سلطتهم ّ
وفرساهنم ،طمع ًا يف البقاء بالسلطة ولكي ال تعود اخلالفة اإلسالمية من جديد ملن
النبي األكرم (عليه وعىل آله
هم أحق هبا والذين ُاغتصبت منهم وهم أهل بيت ّ
ٍ
إشارة إىل ّ
أن اإلمام عيل بن أيب طالب هو األحق باخلالفة
الصالة والسالم)» ،يف
من بعد النبي األكرم بالنص عليه يف حادثة الغدير املعروفة تارخيي ًا باسم (غدير
خم).
ولكن الفتوحات اإلسالمية بدأت أص ً
ال يف عهد النبي األكرم ،وهنا يورد الشيخ
ّ
عيل الكوراين رأي ًا خاص ًا يف كتابه (قراءة جديدة للفتوحات اإلسالمية) ،فيقول:
تسبب أكثر من ألف قتيل عىل
بأن «كل حروب النبي األكرم وغزواته ورساياه مل ّ
أعىل التقادير مع دخول مئات اآلالف من الناس اىل االسالم يف زمنه وكذلك
بعد رحيله ،فقد دخل أكثر املسلمني وأكثر الدول اىل االسالم واعتنقوه دون قتال
ومواجهة ,بل أكثرهم قد دخل دون تلك الفتوحات واجليوش؛ وإنام دخلوا إعجاب ًا
بدين االسالم ،ملا رأوا املسلمني مثل التجار ومعاملتهم وصدقهم وعدم غشّ هم
وأخالقهم فدخلوا االسالم بسبب ذلك طوع ًا».
ألنا عندنا من
«لسنا بصدد الدفاع عن الفتوحات اإلسالمية؛ هّ
ويضيف الكوراينْ ،
واجبات املعصوم فقط سواء كان نبي ًا أو إمام ًا ,أما من سواه من اخللفاء وامللوك فإن
كانت فتوحاهتم بمربر رشعي مثل الدفاع أو كانت بإذن اإلمام أو مشاركته فهي
ربر ما يقع فيها من أخطاء ـ وإن كانت بدوافع أخرى مثل توسيع
رشعية ـ وال ن ّ
وهتوره وأطامعه أو ألجل
املاملك ألجل توسيع سلطانه أو فيئه أو إرضا ًء لغروره ّ
تلهية املسلمني عن املشاكل الداخلية الستتباب األمن عىل ملكهُّ ،
فكل ذلك قد
ربرها حينئذ أبد ًا وال نرىض عىل ما جيري فيها
يكون سبب ًا لتلك الفتوحات ،فال ن ّ
من ظلم أو جتاوز قطع ًا».
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وم��ن بني احلقائق الدامغة عىل س��وء ّنية العديد
دون��ه امل��ؤرخ العريب ابن خلدون
من الفاحتني ،ما ّ
للفتوحات اإلسالمية ،إذ نذكر هنا ما ذكره حول
إس�لام (الرببر) أو األق��وام التي سكنت املغرب
العريب ،إذ يقول :ان «الرببر ارتّ��دوا عىل اإلسالم
خالل سبعني سنة ،اثنتي عرش مرة» ،وهنا يتضح
لنا أن نية الفاحتني مل تكن متطابقة مع الدعوى إىل
اإلسالم احلقيقي ومبادئه اإلنسانية وغلبها السيف
والطمع ،وإال ف��ارت��داده��م ع�لى اإلس�ل�ام يعني
حماربتهم له بعدما متثّل هلم بأنه استعامر واحتالل،
وأنم مل يعرفوا الصورة املرشقة لإلسالم الذي يدعو
هّ
للعدالة واملساواة وحترير اإلنسان من هيمنة أخيه
اإلنسان ،يف الوقت الذي نحتاج فيه إىل أدوات إقناع
وليس اإلخضاع.
وكتب الشيخ ال��ك��وراين أيض ًا يقول« :نقرأ عن
الفتوحات اإلسالمية ،فنجد أهنا ختتلف عام كتبه
التاريخ احلكومي ورسمته القصص الشعبية ،فقد
صورت قوات إمرباطوريت الفرس والروم وأهل
ّ
رش حمض ،وصورهتم أحياناً
البالد املفتوحة ،كأهنم ٌّ
أبطا ً
ال أشداء ال مثيل هلم ،لكنهم كاألواين تتداعى
وصورت
يف االهنيار ،أو كالفراش يتهافت يف النار!
ّ
الفاحتني املسلمني كأهنم مالئكة ربانيون يتح َّل ْون
بالقيم اإلسالمية ،ومناقب الشجاعة والفروسية،
مع أن فيهم من قتل ب��دون رمح��ة ،أو رسق ما ً
ال
بجشع ،أو غصب امرأ ًة أعجبته من زوجها! ،فقد
أخفى الروا ُة املظا َمل التي ارتكبها القادة واملقاتلون يف
عمليات الفتح ،أو ارتكبها ّ
حكام اخلليفة يف إدارة
البالد ،فصارت مدخ ً
ال للطعن يف اإلس�لام ،بأنه
دين توسعي كغريه من مشاريع اإلمرباطوريات،
كام نسبوا بطوالت الفتح إىل القادة احلكوميني،
مع أهنم مل يربزوا إىل فارس أو راجل ،ومل يشاركوا
يف محلة أبد ًا ،ومنهم من هرب عند اشتداد احلرب
فتقدم قاد ٌة ميدانيون أنقذوا املوقف وحققوا النرص!
فأخفى رواة السلطة أدوارهم ،وأعطوا إنجازهم إىل
القادة احلكوميني»!.
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صحافة وإعالم

الصحافةالشعبية
هذه العبارة استحدثت مع مواقع التواصل
االجتامعي والتي ال تراعي اي ضوابط او
معايري مهنية لنرش اخلرب او التقرير بل حتى
الصور التي تستخدم ال تكون مهنية  ،نعم يف
احيان كثرية تكون هنالك اخبار مهمة تصدر
منها قبل ان تصدر من املؤسسات املهنية ،
ولكنها يف نفس الوقت اتاحت للمندسني بان
يبثوا اشاعات لغايات سيئة وحتى خلق اجواء
متوترة بني من يذكرهم يف اخلرب بل وحتى
البعض منها فيها تشهري خلصوصيات االخرين
وه��ذا بحد ذات��ه ح��رام رشعا قبل ان يرفض
مهنيا واخالقيا .
وعىل املتلقي ان ال يصدق هبكذا اخبار دون
التحقق كام وعليه عدم مشاركتها بحجة ان
نارشها هو من يتحمل املسؤولية فهذا امر
مرفوض وغري اخالقي.

