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ٍ

العزوف عن القراءة في العالم العربي
اسباب وحلول

أهوار العراق
تعاني النسيان

مطار كربالء الدولي

مطار قيد اإلنشاء يقع بين مدينتي النجف االشرف وكربالء المقدسة بحوالي ( 32كـم) إلى الجنوب
الشرقي من كربالء.
الجهة المنفذة :شركة خيرات السبطين -العتبة الحسينية المقدسة

ب���������دءاً

على النهج الرسالي

ان

رسالة االسالم جاءت لجميع البشرية تدعوهم الى المحبة والتسامح

والتعاون واحترام االخرين مهما كان لونهم أو عرقهم أو بلدهم أو

عقائدهم أو غير ذلك من االمور التي يتميز بها أفراد عن أفراد.

ومن بين الصفات التي اتصف بها االسالم المحمدي ودعا لها عبر قرآنه

الكريم وعبر نبيه المصطفى (صلى اهلل عليه وآل��ه وسلم) هي صفحة

التسامح لما لها من مردودات ايجابية على بناء المجتمعات وتفريغها من
أسباب التشاحن والبغضاء.

ومن اآليات القرآنية المهمة في هذا الصدد ما ذكره اهلل تعالى في كتابه
الكريم بقوله (ال ينهاكم اهلل عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم

من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن اهلل يحب المقسطين) سورة

الممتحنة  -اآلية ( )8لنجدها تعبر بكل وضوح وتدعو بصراحة تامة وجلية الى
حث االنسان على التسامح سواء مع المسلم او غير مسلم .

رئيس التحرير

ومصدر الدعوة الى التسامح والتعاون مع االخرين بمختلف تصنيفاتهم هو
القرآن الكريم كما في قوله تعالى َ َ
ن
ُم ال َِّذي َ
اس اتَّ ُقوا َربَّك ُ
خل ََقك ْ
ُم ِم ْ
(:يا أيُّ َها النَّ ُ
س َو ِ
اح َد ٍة  )...سورة النساء االية ()1
ن َّ ْف ٍ
ويمكن اجماال ادراج الدعوة الى اهلل سبحانه برفق ولطف والمناقشة

باإلحسان واحترام االخرين من مظاهر التسامح التي أقرها االسالم ,حيث
هذا النهج الذي سار عليه النبي محمد واهل بيته(عليهم السالم) في نشر

دين االسالم وانتشاره في المعمورة  ,ومن بعدهم سار على نهجهم أتباعهم
ومنهم مراجع الدين العظام ,األمر الذي جعل العالم كله يشاهد اليوم ادارة

فن التعامل من قبل مراجعنا مع انسان مختلف عقائديا بشكل بيّن ،وفوق
ذلك يدعو المجتمع الدولي بضرس قاطع الى حمايتهم والدفاع عنهم

ومنحهم جميع حقوقهم االنسانية وعلى رأسها حق المواطنة ،وليس ذلك
بغريب على هذه المرجعية االنسانية فهناك الكثير من المواقف منها دفاع

المسلمين عن العوائل المسيحية في العراق خاصة وكان آخرها اثناء هجوم

داعش االرهابي على المناطق التي تقطنها عوائل مسيحية عراقية.

من هنا جاء اللقاء التاريخي لسماحة المرجع الديني االعلى آية اهلل العظمى
السيد السيستاني(دام ظله الوارف) مع البابا فرنسيس في  6آذار 2021م

ليكون تطبيقا حقيقيا عن الرؤية االسالمية للتعايش السلمي والذي عبر عنه
امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السالم حيث قال( الناس صنفان إما

أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق).

اقرأ في هـذا العدد
الحركة النسوية العالمية
واإلسالم
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آل البيــــت

الحركة النسوية العالمية واإلسالم
( عائلة النبي محمد أنموذجا)
الكاتب :د .غاري كارل ليجن هاوسن
الترجمة :حيدر المنكوشي
إن الحركة النسوية التي جاءت في النصف األخير من القرن العشرين غيرت مفاهيم
الثقافة الغربية والمطالبة بالمساواة بين الجنسين بصورة جذرية ،وربما لم تحدث أي
حركة اجتماعية أخرى مثل هذه التغييرات العميقة في األخالق والمواقف االجتماعية ،و
تعني تلك الثورة التحرر الجنسي حيث العالقات الجنسية التي يجب أن تتحرر من القيود
المرتبطة بالفضيلة المسيحية التقليدية.
وسعت حركة حقوق المثليين المطالبة
بالحرية فيما يتعلق بالعالقات الجنسية
إلى المثلية الجنسية .وتم تخفيف الرقابة
األخالقية في وسائل اإلع�لام المطبوعة
والسينما والتلفزيون ،وازده��رت المواد
اإلباحية و تطورت المعايير العامة للذوق
في الكالم والسلوك استجابة إلم�لاءات
المطبوعات واألف�لام والبرامج اإلذاعية.
فيما ضعفت ال��رواب��ط األس��ري��ة وارتفع
معدل الطالق في عديد من الدول االوربية
ويقدر أن نصف األطفال
واالسكندنافية
ّ
تقريباً يولدون ألمهات غير متزوجات.
و تُركت المحاكم في مواجهة مشاكل جديدة
مستعصية فيما يتعلق بالمسؤوليات
الزوجية أو شبه الزوجية وألقاب الملكية
التي عملت على احداث اضطرابات أعمق
من النوع االجتماعي بسبب إضعاف األسرة.
في الوقت نفسه  ،أصبحت المرأة قوة
واضحة بشكل متزايد في مكان العمل
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واألكاديمية والساحة السياسية وكان
الفكر النسوي قوة رئيسية في االضطرابات
االجتماعية في الغرب منذ الستينيات التي
ال تزال تمارس تأثيرها  ،ومن بين األهداف
الواضحة التي دافعت عنها الحركة النسوية
ك��ان إل��غ��اء األس���رة واألدوار التقليدية
للجنسين ،والتي انتهى بها المطاف للدفاع
عن الشذوذ الجنسي واالختالط.
نجحت الحركة في وضع معايير الستخدام
"اللغة غير الموجودة" في معظم الجامعات
ودور النشر  ،وكانت النتيجة األكثر وضوحا
لها انفجارا في تعداد الضمائر المؤنثة.
لقد تمكنوا أيضا من فرض تفضيالتهم
الخاصة في مجاالت متنوعة مثل كتابة
السيناريو واإلع�لان وممارسات التوظيف
ال��ع��ام��ة .لقد أدخ��ل��وا لغة شعبية يتم
من خاللها مناقشة القضايا االجتماعية
المهمة  ،وبدأوا في تصدير أيديولوجيتهم
إلى الخارج.
بدأت الحركة النسوية في ترسيخ نفسها في
مناطق خارج الغرب من خالل استخدامها
من قبل القوى االستعمارية لتقويض
الثقافة المحلية في المناطق الواقعة تحت

قد تكون النساء رائدات أعمال ،كما كانت خديجة،
الزوجة األول��ى لمحمد ( )وأول من اعتنق
اإلسالم
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سيطرتها  ،وعلى الرغم من أنها واجهت
بعض المقاومة  ،خاصة بين المسلمين،
إال أن هناك قدرا كبيرا من االلتباس حول
ماهية الحركة النسوية وأهدافها وتاريخها
وفروعها.
المرأة ودورها في اإلسالم
إن أه��م دور للمرأة ورد ف��ي المصادر
اإلسالمية هو دور الزوجة واألم  ،لكن دور
المرأة في اإلسالم ال يقتصر على ذلك بأي
حال من األحوال .فقد تكون النساء رائدات
أعمال ،كما كانت خديجة  ،الزوجة األولى
لمحمد (ص) وأول من اعتنق اإلسالم.
وقد يتخذن موقفاً سياسياً قوياً حتى يؤدي
إلى االستشهاد ،كما فعلت فاطمة بنت
محمد (ص) زوجة اإلمام علي وأم اإلمامين
الحسن والحسين عليهم السالم جميعاً.
ومع ذلك  ،فإن بعض المواقف ،مثل إمامة
المرأة الصالة للرجال ،تعتبر غير مناسبة
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للنساء.
وغالبا ما يفترض الغربيون أنه نظرا ألن
العالقات االجتماعية بين الرجال والنساء
مقيدة في المجتمعات اإلسالمية بطرق
تبدو غريبة بالنسبة لهم  ،فإن النساء
المسلمات لسن ناشطات اجتماعيا
وسياسيا.
فيما ك��ان��ت ال��ن��س��اء ف��ي المجتمعات
المسلمة وما زلن ناشطات في الشؤون
االجتماعية والسياسية  ،حتى لو نادراً ما
يقمن بأدوار قيادية مرئية للعامة.
يخاطب اهلل النساء بشكل مباشر من خالل
القرآن الكريم عن طريق التأكيد لهن على
أن أعمالهن لن تذهب سدى  ،ومن خالل
تبوأن
تقديم نساء كنماذج يحتذى بها ،وقد ّ
بشجاعة مناصب في ظ��روف اجتماعية
غير مواتية ،وليس لتأمين حقوقهن أو
مصالحهن ،في طاعة اهلل.
شعب مريم عليها السالم وبّخها ألنها

أنجبت الطفل عيسى خارج إطار الزواج.
حيث وافقت على إنجاب الطفل عندما
زارها المالك من منطلق طاعة اهلل .ورداً
على االستهزاءات الموجهة ضدها  ،لم
تقدم مريم أي أع��ذار ولكنها أش��ارت إلى
النبي الطفل الذي تحدث إليهم بأعجوبة.
في حين ترفض زوجة فرعون طاعة زوجها
الملك في عبادة األصنام بسبب قبولها
لرسالة النبي موسى.
إن األدوار األساسية الممنوحة للمرأة في
اإلسالم هي دور الزوجة واألم  ،وهذه األدوار
بالتحديد هي التي ال ترتاح لها الحركة
النسوية حيث يهتم المدافعون عن حقوق
المرأة بـ "تحرير" النساء من القيود و بضرورة
الزواج غير الشرعي وإنجاب األطفال.
إنهم ي��رون تقدما بالنسبة للمرأة من
حيث فرص العمل والدخل وفرص تجربة
العالقات الجنسية غير التقليدية والسلطة
السياسية .على الرغم من أن اإلس�لام ال
يمنع المرأة من الثروة والسلطة  ،إال أنه
يركز بشكل أكبر على الزواج واألسرة.
يبدو أن هذا يتوافق مع مصالح الغالبية
العظمى من النساء في العالم .على الرغم
من أنهم ال يكرهون الثروة والسلطة ،فإن
اهتماماتهم األساسية تميل إلى التمركز
ويقدر اإلسالم هذه
حول الزواج واألس��رة.
ّ
االهتمامات األساسية بينما تميل الحركة
النسوية إلى تقويضها.
بطبيعة الحال  ،فإن أهم دور للمرأة في
اإلس�لام ال يختلف كثيرا عن دور الرجل
عباد هلل وإن النساء والرجال
فكالهما
ٌ
المسلمين يأخذون دور األمهات واآلب��اء
والزوجات واألزواج والمشترين والبائعين

والمعلمين والتالميذ والعاملين وأصحاب
العمل .
د .غاري كارل ليجن هاوسن
بروفيسور في الفلسفة وتتركز اهتماماته
البحثية بشكل أساسي في الفلسفة الغربية
وفلسفة الدين والفلسفة اإلسالمية ،يقوم
حاليا بالتدريس ف��ي جامعة ب��ادرب��ورن
بألمانيا .حاصل على دكتوراه في الفلسفة
من جامعة رايس (.)1983
بعد أن تعرف على اإلسالم الشيعي  ،قرر
تحويل عقيدته الكاثوليكية إلى اإلسالم.
كمدافع عن ما يسميه "التعددية الدينية
غير االختزالية"  ،فقد كتب كتابا بعنوان
اإلسالم والتعددية الدينية .لقد كان من
المتعاطفين مع الحوار بين األديان.