Ahrarweekly

ايها االعالمي...اختر كلمات مؤثرة
وصادقة ومتجددة
طموح االعالمي ان يكون مؤثرا يف الوسط الذي يعمل فيه او الرشحية
املستهدفة وهذا الطموح جيب ان يكون رشعيا اوال وثانيا ان يتسلح
االعالمي بثقافة عالية يف اللغة واالدب كي يتمكن من انتقاء عبارات
تستهوي املتلقي اما البقاء عىل الكالسيكية يف اعداد التقرير فانه جتعل
املتلقي يشعر بامللل بل انه يتنبأ مسبقا بام يريد ان يطرحه االعالمي من راي
 ،ومن هذه الكالسيكية ( رصح فالن  ،وقال فالن  ،واضاف ،وعىل صعيد
متصل ،واكد ،وشدد ،ومن جانب اخر ) وهكذا .
عىل االعالمي ان يتقن اساسيات التقرير ويقوم هو هبندسة الكلامت التي
خيتارها ليصبح مميزا يف تقاريره  ،واالهم فيها انتقاء العبارات التي هي من
صميم الواقع الذي خياطبه ويتفاعل معه املتلقي ،وليعلم انه مسؤول عن
اي كلمة يكتبها يف املستقبل سواء رشعيا او مهنيا .
نعم هنالك من يلجا اىل استخدام عبارات استفزازية كي حيصل عىل اكرب
عدد من القراء كي يكون مشهورا  ،وحتى ال يدقق بصحة اخلرب النه
يستطيع ان يرمي املسؤولية عىل من نرشه قبله  ،وهناك من يتلصص عىل
املواقع االخرى ويرسق ما يراه جيدا ويتالعب ببعض كلامته ويبدا تقريره
(وقد حصلت وكالتنا عىل نسخة من البيان ) ،بينام الواقع بخالف ذلك .

الخبر ال يأتيك
الصحفي الناجح هو الذي يكون يف حراك دائم مع كل املواقع والشخصيات
ولكي يقوم بجوالت الماكن يراها ساخنة ليلتقط منها اخبارا قوية  ،واما
انه ينتظر احلدث حيدث ليعلم به من االخرين ثم يتوجه اىل مكان احلدث
لينرش اخلرب فهذا صحفي خامل .
واالخبار املرفوضة مهنيا هي تلك التي مل حتدث اصال مثل سوف نقوم
وسنعمل مستقبال  ،ومثل هذه االخبار هي اشبه باحلشو بل يكون مسؤوال
عنها خصوصا اذا حدد مدة معينة الن يتحقق احلدث .
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الفساد االعالمي
وهذا الفساد ال يقل خطورة عن الفساد االداري واملايل ان
مل يكن اخطر منها الن ما يرتتب بسببه هو هدم كيان جمتمع
 ،والفساد االعالمي له عدة وجوه ومنها استخدام االسامء
الومهية او استخدام اسامء ملشاهري واهي��ام املتلقي باهنا هي
الصفحة الرسمية هلم  ،بل وحتى تزوير وثائق من اجل
النيل من اجلهة املستهدفة  ،فالفساد ال يعني فقط عدم املهنية
بل الرباعة يف التضليل والكذب وجتهيل احلقائق وهتويل
االكاذيب وتوريط السذجة من بعض الشخصيات التي يصدر
منها ترصيح يؤثر عىل الراي العام وخيلق مشاكل بني اصحاب
العالقة .
يصنف احد االعالميني املخرضمني الفساد االعالمي
اىل نوعني
والفساد اإلعالمي عىل نوعني :أوهل�ما إع�لام ُمفسد يسعى
للربح عرب استغالل األمراض االجتامعية يف املجتمع فيعمل
عىل تكريسها وترويج قيم أخالقية وثقافية متدنية خملة بالذوق
ال��ع��ام ،وترسيخ ثقافة الفساد واالستهالك ،والالمباالة
واالنتهازية ،ومثاهلا قنوات األغاين اهلابطة واخلليعة واملجون
؛ من حيث الصورة والكلمة  ،كذلك معظم قنوات خدمة

“التشات” وبرامج املسابقات يف عملية استغالل مفضوحة
للجمهور من خالل رشكات االتصال ،التي تضاعف أجور
مكاملات املشاركني الذين حيلمون بالربح يف تلك املسابقات
الومهية غالبا.
أما الشكل الثاين فهو :إع�لام فاسد يقوم بتلميع األنظمة
والتعتيم عىل جتاوزاهتا االقتصادية واإلنسانية ،وفسادها
كأنظمة حاكمة ،ويوظف هذا اإلعالم قدراته للتضليل وترويج
منجزات ومهية للحكومة ،وهناك مؤسسات إعالمية فاسدة
تؤازر بعض املفسدين وترتبط برموز الفساد الكبرية ،وتعتاش
عىل أمواهلم ،بحجة التمويل الذي ال بد منه للمؤسسات،
وبعضها متارس الفساد بأسلوب االبتزاز بالتهديد بنرش ما
ييسء لألشخاص أو للرشكات إذا مل يدفع الشخص املقصود
مبالغ يتم التفاوض عليها.
ومن الصور السيئة التي تظهر اقبح صورة للفساد االعالمي
هي تلك القنوات واملواقع التي تستضيف املتعصبني من
املسلمني الج��راء مناظرات طائفية ت��ؤدي اىل تفريق االمة
واغلب هذه الوسائل هي مدعومة صهيونيا بال منازع وهي
االخطر يف هدم كيان االمة االسالمية
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في الشارع آليات تؤثر على سير المركبات
يف بعض االحيان حيصل ازدحام للمركبات يف الشوارع وعند متابعة بداية االزدحام
تظهر ان هنالك اليات ال تصلح الن تسري يف الشارع الهنا صنعت خصيصا ملجال
مقاوالت البناء يف املشاريع العمالقة منها مثال احلادلة والية تسمى ( كنرب) وهنالك
شفالت تسري برسعة  20كم يف الساعة او اقل فهكذا اليات عندما يراد نقلها من
مكان عمل اىل مرشوع ثان يفضل رفعها يف شاحنات خمصصة هلا
ويف نفس السياق البعض من اصحاب املركبات يقوم بالسري باالجتاه الثاين
املعاكس لكي يتجنب االزدحام فيغلق الطريق عىل القادمني يف االجتاه االخر ويزيد
من االزدحام وفقدان االعصاب وهكذا ترصفات ال تدل عىل الذوق واالحرتام
للحق العام ولالخرين