يخاطب اهلل النساء
بشكل مباشر من
خالل القرآن الكريم عن
طريق التأكيد لهن على
أن أعمالهن لن تذهب
سدى
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ش�������ذرات

ّ
ال��ن��ق��د ال��ب��ن��اء
ّ
الهـدام
والنقـد
• صباح الطالقاني

من جملة الدروس التربوية التي يحتاجها الفرد والمجتمع هي مبدأ وثقافة النقد البنّاء
الهدام..
والنقد الموضوعي والتقييم الموضوعي لآلخرين في مقابل النقد السلبي والنقد
ّ
من المعلوم ان البش��ر بص��ورة عامة عدا
معرضون الى الخطأ والى الزلل
المعصوم،
ّ
والى الذنوب واآلثام والى اإلخفاق والفش��ل
معرضون الى الخطأ تارة
في الحياة ،فه��م
َّ
في مج��ال العبادة والعالقة مع اهلل تعالى،
وتارة في مس��يرتهم االخالقية والس��لوكية
وت��ارة في ثقافاتهم وف��ي ِفكرهم وتارة في
مبادئهم وعاداتهم وتقاليدهم.
ولذلك أفاد ممثل المرجعية الدينية العليا
الش��يخ عبد المهدي الكربالئي في الخطبة
الثاني��ة لص�لاة الجمع��ة ف��ي /9جم��ادي
اآلخرة1440/ه��ـ المواف��ق 2019/ 2/ 15م" ان
مب��دأ النقد الذاتي والنق��د البنّاء وااليجابي
ه��و ثقاف��ة نحت��اج اليه��ا احتياج��اً مهماً
وضروري��اً ،ول��ذا علينا أن ننتب��ه الى كيفية
التعامل مع هذا المبدأ القرآني ،الذي أكدت
عليه اآلي��ات القرآنية واألحاديث الش��ريفة
ورواي��ات أئمة أهل البيت عليهم الس�لام.
مؤكداً" ضرورة استش��عار أهمية مثل هذه
المبادئ والدروس والثقافة في حياتنا ألننا
سنخسر
إن تعاملنا معها بسلبية فحينئذ
ُ
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معطيات وفوائد وثم��ار مثل هذه المبادئ
والثقافات..
ان النق��ص والجه��ل وغلَبة اله��وى وغلَبة
الش��هوات واستحواذ الش��يطان والنزعات
الش��ريرة وكثير من العوام��ل في الطبيعة
البش��رية تجعل االنس��ان دائماً في عرضة
الى الخطأ والزلل والعثرات ،والتي قد تكون
أحيان��اً مهلكة للفرد والمجتمع اذا تراكمت
ولم يجر تشخصيها ومعالجتها.
فما هو الطريق لتش��خيص ه��ذه األخطاء
ومن ثم الشروع بتصحيحها؟
يجيب الش��يخ الكربالئي على هذا التساؤل
قائ�لاً أن" األخط��اء تتف��اوت والقاس��م
المش��ترك بينها هو حاجتنا ال��ى أن ننتبه
لهذه األخط��اء ونح��اول أن نتداركها ،ومن
لتنبه
هنا ج��اءت اآلي��ات القرآنية الكريم��ة
ّ
على هذه المس��ألة باعتباره��ا ضرورية جداً
ومهم��ة ف��ي حي��اة الف��رد س��واء كان في
المج��ال العبادي او االخالقي او الس��لوكي
او المج��ال الثقافي ،ولننظر اآليات القرآنية
واألحاديث الش��ريفة التي بيّنت اهمية هذا

المبدأ وتطبيقه في حياتنا:
ِ
ي��ن إِ َذا فَ َعلُوا
َّذ
ل
ا
(و
قال اهلل تب��ارك وتعالىَ :
َ
َ
فَ ِ
ش ً
اح َ
كَ��روا اللهَّ َ
س ُ
��ة َأ ْو َظل ُ
��ه ْم َذ ُ
َم��وا أنْ ُف َ
��م) .فاآلية تتحدث عن
اس َ
��ت ْغ َف ُروا ِل ُذنُوب ِِه ْ
فَ ْ
ان المؤم��ن في حالة مراقبة لنفس��ه وفي
تنب��ه دائم��ي وتذكّر هلل تعال��ى ،فإذا
حال��ة ّ
وجد انه قد ظلم نفسه بمعصية هلل تعالى
او ارتك��ب قبيح��اً لجهل او غفل��ة او هوى
التفت وانتبه
وشهوة او خضوع لش��يطان
َ
وندم ،ثم تدارك الخطأ والزلّة وطلب العفو
من اهلل تعالى ،وهذه من عناصر نقد الذات
ومحاسبتها.
وورد ف��ي الحدي��ث( :لي��س منّ��ا َم��ن لم
يحاس��ب نفس��ه ف��ي كل يوم) ف��إن عمل
حسناً حمد اهلل واس��تزاده وان عمل سوء اً
استغفر اهلل.
(حق
وع��ن أمي��ر المؤمنين عليه الس�لام:
ٌ
يشغله
على المس��لم أن تكون له ساعة ال
ُ
عنها شاغل فيحاس��ب نفسه مما اكتسب
في ليله ونهاره) .فاإلنسان ال بد أن يشخص
زلّت��ه وخطأه فيحاس��ب نفس��ه وينتقدها

ويراجع سيرته وس��لوكه وأفعاله سواء في
االمور الدينية او الدنيوية..
وأوضح الكربالئي ب��أن النقد او التقييم هو
مبدأ من المبادئ المهمة لإلنس��ان ،وال بد
له��ذا المبدأ م��ن أح��كام وأخالقيات حتى
منه ،وهذا ما نس��ميه
يؤتي ثم��اره وننتفع
ُ
خرج عن
اء ومفي��دا ونافعا ،وأما إن
َ
نقدا بن ّ ً
مس��اره الصحي��ح وأخالقيات��ه الصحيح��ة
س��يتحول الى معول هدم لشخصية
فإنه
ّ
ويحول عالقات المحبة
والمجتمع،
االنسان
ّ
والمودة واالحترام في المجتمع الى أواصر
حق��د وبغ��ض وحس��د ،ويحط��م كرام��ة
االنسان ويوهن من منزلته االجتماعية..
وله��ذا فإنه م��ن الض��روري للف��رد منّا أن
يتقب��ل ويستس��يغ النق��د والنصيحة من
اآلخري��ن ،بالرغم م��ن ان األع��م األغلب ال
يتقب��ل النصيحة والنق��د االيجاب��ي البنّاء،
وهذه مش��كلة اجتماعي��ة وفكرية ،ألننا اذا
رغبن��ا بتقيي��م وتقوي��م مس��يرتنا ال بد أن
نس��تمع الى اآلخرين ،وذل��ك وفق األحكام
واألخالقي��ات الت��ي بيّنها االس�لام في نقد
العدد  -149شعبان المعظم  1442 -هــ
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النقد او التقييم هو مبدأ من المبادئ
المهمة لإلنسان ،وال بد لهذا المبدأ من
أحكام وأخالقيات حتى يؤتي ثماره وننتفع
منه
ُ
اآلخرين س��واء في السلوك او التصرفات او
التعامل وغيره..
فعن اإلمام الصادق عليه الس�لام( :ال يزال
االنس��ان بخي��ر ما كان ل��ه توفيق من اهلل
ممن
عز وج��ل ،وواعظ من نفس��ه وقبول ّ
ينصح��ه) .فاإلنس��ان المؤم��ن يمك��ن أن
يصحح مساره ويتدارك أخطاءه إذا كانت له
نفس شفافة ومنصفة وواعية تتقبل النقد
من اآلخرين والنصيحة لتصلح أمرها..
ِ
بطبعه يحب الثن��اء والمدح
وإن االنس��ان
والش��عور بحالة الرضا عن النفس ،والنقد
ُمش��عر بالنق��ص ،ولكن االنس��ان الذي له
ش��فافية ول��ه محبة للوصول ال��ى الكمال
واالرتق��اء ومعالج��ة األخط��اء والس��لبيات
ليس كذلك ،انما يس��تمع لنصائح اآلخرين
ومواعظهم مهما كانت منزلته ،بش��رط ان
يك��ون النقد والنصيحة ف��ي موضعها وأن
تكون صحيحة ودقيقة..
وع��ن امير المؤمنين عليه الس�لام( :ليكن
آث��ر الن��اس عليك م��ن أهدى الي��ك عيبك
وأعانك على نفسك) .بمعنى أن أفضل َمن
وأؤثره عل��ى اآلخرين يجب أن يكون
أقدمه
ُ
ُ
ينبهن��ي للخطأ ،ويبيّن
الذي
الش��خص
هو
ّ
لي زلّتي باألسلوب الواضح والصحيح.
وتط��رق الش��يخ الكربالئ��ي ال��ى عناص��ر
َ
ومقوم��ات النق��د االيجاب��ي لكونه��ا أركانا
ّ
أساسية للنقد والنصيحة مبيّناً:
-1اتّباع االس��لوب الحكيم ،واالس��لوب الذي
نت َقد)
ينفذ من خالله الناقد ال��ى قلب
(الم َ
ُ
ب��أن يذك��ر بع��ض ايجابياته ثم يش��ير الى
ارتكبه دون تجري��ح او اهانة،
الخط��أ ال��ذي
ُ
كم��ا حصل من ارش��اد أح��د المعصومين
عليهم الس�لام ألحد أصحاب��ه حيث يقول
12
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له( :كل ش��يء فيك حس��ن جميل إال األمر
الفالني)..
-2اختي��ار الم��كان المناس��ب والوق��ت
المناس��ب بحيث ال يحص��ل النقد بحضور
نت َقد أن
الم َ
أش��خاص يس��تحي الش��خص ُ
يظه��ر عيبه أو خط��أه أمامه��م ،أو يكون
مثاراً للس��خرية منه او اهانته ،فانه حينئذ
ق��د تثور ثائرته وينك��ر األمر ويتعصب مما
يولّد مشكلة أخرى..
-3أن ال يكون منتقصاً من كرامة االنس��ان
نت ِق��د ق��د يري��د
الم َ
وس��بباً إليذائ��ه ،ف��إن ُ
النصيح��ة والخي��ر ولكن فعل��ه قد ينقلب
الى إثم ومعصية ،وبذلك ال يحقق أثره..
-4أن نتعل��م كيف ننتق��د الكبير والصغير
والمثقف والعالم والجاهل والوجيه وغيره،
فالنق��د ال يعني التهت��ك واالنتهاك لكرامة
االنس��ان والتعدي على مكانته االجتماعية،
ولقد سمعنا وقرأنا عن قصة سبطي رسول
اهلل صلى اهلل عليه وآله الحسن والحسين
عليهما الس�لام ،عندما رأيا شيخاً عجوزاً ال
يحس��ن الوضوء ،ف��أرادا أن يعلّمانه وهما
صغيران فال يحس��ن أن يقوال له مباش��رة
بأنك على خطأ ونح��ن على صواب ،فابتكرا
طريق��ة أخالقي��ة رائع��ة وحكيم��ة لتنبيه
العج��وز ال��ى خطئه ف��ي طريق��ة الوضوء،
فس��أاله أن يحكُ��م بينهم��ا أيهم��ا يتوضأ
أفض��ل م��ن صاحبه ،ولم��ا رآهم��ا العجوز
يتوضآن قال لهما( :بأبي أنتما وأمي ،كالكُما
توضأ بصورة صحيحة أما أنا فلم أحس��ن
ّمت منكما) .فهذا
الوض��وء وها أنا ذا قد تعل ُ
تقبل م��ن اإلمامين عليهما
الرج��ل الكبير ّ
السالم بهذا األس��لوب الحكيم واالخالقي،
وهذه هي النتيجة المطلوبة..