الذبح العشوائي

الزالت هذه الظاهرة مسترشية يف كثري من مناطق العراق فعملية الذبح العشوائي عملية غري صحية وغري صحيحة
ملا يرتتب عليها من امراض واثار بيئية ملوثة وحتى عرض اللحوم يف اهلواء الطلق مع تراكم الذباب عليها وعىل
الدماء التي تسيل منها يزيد من تلوثها  ،واملواطن يسرتخص الثمن وال يعلم انه يسرتخص صحته .
هذه مسؤولية احلكومة يف متابعة وحماسبة هكذا ظواهر ومسؤولية املواطن املثقف يف توعية االخرين واالمتناع عن
رشاء هكذا حلوم .
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أحياء بحاجة الى وسائط نقل
نقصد بوسائط النقل هي العمومية ذات الـ(  ) 14راكب
افام فوق حيث ان هنالك احياء بعيدة يقطنها اناس

كثريون وعامرة بالبيوت مشكلتها ال توجد وسائط نقل

عمومية هلا وهذا يؤثر عىل سعر البيت بل الكثري من الذين
يملكون عقارا يف هذه االحياء يعرضه للبيع بسبب معاناة
الطريق  ،واملعلوم ان من اهم خدمات االحياء املستحدثة

هي وسائط النقل كي يستطيع اصحاب القطع السكنية

بناءها والسكن فيها

نامل ان نرى حال هلذه املشكلة

الحجاب يبقى حجابا
اق��ول ان احلجاب هو زينة امل��راة ولكن هنالك بعض العادات التي
متارسها بعض البنات قد تكون عفوية او قلة ادراك حيث اهنن يف اماكن
معينة وخمتلطة ختلع العباءة وتبقى بالرسوال واملانتو ( القميص الطويل
مع الربطة التي تكون يف بعض االحيان غري سليمة يف تغطية الشعر كام
وان املالبس يف اغلب االحيان بالواهنا تظهر مفاتن املراة  ،نعم تستطيع
استخدام مالبس حمتشمة وغري ملونة بالوان الفتة للنظر واشبه بالعباءة او
اجلبة مع ضبط حجاب الراس ليغطي حتى اسفل احلنك.
ومع احلجاب ضوابط اخرى وهي كيفية السري يف االماكن العامة فيجب
ان تكون بشكل متزن يدل عىل هيبة املراة مع عدم ارتداء االحذية التي
تصدر منها اصوات .
وضابطة اخرى هي عند احلديث عليها ان تتحدث بشكل ال يلفت انتباه
السامع وان يكون بشكل منخفض وبكلامت قليلة ورصينة
واما العطور فاهنن ولالسف الشديد هنالك من تعتقد انه ال تاثري له
وحقيقة االمر يف حاالت كثري يصبح فيه اشكال .
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نتيج َة ما نشهده من ازمات حياتية وحروب نفسية تنعكس سلب ًا
عىل األمن اإلنساين واالجتامعي واالقتصادي والثقايف لألرسة
والتي تو ّلدها سوء اخلدمات وكثرة البطالة ،ظهور ظاهرة (العنف
األرسي) تعنيف الزوج لزوجته بالرضب املربح ،وتعنيف األب
ألوالده ،وازدياد نسبة العنف اجلسدي واالستغالل وسواها من
األعامل التي تنعكس سلب ًا عىل املجتمعات التي تنذر بعواقب
يتم تداركها عرب وضع أهداف توعوية وخطط
كارثية يف حال مل ّ
آنية ومستقبلية للمعاجلة .
ولتسليط الضوء عىل هذه الظواهر وكيفية مواجهتها للحدّ منها
عرب وضع آليات وبرامج توعوية اجتامعية تقول استاذة الطب
النفيس يف جامعة بغداد( الدكتورة مها سليامن يونس) :ان
حاالت العنف االرسي تظهر نتيجة الكآبة التي هتاجم النساء
والرجال وهي أكثر االضطرابات النفسية شيوع ًا يف املجتمع
العراقي ،فتأيت من مشاعر الكآبة والقلق من املستقبل ،وطغيان
السلبية والسوداوية ،فضال عن تأثري أحداث العنف واملوت التي
مثلت صدمات للكثري من العراقيني ،واألطفال منهم عىل وجه
اخلصوص.
وأوضحت أن العنف عىل الطفل والفتاة وعىل املرأة واملسنني
وذوي اإلعاقة ،موجود يف خمتلف ال��دول ،وتعود أسبابه إىل
متصل بالعادات والتقاليد املتوارثة
ظ��روف خمتلفة بعضها ّ
(ال���زواج املبكر) وبعضها متصل باجلهل أو الضغوطات
االجتامعية واالقتصادية وانحسار ثقافة احلقوق وشيوع نظام
التسلط ،حيث ّ
حيل التس ّلط مكان احلوار والتبادل والتسامح.
ومن الظواهر االجتامعية املقلقة التي تنترش والتي ّ
حذرت منها *قوانين للحد من العنف االسري
الدكتورة مها هي ارتفاع معدّ الت اجلريمة وجنوح الشباب نحو
الشخيص واألمن
سلوكيات خطرة هتدّ د أمنهم
ّ
ّ
املجتمعي ومنها  -كفالة القوانني الوضعية ضامن محاية فع ّالة لألطفال والنساء
عىل سبيل املثال آفة املخدرات واالنحراف.
وسائر أف��راد األرسة عرب مواءمتها مع اتفاقية حقوق الطفل
التمييز ضدّ املرأة وغريها من
واتفاقية القضاء عىل كافة أشكال
ّ
املواثيق الدولية.
حدت
• العتبة الحسينية المقدسة ّ
 تعزيز نظم محاية الطفل واملرأة واألرسة عرب وضع ّخط ساخن،
من العنف االسري
املركزي
وحمكمة ورشطة خاصة بشؤون األرسة عىل املستوى
ّ
حملية تقوم بأنشطة الوقاية
فيام اوضح املواطن (هباء حسني احلسناوي) طالب ماجستري والعمل عىل استحداث آليات جمتمعية ّ
وباحث يف اهلموم االرسية ،يف البيوتات ارسار خاصة ال يمكن من العنف ورصد حاالت االنتهاكات وإحالتها إىل تدخالت
ألي احد االطالع عليها اال اذا تقدم املع ّنف او املنفصل عنها .متخصصة .توعية أف��راد األرسة عىل حقوقهم ومتكينهم من
ومن متابعايت الشخصية ارى وجوب إجياد برامج ّمل الشمل وتتبع الدفاع عنها والرتّويج ألساليب تأديب إجي��ايب بدل العقاب
ّ
املؤذي.
ّ
أثر سائر األفراد املنفصلني عن االرسة خالل مرحلة احلروب
التعرف عىل عالمات السلوك  -العمل عىل وضع او اعالن خط ساخن يؤ ّمن املشورة ويتيح
والنزاعات ومتكني األهل من ّ
االنحرايف عند األطفال والشباب ،ومدّ هم بطرائق التصرّ ف االبالغ وإحالة احلاالت إىل املساعدة املناسبة.
ملواكبة أبنائهم وتوجيههم إىل مرافق الدعم واملساندة املناسبة،
وهذا عمل كبري قد ختتص به احدى مؤسسات الدولة او مجعيات
وما نشاهد عرب العمل الواقعي ملركز االرشاد االرسي يف العتبة
بلم الشمل
احلسينية املقدسة عمل هبذه املنهجية التوعوية ّ
وتقريب النفوس وحل النزعات وتقليل العنف االرسي قدر
االمكان.
وخلص «احلسناوي» يف اقرتاحاته إىل دعم وجود مراكز استامع
وتوجيه وإرش���اد يف امل��درس��ة واجلامعة واملجتمع لألطفال
والشباب واألهل اضافة اىل العتبات املقدسة وما قدمه لألرسة
العراقية بشكل عام.
وقالت االستاذة (منى عبد االمري السعدي) معلمة يف مدارس
إن السج ّ
رياض االطفالّ :
الت املليئة بأسامء ضحايا العنف
أزواجهن أو ّ
قائهن
أش
األرسي الذين سقطوا بدم بارد إ ّما عىل يد
ّ
ّ
ّ
أقارهبن واغلب االحداث نشاهدها واقعا عىل فيديوهات
أو أحد
ّ
تنرش عرب (اليوتيوب وشبكات التواصل االجتامعي) ووسائل
اخر هي تأكيد عىل ّ
أن «اجلرائم ليست حوادث فردية منفصلة
عن بعضها البعض بل هي نتيجة مبارشة للمنظومة الثقافية
والسياسية واالقتصادية التي تنُتج العنف املمنهج ضد النساء
وتكرسه يف القوانني والعادات والتقاليد والرتبية ،حيث تسقط
ّ
املرأة تلو األخرى أمام ختاذل وختلف املجتمع..فمن واجب
القانون التعامل مع املوضوع كأولوية يف الترشيع والقضاء
ورسم السياسات العامة لتحجيم هذه الظاهرة او اجلريمة .هناك
تسول نفسه باالعتداء
عدة اقرتاحات قد تساهم يف ردع كل من ّ
عىل زوجته او اطفاله او الوالدين منها :
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ظلم االجير
الل ( : )jمن ظلم اجريا اجره احبط هّ
قال رسول هّ
الل عمله وحرم عليه ريح اجلنة  ,وان رحيها لتوجدمن مسرية
مخسامئة عام .
 عـنـه ( : )jان هّالل عـزوجـل غـافـر كـل ذنب ,االرجل اغتصب اجريا اجره او مهر امراة .
 عنه (  : ) jظلم االجري اجره من الكبائر . عـنـه ( : ) jقـال هّالل تـعـالـى  :ثالثة انا خصمهم يوم القيامة  :رجل اعطي يب ثم غدر  ,ورجل باع حرا فاكل
ثمنه ورجل استاجر اجريا فاستوىف منه ومل يعطه اجره .
 عنه (  : )jاال من ظلم اجريا اجرته فلعنة هّالل عليه .
 االصـبـغ بن نباتة  :كنت جالسا عند امري املؤمنني عيل بن ايب طالب ( )aيف مسجد الكوفة  ,فـاتاه رجل منبجيلة يكنى ابا خدجية  ,قال  :يا امري املؤمنني  ,اعندك رس من رس رسول هّ
الل (  )jحتدثنا به ؟ قال  :نعم  ,يا قنرب
الل الرمحن الرحيم  ,ان لعنة هّ
ائتني بالكتابة  ...مكتوب فيها  :بسم هّ
الل ومالئكته والناس امجعني عىل من انتمى اىل
غري مواليه  .ولعنة هّ
الل ومالئكته والناس امجعني عىل من احدث يف االسالم حدثا او آوى حمدثا
ولعنة هّ
الل ومالئكته والناس امجعني عىل من ظلم اجريا أجره .
وعن اعالم االجرة
 رسول هّالل ( : )jاذا استاجر احدكم اجريا فليعلمه اجره .
 االمـام الـصـادق ( : )aمـن كـان يـؤمن هّبالل واليوم االخر فال يستعملن اجريا حتى يعلمه ما اجره .
 االمام عيل( :)aهنى [رسول هّالل (  ]) jان يستعمل اجري حتى يعلم ما اجرته .
 االمـام الـرضا (ع ) :اعلم انه ما من احد يعمل لك شيئا بغري مقاطعة ثم زدته لذلك اليشء ثالثة اضعاف عىلاجرته اال ظن انك قد نقصته اجرته  .واذا قاطعته ثم اعطيته اجرته محدك عىل الوفاء  ,فان زدته حبة عرف ذلك
لك  ,وراى انك قد زدته .