قضـــــايا

الدراما

بين االرتقاء بالمشاهد و االنحدار به

الفاتيكان والمرجعية العليا..
ومعان انسانية
لقاء تاريخي
ٍ

ً
دوليا؟
لماذا يفشل إعالمنا

ق���ض���اي���ا  -ت��ح��ق��ي��ق

الدراما

بين االرتقاء بالمشاهد و االنحدار به
• تحقيق :عماد بعو

• تحرير :فضل الشريفي

يكون وعياً ينعكس على ثقافته ويقوم
هل ترتقي الدراما بالمشاهد وتجعله
ّ
سلوكه مما يجعله فاعال في مجتمعه؟ وهل تقدم له المتعة والتسلية بما ال
يتعارض مع الذوق واالخالق ام انها تنحدر به الى حد تذويب هويته وانسالخه
من كيانه االنساني؟ تتوقف االجابة عن هذه االستفهامات برأي المختصين
على القائمين على انتاج المسلسالت واألفالم والمشتركين في صناعتها ومدى
وعيهم وثقافتهم والتزامهم الديني واالخالقي.
14
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د .علي الشيباني
نقيب الفنانين في كربالء

للفن دور مهم وبارز في تفعيل الثقافة
والمعرفة واإلبداع
وبهذا الصدد يذكر نقيب الفنانين في كربالء
الدكتور علي الشيباني "ان للفن دورا مهما
وبارزا في تفعيل الثقافة والمعرفة واإلبداع
وال��ج��م��ال وال��م��واق��ف الشريفة والطيبة
لدى المتلقي ويأتي ذلك عبر التطبيقات
الفنية التي يقدمها الفن في كل الحقول
الفنية ,وه��ذه المهمة مناطة بالفنان
نفسه ,موضحا أن "الفن هو احالم الفنان
وتصوراته وتطبيقاته العملية ,واذا كان
الفنان بمستوى عال من الثقافة والوعي
واالب��داع فانه حتما سيخلق حالة جديدة
مبتكرة تنحو صوب الثقافة الحقة النافعة
والمثمرة ,وبخالف ذلك فان الفنان المعني
في الجانب المعرفي والثقافي ت�راه ينتج
اعماال فنية ال ترتقي بالمتلقي الذي يرجوه
المجتمع ,وهنا نؤكد على مهمة الفنان في
عملية الخلق واالبداع ليسجل معروفا طيبا
في ذاكرة المجتمع".
ويتابع نقيب الفنانين حديثه أن"الدراما
ت��زده��ر حينما تستقر أح���وال ال��ب�لاد من
النواحي االمنية واالقتصادية وسائر النواحي
االخرى وهذا يجعل كل مرافق الحياة تتجه
نحو خلق حياة سوية متوازنة اساسها
المحبة واالخ��ل�اص والتضحية وال��وع��ي
والفضيلة وبخالف توفر هذه االمور سوف
تتراجع الدراما وربما تنتهي تماما واذا بقي
منها شيء فانه سيقدم االسفاف والتردي" .
الكتابة الهابطة واإلنتاج الضعيف وعدم
االقناع سمات الفن في البلد حاليا
وذكر رئيس اتحاد الكتاب واالدباء العراقيين
في كربالء سالم البناي انه"مع تراجع دور
العرض السينمائي والعروض المسرحية

�رد التلفزيون
 ف��ي ال��ع��راق خ��اص��ة  -ت��ف� ّباستقطاب المشاهدين عبر ما يتم بثه
من برامج متنوعة أو أعمال فنية ؛ ومنها
األعمال الدرامية التي تناقش وتتطرق الى
موضوعات اجتماعية مهمة ،وقد نجحت
بعضها بنسبة ضئيلة جدا في ايصال رسالة
ايجابية للمتلقي ،بينما فشلت أعمال أخرى
كثيرة من خلق ألفة بينها وبين المشاهد
كونها بعيدة كل البعد عن الواقع وال تسهم
في معالجة المشكالت المطروحة بطريقة
مقنعة وف��ق المعايير واأله���داف النبيلة
لصناعة الدراما  ،بل سقطت في فخ االسفاف
والتهريج وغياب المحتوى فأظهرت ضعفا
ف��ي أغلب ج��وان��ب العمل بسبب ضعف
االنتاج وس��وء اختيار القصص وال��رواي��ات
ومعالجتها دراميا بطريقة احترافية ،وهذا
مؤسف جدا لكون العراق لديه أدباء وكتاب
سيناريو وروائيين وقصصيين لهم بصمتهم
وتأثيرهم في جوانب االدب االبداعية".
ولفت االديب البناي الى "امكانية استثمار
ما يكتبه المبدعون من كتّاب السيناريو
والروائيين وتحويله الى اعمال درامية ذات
نفع وفائدة ومتعة تحفز المشاهد ليكون
عنصرا ايجابيا في صناعة الحياة ،لكن يبدو
ان الكتابة الهابطة واالنتاج الضعيف والرتابة
وعدم االقناع في االداء أصبحت سمة من
سمات الفن لذلك نشعر باإلحباط إزاء ما
يعرض من أعمال درامية ال ترتقي الى سمعة
البلد وتاريخه المشرف؛ فهناك موضوعات
كثيرة يمكن معالجتها دراميا وتقديمها
للمشاهد ؛ فالفن وخاصة الدراما من أكثر
األعمال الفنية التي تؤثر في توجيه الرأي
العام ومحاربة الظواهر السيئة بطريقة الئقة
وتعزيز االيجابيات بأدوات ناصعة النوايا".
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سالم البناي
رئيس اتحاد الكتاب
واالدباء في كربالء

د .عبد عون عبود
باحث اجتماعي

متابعة الدراما الدخيلة قد تقود الى
ممارسة السلوكيات السيئة او االنتحار
وترى االستشارية في مركز االرشاد االسري
شهالء داود الدهش ان " الدراما تؤثر على
االطفال والمراهقين واالزواج ويتجلى تأثيرها
على الطفل بإصابته ب��األم�راض النفسية
وام �راض التوحد وتظهر عليه السلوكيات
الخاطئة واالض��ط �راب��ات ام��ا تأثيرها على
المراهق فقد يكون فاعال ويؤدي بالمراهق
ال��ى االنتحار ,ونسبة ح��االت االنتحار في
تزايد ال سيما ان المراهقين في مرحلة
انتقالية يتحولون فيها من مرحلة الطفولة
ال��ى مرحلة الشباب وبهذا تظهر عليهم
اضطرابات نفسية وجسدية وبمشاهدتهم
للدراما الدخيلة على مجتمعنا نرى التأثير
الواضح على المراهقين من خالل سلوكياتهم
السيئة كتعاطي الكحول والسكائر والشذوذ
الجنسي والمخدرات وصوال الى االنتحار".
ونوهت االستشارية الى ان "خطورة بعض
المسلسالت التركية والهندية وغيرها من
مسلسالت تكمن بما تحمله من مضامين
وثقافات كما انها تصل الى اكثر من مائة
حلقة وبهذا تشد المشاهد ويتفاعل مع
االف��ك��ار واللقطات المعروضة مما يثير
اعجابه وتترسخ في ذهنه تدريجيا وبالتالي
تجرفه بعيدا عن بيئته ومعتقده وقد تؤدي
به الى مصير سيء كما ذكرنا آنفاً".
وواصلت حديثها قائلة "إذا تطرقنا الى
الزوجين والعالقة بينهما نالحظ وجود
16
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مشاكل كبيرة جدا في هذه العالقة بسبب
االستخدام السيء لإللكترونيات او االنترنت
او بسبب ما يعرضه التلفاز من برامج او
دراما أثرت على العالقة الزوجية وادت الى
تفككها ,ونالحظ ان نسبة الطالق العاطفي
عالية جدا والسبب يعود الى ما اشرنا اليه
قبل قليل".
علينا ان نصنع فلترا في داخل الفرد يمرر
األعمال الدرامية الجيدة فقط
ويذهب االستشاري في مركز االرشاد االسري
الدكتور عبد عون عبود الى ان "الدراما جانب
حياتي مهم وبوصفها جزءا من الفن ،والفن
بأنواعه مهم جدا لكونه يتيح للموهوب او
الفنان تنمية قدراته وامكاناته والتعبير عن
الواقع بطرح مواضيع جادة قد تكون هذه
المواضيع في المجال السياسي واالقتصادي
او الديني وغيره ،مشيرا الى ان "عملية التأثر
والتأثير قائمة خصوصا في العراق اآلن ألن
الدولة قبل عام  2003كانت تعيش نظاما
دكتاتوريا ال يسمح لمحطات التلفاز ان تبث
هموم ومشاكل المجتمع وقضاياه والدراما
حينها كانت محددة ومسيسة".
ويتابع الدكتور عبود حديثه متسائال "في
ظل ما تعرضه الدراما غير الملتزمة كيف
نحمي ال��ف��رد العراقي م��ن بعض القيم
والتقاليد التي ال تنسجم مع الدين اإلسالمي
ومع تقاليدنا وأعرافنا االجتماعية؟ مضيفا
أن "البعض يدعو الى مقاطعة هذه الدراما
وهذا ليس حال ,وعلينا ان نصنع فلترا في

داخل الفرد العراقي وصانع الفلتر قد يكون
األب واألم في تربيتهما وتنشئتهما لألجيال
ويمكن ان تكون المؤسسات الدينية ورجال
الدين او المعلمين من صناع هذا الفلتر،
وهذا الفلتر واجباته ان يستقبل ويمرر ما
هو مفيد و ال يشكل خطرا على الشخص
خصوصا اننا نرى شبابنا اآلن يقلد اآلخرين
في زيهم وفي عاداتهم وافكارهم".
ويحذر االستشاري من خطورة ما تعرضه
بعض القنوات من مسلسالت قائال "ان
موضوع الدراما يجب ان يدرس بشكل جيد

ألننا نالحظ المسلسالت التي تظهر في
بعض القنوات تشوه وتسيء الى الشخصية
العراقية ,ونحن نريد ان تصور الدراما الوجه
الحسن والصورة الجميلة للشعب العراقي،
فالشعب العراقي يحمل الكثير من القيم
النبيلة كالكرم والشجاعة والنخوة وغيرها
من القيم وعلى الدراما العراقية ان تبرز
هذه القيم لكي ال يعزف المشاهد عن الدراما
المحلية ويتجه نحو الدراما األخرى.
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ق���ض���اي���ا  -ت��ق��اري��ر

المرجعية العليا والفاتيكان..
ومعان انسانية
لقاء تاريخي
ٍ
• اعداد :يحيى الفتالوي

قد تكون زيارة البابا فرنسيس في السادس من آذار /مارس الحالي الى العراق بشكل عام والى المرجع
الديني األعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الوارف في مقر إقامته بمدينة النجف بشكل
خاص من االحداث المهمة في التاريخ لما تحمله من معان لجميع االطراف المعنية باللقاء ،بل ولالنسانية
جمعاء بحسب ما ورد من تصريحات لكال الجانبين عما حمله اللقاء الذي امتد لنحو 45دقيقة.
وبطبيعة الحال فان حدثا تاريخيا مثل هذا لم يكن ليسترعي عدم االهتمام من الجهات االعالمية على
وجه التحديد والتي تنوعت رؤاها حول اللقاء بشكل كبير.
مجلة الروضة الحسينية تابعت الموضوع لتقدم لجمهورها هذه المقتطفات المهمة عن هذا الموضوع.

18
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البيان صادر من مكتب سماحته
(دام ظله) حول لقائه بالحبر
األعظم بابا الفاتيكان في
 /21رجب1442 /هـ
بسم اهلل الرحمن الرحيم
التقى سماحة السيد السيستاني
(دام ظله) صباح اليوم بالحبر

االعظم (البابا فرنسيس) بابا
الكنيسة الكاثوليكية ورئيس
دولة الفاتيكان.
ودار الحديث خالل اللقاء حول
التحديات الكبيرة التي تواجهها
االنسانية في هذا العصر ودور
االي��م��ان ب��اهلل تعالى وبرساالته
واالل���ت���زام بالقيم األخ�لاق��ي��ة
السامية في التغلب عليها.
وت��ح��دث سماحة السيد عما
يعانيه الكثيرون في مختلف