ادب اعطاء االجرة

 رسـول هّالل ( : )jاعـطـوا االجـيـر اجـره قبل ان جيف عرقه  ,واعلمه اجره وهو يف عمله .
 شـعيب  :تكارينا اليب عبد هّالل( )aقوما يعملون يف بستان له  ,وكان اجلهم اىل العرص ,فلام فرغوا قال ملعتب
 :اعطهم اجورهم قبل ان جيف عرقهم .

االمام اجير االمة

 رسول هّالل ( :)jاال واين انا ابوكم  ,اال واين اناىموالكم  ,اال واين انا اجريكم.
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اصالح ذات البين

عن عيل بن احلسني ،وحممد بن عيل (عليهام السالم) أهنام ذكرا وصية عيل (عليه السالم) إىل أن قاال :قال
(عليه السالم) :وأوصيك ياحسن ومجيع من حرضين وشيعتي بتقوى اهلل وال متوتن إ ّ
ال وأنتم مسلمون،
واعتصموا بحبل اهلل مجيع ًا وال تفرقوا ،فاين سمعت رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) يقول :صالح ذات البني
أفضل من عامة الصالة والصيام
اقول  :ملاذا ال نستخدم مواقع التواصل االجتامعي الصالح ذات البني بدال من التشهري ونرش الرذيلة والسيئة
واخطاء االخرين ؟