البلدان من الظلم والقهر والفقر
واالض��ط��ه��اد الديني والفكري
وكبت الحريات االساسية وغياب
العدالة االجتماعية ،وخصوص
ما يعاني منه العديد من شعوب
منطقتنا م��ن ح���روب وأع��م��ال
عنف وحصار اقتصادي وعمليات
تهجير وغيرها ،وال سيما الشعب
الفلسطيني في األراضي المحتلة.
وأشار سماحته الى الدور الذي
ينبغي أن تقوم ب��ه الزعامات
الدينية والروحية الكبيرة في
الحد من هذه المآسي ،وما هو
حث األطراف
المؤمل منها من
ّ
المعنيّة ـ وال سيما في القوى
العظمى ـ على تغليب جانب
ال��ع��ق��ل وال��ح��ك��م��ة ون��ب��ذ لغة
الحرب ،وعدم التوسع في رعاية
مصالحهم الذاتية على حساب
ح��ق��وق الشعوب ف��ي العيش
بحرية وك��رام��ة ،كما أكّ��د على
أهمية تضافر الجهود لتثبيت

قيم التآلف والتعايش السلمي
والتضامن االن��س��ان��ي ف��ي كل
المجتمعات ،مبنياً على رعاية

الحقوق واالحترام المتبادل بين
أتباع مختلف االديان واالتجاهات
الفكرية.
ون��وه سماحته بمكانة العراق
ّ
وتاريخه المجيد وبمحامد شعبه
الكريم بمختلف انتماءاته ،وأبدى
أمله بأن يتجاوز محنته الراهنة
في وقت غير بعيد.
وأكّ����د اه��ت��م��ام��ه ب���أن يعيش
المواطنون المسيحيون كسائر
ال��ع �راق��ي��ي��ن ف��ي أم���ن وس�لام
وبكامل حقوقهم الدستورية،
وأشار الى جانب من الدور الذي
قامت به المرجعية الدينية في
حمايتهم وسائر الذين نالهم
الظلم واألذى في حوادث السنين
الماضية ،وال سيما في المدة
التي استولى فيها االرهابيون
على مساحات شاسعة في عدة
محافظات عراقية ،ومارسوا فيها
أعماالً اجرامية يندى لها الجبين.
وتمنى سماحته للحبر االعظم
وأت��ب��اع الكنيسة الكاثوليكية
ولعامة البشرية الخير والسعادة،
وشكره على تجشمه عناء السفر
الى النجف األشرف للقيام بهذه
الزيارة.
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ق�����ض�����اي�����ا  -ت����ق����اري����ر

البابا فرنسيس يوضح انطباعه
عن السيستاني..
العربيةcnn
ق���ال ال��ب��اب��ا ف��رن��س��ي��س ،بابا
الفاتيكان ،للصحفيين على متن
الطائرة البابوية العائدة من
العراق إن زيارته المرجع الشيعي
األعلى بالعراق ،علي السيستاني،
كانت "مفيدة لروحه" و"خطوة
أول��ى" نحو توثيق العالقة مع
المسلمين الشيعة.
ردا على سؤال عما إذا
وقال البابا ّ
كان اجتماعه قد يؤدي إلى إعالن
مكتوب للوحدة ،مثل توقيع البابا
مع إم��ام األزه��ر أحمد الطيب،
إمام السنة األكبر في أبو ظبي
عام " :2019قد يكون ذلك فظاظة،
لكنها خطوة أولى".

20

وأضاف البابا فرانسيس" :ستكون
هذه خطوة ثانية .سيكون هناك
آخرون .رحلة األخوة مهمة".
ووص��ف البابا السيستاني بأنه
"رج��ل اهلل العظيم الحكيم"،
وقال إنه "كان من الجيد لروحه"
مقابلته.
"شعرت بالفخر"؛ قال البابا عن
السيستانيُ ،مضيفا" :إن��ه رجل
لم يقف أبدا لتحية شخص ما،
ووقف معي مرتين".
وق��ال بابا الفاتيكان" :إن��ه رجل
متواضع وحكيم" ،و"كان االجتماع
جيدا لروحي".
لقاء ال
بابا الفاتيكان فرنسيس:
ٌ
يُنسى
عبر بابا الفاتيكان فرنسيس عن
َ
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لرئيس جمهورية العراق
امتنانِه
ِ
وحكومتِه ،واصفاً
بالمرجع
لقاءه
ِ
َ
الديني األعلى ِ
آية اهلل السيد علي
السيستاني في النجف األشرف
لقاء ال يُنسى.
بأنه
ٌ
هذا الوصف جاء في عنوان موقع
قناة العالم في تقرير لها عن
الزيارة التاريخية وجاء في التقرير:
نشر الفاتيكان ،اليوم السبت،
بيانا حول اللقاء التاريخي بين
قداسة البابا فرانسيس و المرجع
السيد علي الحسيني السيستاني
الذي عقد اليوم(6/3/2021م) في
مدينة النجف االشرف.
وج��اء في نص بيان الفاتيكان
ان ال��زي��ارة استغرقت حوالي
خمسة وأربعين دقيقة  ،وشدد
خاللها البابا على أهمية التعاون

بابا الفاتيكان عن لقائه بالسيد السيستاني:
"إنه رجل متواضع وحكيم" ،و"كان االجتماع جيدا
لروحي"
والصداقة بين الطوائف الدينية
حتى تتمكن  ،من خالل تنمية
االح��ت��رام المتبادل وال��ح��وار ،
من المساهمة في خير العراق
والمنطقة .للبشرية جمعاء.
وقال البيان ان اللقاء مثّل فرصة
للبابا لتقديم الشكر إل��ى آية
اهلل العظمى السيستاني ألنه
رفع صوته مع الطائفة الشيعية
في مواجهة العنف والصعوبات
الكبيرة في السنوات األخيرة
 ،دف��اع��ا ع��ن األض��ع��ف واألك��ث��ر
اض��ط��ه��ادا ، .مؤكدين قدسية
الحياة البشرية وأهمية وحدة
الشعب العراقي.
وافاد البيان انه في إجازة آية اهلل
العظمى ،كرر قداسة البابا صالته
إلى اهلل  ،خالق الجميع  ،من أجل
مستقبل يسوده السالم واألخوة
ألرض العراق الحبيبة والمنطقة
والعالم أجمع.
بعض ما كتبت وسائل االعالم
العالمية عن لقاء السيد
السيستاني ،بالبابا فرنسيس.
 صحيفة النيويورك_تايمزلم يكن هناك فيديو لالجتماع،
ول��م تكن هناك حشود تهتف
وتغني ,لكن من نواح كثيرة ،كان