أد االمانة
ِ

قال أمري املؤمنني (عليه السالم) لكميل :ياكميل افهم واعلم أنا ال نرخص يف ترك أداء األمانات ألحد من
اخللق ،فمن روى عني يف ذلك رخصة فقد أبطل وأثم وجزاؤه النار بام كذب ،أقسم لسمعت رسول اهلل (صىل
ّ
اهلل عليه وآله) يقول يل قبل وفاته بساعة مرار ًا ثالثة :ياأبا احلسن أ ّد األمانة إىل الرب والفاجر فيام ّ
وجل حتى
قل
يف اخليط واملخيط
اقول  :هذه ثقافة اهل البيت واؤكد اىل ان االمانة تؤدى للرب والفاجر  ،وهذا يعني ان اهل البيت عليهم السالم
يؤكدون عىل احرتام ثقافة االخر واالمانة ليست بالرضورة ان تكون يشء مادي بل حتى معنوي كان تطلع عىل
رس الفاجر وتلوح به من اجل التسقيط مرضاة لنفسك وانتقاما منه بحجة نرصة االسالم
فالرب والفاجر ال تعني املسلم وغري املسلم فقد يكون الرب غري مسلم وقد يكون مسلم والفاجر كذلك  ،وهذه
الصفات االخالقية ال متنع املسلم او من يتبع اهل البيت عليهم السالم ان خيون االمانة بحجة انه فاجر

صفة الصفات

عن األصبغ بن نباتة ،قال :كان أمري املؤمنني (عليه السالم) يقول :الصدق أمانة ،والكذب خيانة ،واألدب
رياسة ،واحلزم كياسة ،والرشف مثواة ،والقصد مثراة ،واحلرص مفقرة ،والدناءة حمقرة ،والسخاء قربة ،واللؤم
غربة ،والرقة استكانة ،والعجز مهانة ،واهلوى ميل ،والوفاء كيل ،والعجب هالك ،والصرب مالك
اقول  :فانظر اىل هذه الصفات واجتنب مساوئها ملا فيها من القبح واعمل عىل حماسنها ملا فيها من احلسن والن
االنسان حيب الرياسة فاشري اىل ان االدب رياسة فعليكم باالدب حتى تكونوا اصحاب رياسة وعلية القوم
ويشريون لكم بالبنان عىل ادبكم الرفيع
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قصة تأسيس المدرسة الجعفرية ببغداد

في أيام الحكم العثماني
مجلة نهرايا  /بقلم احمد الخالدي

في سنة ()1324هـ ( ،)1908استورد التاجر البغدادي الحاج سلمان ابو التمن سماورات من الهند وكانت
اعدادها محدودة جدا وغير معروفة في العراق (السماور هو جهاز لغلي ماء للشاي ،ويصنع من صفائح
الفضة والبرونز االصفر واالبيض) ،وكلمة سماور فارسية معناها (ثالث معطيات) ،اذ انه يتألف من ثالثة
اقسام ،اعلى لوضع الفحم ،وسط للماء ،اسفل يتجمع فيه الرماد ،متقنة الصنع ،جميلة الشكل ،حلوة
المنظر ،وفي أول نزولها للسوق نالت اعجاب الناس في ذلك الزمان وأقبلوا على شرائها ونفدت من
األسواق فور طرحها وخالل فترة قصيرة

(شميل سوميخ)
وملا علم احلاج سلامن بذلك أمر كاتبه اليهودي ّ
بان يكتب برقية بطلب كمية اخرى مضاعفة منها حلسابه ،فمرر
اليهودي برقية ووقعها له سلامن ابو التمن ،وذهب هبا الكاتب اىل
الربيد ليربقها اىل بومبي يف اهلند .
وبعد اكثر من شهر ظهرت ال��س�ماورات ولكن يف حانوت
عباس حمبوب اغا ومل تصل ملحالت احلاج سلامن يف الكاظمية
(شميل) طلب من أحد مجاعته من
والشورجة ،وتبني بعد ذلك ان ّ
جتار اليهود استرياد تلك الكمية حلسابه اخلاص بدال من احلاج
سلامن ،فدهش ابو التمن من خيانة كاتبه وطرده من اخلدمة لديه،
وقال له احدهم بعض اصدقائه لو كنت تتقن اللغات األجنبية ملا
استطاع كاتبك ان يستغفلك ويتسبب يف احلاق الرضر بك ولو
كان أحد أوالدك يتقن اللغات األجنبية الستعنت به وملا حدث
ذلك .من هذه احلادثة تولدت فكرة فتح مدرسة لتعليم اللغات
االنكليزية واالملانية والفرنسية للنشء العراقي اجلديد من ابناء
املسلمني .
يف اول االمر تردد ابو التمن معتربا ان الفكرة من الكفر واملروق

عن الدين ،لكن اصحاب الفكرة أحلوا عليه فطلب منهم أخذ
فتوى من السيد حممد سعيد احلبويب ،ويف اليوم التايل جاء ابو
التمن مع احد اصحاب الفكرة وذهبا اىل حمطة الرتامواي الذي
نقلهم اىل الكاظمية حيث منزل الفقيه احلبويب ،وبعد النقاش معه
ورسد قصة الساموارات وان العراقيني من غري املسلمني فقط
حيتكرون مهنة املحاماة واتقان اللغات االجنبية ،فهل باالمكان
فتح مدرسة للمسلمني لتعليمهم اللغات ،فقال احلبويب انكم
تشكرون عىل الفكرة الهنا رضورية وقال (من تعلم لسان قوم
أمن مكرهم).
اجتمع احلبويب يف دار ايب التمن للرتويج للفكرة بحضور السيد
عبدالكريم السيد حيدر ،والشيخ جواد تويج ،وبعد فرتة اجتمع
كل من مهدي اخلاصكي ،عبدالكريم حيدر ،عيل السيد مهدي
البغدادي ،جعفر السيد هاشم ،امني اجلرجفجي ،داود ابو التمن،
سلامن ابو التمن ،الشيخ شكر اهلل قايض املحكمة اجلعفرية ببغداد
يف مسجد احلاج ايب التمن ،وتم تقديم طلب اىل الوايل باللغة
الرتكية الستحصال موافقة باجازة املدرسة ،وحصلت املوافقة.
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تم اختيار القايض الشيخ شكر اهلل مديرا للمدرسة ،لكن الشيخ
املذكور ال يملك اية شهادة مدرسية عثامنية وانام درس عىل يد
العالمة حممود شكري افندي اآللويس ،وكان االقرتاح ان حيصل
عىل اجازة للتدريس من حممود شكري ،وحرر االخري له الشهادة
وقدمت اىل مدير املعارف ،لكن جواب املعارف (ان هذه الشهادة
ال ختول صاحبها ان يكون مدير ًا ملدرسة رشدية واعدادية)،
بعدها متت املوافقة عن طريق الوايل ،وبعد فرتة جاء كتاب من
مديرية املعارف وجاء فيه (بناء عىل الطلب املتقدم بالعريضة
املرقمة ( )1324من قبل الشيخ شكر اهلل والسيد عيل البغدادي،
قد سمحت الوالية بفتح وتأسيس مكتب (الرتقي اجلعفري
العثامين) ،فنرجو تبليغ املستدعني بمراجعة مديرية املعارف لتلقي
التعليامت الالزمة ودمتم).
بعد وصول كتاب مديرية املعارف ،استأجرت هيئة املدرسة الدار
التي كان يسكنها (ارستو) الطبيب اليوناين املشهور ،وهي جماورة
ملسجد احلاج داود ايب التمن بعرشين لرية عثامنية من الذهب يف
ال خيل عندك تهديها وال مال فلي�سعد النطق ان مل ت�سعد احلال
السنة واملتربعون للمدرسة اجلعفرية اول مرة هم:
فصفق له اجلميع وقام جعفر العسكري متربع ًا بدله.
السيد جعفر السيد هاشم ( )30لرية ذهب.
احلاج داود ابو التمن ( )50لرية ذهب.
أمني اجلرجفجي ( )40لرية ذهب.
احلاج مهدي اخلاصكي ( )20لرية ذهب.
يف  1921 / 7 / 8أدار االمري فيصل املدرسة اجلعفرية ،وقد
اعدت املدرسة احتفا ً
ال فخ ًام دعت اليه كثريا من الزعامء والعلامء
واالدب��اء والشعراء وعلية القوم منهم نوري اليارسي ،علوان
اليارسي ،حممد الصدر ،حممد بحر العلوم ،عبد الكريم احليدري،
عبد الواحد سكر ،سامل اخليون ،جعفر العسكري ،باقر الشبيبي،
امحد الداود ،عبد املجيد الشاوي ،ابراهيم ناجي ،الشاعر عبد
احلسني االزوي ،الشاعر مجيل صديف الزهاوي ،حممد مهدي
البصري ،كامل الدجييل ،وغريهم ،وتربع عدد من احلارضين
للمدرسة ،اما الشاعر مجيل صدقي الزهاوي فليس لديه ما يتربع
به فقال:
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السيد محمد سعيد الحبوبي

مالك املدرسة اجلعفرية عام (:)1923
املدير ـ احلاج كامل.
املدرسون ـ حممدرضا الفتال ،مال مصطفى ،عبد الستار الشيخيل ،صادق
املالئكة ،سامي خونده ،نوري ثابت ،الشيخ جواد الزنجاين ،كاظم شكاره،
عزيز البغدادي ،امحد مدحت ،نارص عوين.
ومن أوائل طلبتها كان:
عبود زلزلة ،حسام الدين اهلادي ،جعفر اخلياط ،مجيل كبه ،حسن الصباغ ،عبد
الصاحب املالئكة ،عبد املجيد حممود ،ضياء شكاره ،جعفر حبة.
من ابرز معامل حملة صبابيغ اآلل :املدرسة اجلعفرية ....
كان مقرها يف اول تأسيسها يف الدارالتي يسكنها الدكتور ارسطو بجوار مسجد
احلاج داود ابو التمن ،ثم انتقلت منها اىل دار احلاج يوسف االزري الواقعة يف
حملة سوق الغزل  .ومنه انتقلت اىل بنايتها اجلديدة .
واول من توىل رئاسة مجعيات املدارس اجلعفرية وادارة مدرستها هو الشيخ
شكر اهلل بن امحد ،منذ تأسيسها سنة  1908اىل  1918وهو من علامء بغداد
والكاظمية
وقد سامهت شخصيات معروفة يف اهليئة االدارية جلمعية املدارس اجلعفرية
عىل مر السنني  .نذكر منهم  :سلامن داود ابو التمن  /صالح جرب/فاضل
اجلاميل /جعفر الشبيبي  /عبد الكريم االزري /عبد اهلادي اجللبي  /صادق
البصام  /سلامن مهدي التميمي .
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النخلة هذه الشجرة المعطاءة

باالضافة اىل ثمرها الذي يعترب الذ الثامر من حيث الطعم
والفائدة فان للنخلة فوائد مجة وال يوجد فيها يشء ال يتم
استخدامه لفائدة االنسان .
ولناخذ جزء بسيط منها وهي السعفة  ،ويطلق عىل سعف
النخل اسم اخلوص  ،فهذه السعفة يتم صناعة عدة ادوات
واستخدامات منها .
فمنها تصنع املروحة اليدوية (املهفة ) و املكنسة ،والسفرة
والسلة وغريها ومن عيداهنا تصنع عدة اشياء منزلية
ومنها الكرايس وارسة النوم واملنضدة واالقفاص سواء
كانت للطيور او للفواكه وكذلك تستخدم كسور للحدائق

والبساتني ملنع دخول احليوانات السائبة وتدخل يف صناعة
القبعات و احلصري وأرسة األطفال ومواد اخرى .
يضمن سعف النخيل احلصول عيل منطقة ظل مميزة
للحامية من أشعة الشمس من خالل استخدامه يف تغطية
سقوف املنازل البسيطة يف احلقول والبساتني الزراعية.
وحتى تستخدم السعفة لصناعة االعالف احليوانية الهنا
غنية باملواد التي تستفاد منها احليوانات
صناعة جريد النخل يف طريقها لالنقراض الن التقنيات
الصناعية احلديثة غزت العامل وحتولت السعفة وكل ما
ينتج عن النخلة مواد اولية لصناعات غذائية وخشبية
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تقرير /قاسم عبد الهادي

تع ّرف على اإلسعافات الالزمة
أثناء الحوادث المرورية
القيادة غري املنضبطة
ّ
واملتهورة يف بعض األحيان من قبل اإلسعافات األولية أثناء التعامل مع الحوادث

سائقي ال��س��ي��ارات ،دائ� ً
م�ا م��ا
ّ
تتسبب ب��ح��وادث وأرضار المرورية «حوادث السير»

مادية وبرشية ،ناهيك عن عدم االلتزام أيض ًا لدى سائقي
الدراجات النارية واهلوائية وما يتصل هبا من عنف شخيص
حيدث بني األشخاص (املتصادمني) ،وأغلب هذه احلوادث
هي حصول حاالت الكرس ورضبات الوجه التي تعد أكثر
احلاالت الشائعة.
وإذا ما صادفنا وقوع حادث مروري ،كيف جيب أن نترصف
اجتاهه ملساعدة األشخاص يف موقع احلادث وتقليل اخلطر
عليهم ،لكن يف احلقيقة يف مثل هذه احلاالت ال حيتاج املرء
إىل أن يكون متخصص ًا يف االسعافات األولية ليقدّ م املساعدة،
حيث بخطوات بسيطة يمكن أن يساهم أي شخص تقديم
املساعدة.
وعن هذه احل��االت ّ
يوضح (الدكتور رض��وان عبد الكريم
الطائي) اختصاص جراحة الوجه والفكني يف مدينة اإلمام
احلسني (عليه السالم) الطبية ما يتطلب من إسعافات أولية
ختتلف باختالف أنواع اإلصابات يف حوادث السري:

طريقة العالج

عادة يكون عالجها أاما عن طريق التداخل الطارئ مبارش يف
صالة الطوارئ أو يكون باستتباب الوضع الصحي للمريض
بعد دخوله إىل جراحة اجلملة العصبية وجراحة الوجه
والفكني إلزالة اآلثار ومعاجلة اجلروح بعمليات دقيقة من
الناحية التجميلية للوجه.

بصفة عامة عند حماولة تقديم االسعافات األولية يف خمتلف
احلاالت الطارئة جيب االلتزام بالقاعدة الذهبية (احلامية أي
السالمة ،االتصال بالطوارئ وتقديم اإلسعافات للمصاب)،
فإذا صادفنا أي حادث م��روري أو حادثة سري نطبق تلك
القاعدة كام ييل:
وأول يشء جيب االنتباه له هو احلامية،
أوال /احلامية :أهم ّ
أي السالمة ،أنت كمسعف او منقذ (سالمة مكان احلادث
وكذلك سالمة املصابني).
* السالمة الشخصية :ال يعقل ان تتدخل لإلسعاف وتقع
ضحية باإلضافة للمصابني اآلخ��ري��ن ،هل��ذا جيب االلتزم
باإلجراءات التالية:
ِ .1
ألق نظرة فاحصة عىل الوضع قبل التوجه للمصابني وذلك
ملالحظة أي خماطر مثل (انفجار شاحنة الوقود أو شاحنة انابني
الغاز ،السوائل املترسبة من السيارة ،حركة السيارات األخرى
يف الطريق ،وجود زجاج مسكور والعديد من املخاطر).
 .2إذا كنت تقود سيارتك فأوقفها جنب ًا عىل مسافة آمنة من
احلادث وأوقف املحرك.
 .3إذا كان املكان مظل ًام جيب لبس سرتة السالمة العاكسة
للضوء لي ً
ال او االستعانة بمصباح يدوي.
* سالمة امل��ك��ان :جتنب وق��وع ح��وادث أخ��رى يف مكان
احلادث ،حيث يعد أيض ًا من األولويات ويكون ذلك بإتباع
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اإلجراءات التالية:
 .1إن كنت يف سيارتك فقبل النزول قم بتشغيل األضواء
األربعة للتنبيه لوجود خطر ،واستعن بمثلث اخلطر لتضعه
قبل احلادث عىل مسافة كافية وليكن واضح ًا.
فاستعن هبم لتنبيه املركبات
 .2اذا كان هناك أشخاص معك
ْ
األخرى يف الطريق لوجود حادث سواء بالتلويح بمناديل أو
استعامل مصباح يدوي.
 .3االمتناع عن التدخني بقرب احلادث لتج ّنب وقوع حريق.
 .4منع اقرتاب املتجمهرين من احلادث.
 .5إطفاء حمرك السيارات التي تعرضت حلادث وتثبيت
الفرامل اليدوية وكذلك فك أسالك بطارية السيارة لتفادي
أي اندالع حريق أو انفجار ،خاصة إذا كانت السيارة مقلوبة،
وإذا الحظت بداية حريق تدخل إلطفائه بطفاية احلريق التي
من املفروض أن تكون يف أي مركبة.
* سالمة املصابني :جيب عدم حتريك أي مصاب من مكانه؛
ما دام ال يوجد خطر هيدّ د حياهتمْ ،
وإن وجد خطر هيدّ د حياة
املصابني كاحتامل نشوب حريق او انفجار؛ ففي هذه احلالة
جيب إبعاد املصابني من مكان احلادث إىل مكان آخر ،كام
عليك أن ال تقم بإزالة خوذة الرأس إن كانت اإلصابة يف
منطقة الرأس إذا إذا كانت تتسبب بمشكلة لتنفس املصاب.
ثاني ًا /االتصال بالطوارئ أو سيارة اإلسعاف :بعد رؤية
ما وقع ويف حالة وجود إصابات أو وجود خطر كاحتامل
وجب إشعار الطوارئ مع إعالمهم بجميع
نشوب احلريق،
َ

املعلومات كعدد املصابني وحالتهم وكذلك األخطار املحدقة
حتى ُترسل املعدّ ات الالزمة.
ثالثا /تقديم اإلسعاف الالزم :بعد ّ
التأكد من سالمة اجلميع
تفحص حالة املصاب وتقديم اإلسعافات له حسب حالته
ّ
ِ
�ب إعطاء
ون��وع إصابته ،لكن ان ُوج��د عدة مصابني وج� َ
األولوية ملن لديه إصابات خطرية كتوقف التن ّفس والنزيف
الشديد ،وعند إسعاف اي مصاب جيب البدء بفحص
العالمات احليوية (الوعي ،التنفس ،نبض القلب) والقيام
باإلنعاش القلبي الرئوي يف حالة توقف التنفس وإيقاف
النزيف وبعدها تثبيت الكسور ان وجدت مع مراعاة وضعية
املصاب ،فإذا كان غري وا ٍع جيب إمالة رأسه للخلف قلي ً
ال
بلطف لفتح جمرى اهلواء ،ويف األخري دائ ًام يف حوادث السري
التزم هبذه االج��راءات لسالمة اجلميع وكذلك إنقاذ حياة
تتهرب من املكان ما دمت قادر ًا عىل املساعدة،
املصابني وال ّ
رشط ًا أن تكون اّ ً
فليس َ
ملم باالسعافات األولية بصورة كاملة
ل ُتساعد.

النصائحالطبيبة

أنصح باالبتعاد عن الرسعة الزائدة وااللتزام بقواعد املرور
ُ
وعدم االجتاه للعنف املجتمعي وااللتزام بالتعليامت اإلنسانية
واملجتمعية والقانونية بصورة عامة ،عل ًام ان نسب احلوادث
املرورية مرتفعة يف كربالء بسبب كثرة املركبات غري املطابقة
للمواصفات وانتشار الدراجات املرورية والستوتات يف
كربالء بصورة كبرية.

82

الواحة

االوائل

Ahrarweekly

والتشاؤم
اياك
َ

من واقعة الطف
 أول شهيد من أهل بيت النبوة (عليهمالسالم) يوم عاشوراء هو عيل بن احلسني
امللقب باألكرب (عليه السالم) وكان اشبه
الناس خلقا ومنطقا برسول اهلل (صىل اهلل
عليه وآله).
 أول ام��رأة استشهدت يف كربالء هيأم وهب زوجة عبد اهلل بن عمري الكلبي
ورصح بذلك العالمة املجليس يف بحار
االنوار ج/45ص.17
 أول من هلك بدعاء اإلم��ام احلسني(عليه ال��س�لام) هو عبد اهلل بن حوزة
التميمي وذل��ك عندما ج��اء زاحفا مع
القوم نحو اإلمام (عليه السالم) وقال:
يا حسني ابرش بالنار ..فقال له اإلمام
(عليه السالم) :كذبت ،ورفع يديه (عليه
السالم) داعيا عليه :اللهم حزه اىل النار،
فركض به الفرس به كل حجر وشجر
حتى مات ،انظر ابن اثري  /الكامل ج/4
ص.27

حيكى ان ملكا خرج اىل الصيد ويف الطريق صادفه رجل قبيح اخللقة معصب الرأس
بمالبس اشبه بالرثة ،فتشاءم منه امللك وامر جالده ان يرضبه بالسياط والعصا فكرس
رجله ولوال العناية االهلية لرضب عنقه فانسحب بني االشجار بالرغم من أمله،
واكمل امللك سريه.
وبعد ان اكمل رحلة الصيد عاد اىل املدينة ويف الطريق استوقفه رجل بلطف وادب
لدي
كان يرتدي عباءة من غري ان يرى وجهه ،فقال له« :اهيا امللك العادل الرحيم ّ
مسالة اود ان جتيبني عليها؟ فتوقف امللك وقال له هات ما عندك».
فقال« :هل وفقت يف جولتك وصيدك اليوم؟ قال نعم وبأحسن حال ،قال :هل
اعرتضتك مشاكل؟ قال كال؛ بل كل االمور سارت بأفضل حال ،قال :هل حدثت
اضطرابات يف مدينتك؟ ،قال كال؛ بل االستقرار يعم فيها ،قال :هل نقصت اموال
خزينتك؟ ،اجابه كال؛ بل تزداد يوميا.
انزعج امللك من كثرة االسئلة بالرغم من انه جييبه بارتياح ،ولكنه كان عىل عجلة من
امره ،وهنا قال له الرجل السؤال االخري لك موالي« :فاذا كنت بأحسن حال ملاذا
جلدتني صباحا وكرست رجيل؟ أالنك متشائام مني بينام صادفك العكس؟».

اشياؤنا الجميلة؟
عندما تتعرض لإلساءة..
ال تفكر في أق��وى رد ؛ بل
فكر في أحسن رد..
سنَ ُة َولَ ا
{ولَ ��ا تَ ْ
ستَ ِوي الْ َح َ
َ
ِ
ِ
َ
ي
َّ
الس ِّيئ ُة ْادفَ ْ��ع ِبالَّ تي ه َ
���إ َذا الَّ ِ
��ن فَ ِ
���ذي َب ْينَ َك
��س ُ
َأ ْح َ
�ي
َو َب� ْ�ي��نَ � ُ�ه َع َ
���د َاو ٌة َك� َ�أنَّ � ُ�ه َو ِل� ٌّ
يم (فصلت.})34/
َح ِم ٌ
وي���ق���ول اح����د ال��ف�لاس��ف��ة:
«ال��ق��ض��ي��ة ل��ي��س��ت فيما
يحدث ل��ك؛ ب��ل ردة فعلك
حيالها هي القضية األهم».
منظر جوي لكربالء في ستينات القرن الماضي
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تصدقوا عن موتاكم تظفروا

00

00

الشهيد احلي
يف تأمله الشهداء

ذكر املرحوم الشيخ النهاوندي يف كتاب (راحة الروح)
أن أحد العلامء ق��ال« :إين رأي��ت يف املنام مجاعة من
األموات فرحني وكان يميش خلفهم رجل كبري السن
وهو حزين فسألته عن سبب حزنه».
قال :إن هؤالء الفرحني يتصدق أهلهم باخلريات وأما أنا
فال أحد يتصدق يل ،قلت له :أليست لك ذرية تتصدق
نيابة عنك؟ ..فقال :بىل يل ولد يعمل عند النهـــر يف
غسل األقمشة ،ويقول العامل :ملا جلست من النوم
ذهبت إىل النهر فرأيت ولد املرحوم يغسل أقمشة عىل
حجر وهو يقول (ضيق ضيق) سألته :ماذا تعني هبذه
ضيق وقليل،
الكلمة؟ ،فقال :إن رزقي ورزق عائلتي ّ
فقلت له :تصدق ألبيك املتوىف شيئا قليال ،فقال :ال
أملك من مال الدنيا شيئا ،فقلت :تصدق ولو بيشء
بسيط جدا ،فغضب الشاب مني وأخذ ثالث ُغرف من
املاء وسكبه عىل جانب النهر وقال :هذه خريات أليب
وليس عندي أكثر منها.
يف الليلة الثانية رأيت الرجل يف منامي فرح ًا .مرسور ًا
سألته :كيف حالك اآلن؟ فأجاب :إن ذلك املاء القليل
الذي سكبه ولدي تصدقا يل قد نفعني وأزال حزين
وجزعي أرجو من اهلل أن يوسع عليه من رزقه احلالل
قلت :إن ذلك املاء مل يكن شيئ ًا ثمين ًا ومل يكن قد أروى
به عطشانا ليأتيك أجره وثوابه!.
فقال :إنه ملا سكب امل��اء كانت سمكة صغرية تلفظ
أنفاسها األخرية عىل حافة النهر فوصل إليها ذلك املاء
القليل وأنقذها من املوت ألنه اتصل ذلك املاء بامء النهر
فتسللت السمكة إىل ماء النهر وألجل هذا اخلري الذي
صدر عن ولدي أكرمني اهلل تعاىل وأنا أدعو اهلل تعاىل أن
يرزقه خريا يف دنياه وآخرته.
يقول هذا العامل :مرت شهور قليلة فوجدت ولده قد
بلغ اليرس وصار أحد االغنياء..
املصدر :قصص وخواطر الشيخ املهتدي البحراين