االجتماع بين البابا فرنسيس،
وال��س��ي��د السيستاني األك��ث��ر
احتراما في مدينة النجف.
ج��ل��س ال��ش��ي��خ��ان  -آي���ة اهلل
العظمى علي السيستاني 90
عاما ،والبابا فرانسيس  84عاما،
كل منهما أعلى سلطة دينية
بين أتباعهما  -على مقاعد
خشبية بسيطة في منزل آية
اهلل المتواضع.
وكالة الفاتيكان
زار قداسة البابا فرنسيس مدينة
النجف العريقة والتي تحتوي على
ضريح اكثر الشخصيات احتراما
ف��ي االس�ل�ام وه��و علي ب��ن ابي
طالب اول من دخل في االسالم،
وهو الذي يعتبر عند المسلمين
الشيعة ثالث اق��دس االماكن
بعد مكة والمدينة ،وذلك للقاء
المرجع االعلى السيد السيستاني
والذي دعا العراقيين في عام 2014
إلى االتحاد للقتال ضد ((داعش)).
في اآلون��ة األخ��ي��رة في نوفمبر
 ،2019ع��ن��دم��ا خ���رج السكان
�اج��ا على
إل��ى ال��ش��وارع اح��ت��ج� ً
غالء المعيشة وع��دم االستقرار
السياسي الوطني دعا السيستاني
المتظاهرين والشرطة إلى التزام
الهدوء وعدم اللجوء إلى العنف.

cnn
عقد البابا فرنسيس اجتماعاً
تاريخياً مع رجل الدين الشيعي

الموقر آي��ة اهلل العظمى علي
السيستاني في اليوم الثاني من
زيارة البابا للعراق.
يمثل االجتماع البابوي ال��ذي
استمر  45دقيقة ف��ي مدينة
النجف األشرف مع السيستاني
البالغ من العمر  90عاماً  -والذي
ن��ادراً ما يظهر علناً  -أحد أهم
القمم بين البابا ،وشخصية
دينية بارزة في السنوات األخيرة.
وخالل اللقاء شكر السيستاني
ف��رن��س��ي��س ع��ل��ى ج��ه��وده في
السفر إلى النجف ،وقال له إن
المسيحيين في العراق يجب أن
يعيشوا "مثل كل العراقيين بأمن
وسالم ،مع حقوقهم الدستورية
الكاملة ،بحسب بيان صادر عن
ديوان آية اهلل العظمى.
رويترز_العالمية لإلنباء
دخل البابا فرنسيس حارة ضيقة
ف��ي مدينة النجف المقدسة
بالعراق لعقد اجتماع تاريخي
مع رجل الدين الشيعي األعلى
في المحافظة وزار مسقط رأس
النبي إبراهيم يوم السبت إلدانة
العنف بإسم اهلل باعتباره "أكبر
كفر".
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ق������ض������اي������ا  -إع����ل���ام

لماذا يفشل إعالمنا دولياً؟
• د .مسلم عباس

سؤال يدور في أذهان المسؤولين والمختصين وحتى المواطنين ،لماذا نفشل في تسويق القضايا
الم َد ّولة ،حتى بات العراقي يشعر بالغبن ويرفع
العراقية دولياً رغم عدالتها وإنسانيتها أكثر من القضايا ُ
راية المظلومية اإلعالمية؟ فأين تكمن المشكلة؟
ال يمكننا تقديم إجابة واضحة بدون فهم طبيعة
البيئة اإلعالمية العالمية ،واألس��س التي تقوم
عليها ،فالقضية العادلة التي تملكها دولة مثل
العراق ،هي بمثابة رسالة إعالمية ،تحقق شروط
عدالتها كقضية اجتماعية ووطنية ،لكن هذه
القضية بحاجة الى من يحولها الى رسالة ،مكتوبة
أو مسموعة أو مرئية.
من يحولها شخص نطلق عليه القائم باالتصال،
ولهذا الشخص شروط في عمله ،أهمها أن يكون
مدركا للبيئة اإلعالمية العالمية ومحترفاً ،والقائم
باالتصال العراقي متوافر لكنه يتعرض لسوء
التوظيف ،بسبب سيطرة غير المهنيين على
إدارات المؤسسات اإلعالمية.
وإذا ما نجح القائم باالتصال في إعداد الرسالة
اإلعالمية ،يحتاج إلى الوسيلة ،كأن تكون قناة
فضائية أو موقعا الكترونيا أو صحيفة ،وال
يمكن لهذه الوسيلة أن تحقق انتشاراً واسعاً
ب��دون معايير النشر العالمية ،تحترم قواعد
العمل اإلعالمي ،وتضع نصب أعينها فهم البيئة
االجتماعية العراقية المعقدة ،أي فهم الذات أوالً،
ثم البيئة العالمية ،وتعرف كيف تختار ما يصلح
للنشر ،ويتحول الى قضية رأي عام عالمي.
هل نملك هذه الشروط في العراق؟ أي هل نملك
القائم باالتصال المحترف ،والوسيلة العالمية،
والرسالة اإلعالمية العالمية؟
القائم باالتصال متوافر ،كما أسلفنا ،والعراق
منجم للقصص العالمية ،وما ينقص البالد هو
وجود سياسة إعالمية تضعها الدولة من أجل
وضع األسس لمشروع إعالمي واسع االنتشار ،مع
أخذه بجدية كبيرة ودعم مالي مفتوح ،فلكي تكون
عالمياً عليك أن توفر األم��وال الطائلة ،لتغطية
22
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نفقات الكادر الوظيفي المحترف.
ما يفتقده العراق هو االستقرار السياسي ،إذ
لم نجد دولة واحدة على مستوى العالم تفتقر
لالستقرار السياسي قد حققت العالمية اإلعالمية،
وقد ال نبالغ إذا قلنا أن امتالك وسائل اإلعالم
العالمية حكر على ال��دول العظمى وهي شرط
من شروط عظمتها ،فحينما أرادت روسيا تنفيذ
سياستها الخارجية الجديدة واستعادة ريادتها
العالمية ،أنشأت قناة روسيا اليوم ،وأعادت العمل
بوكاالتها لألنباء ،وخالل سنوات استطاعت التأثير
على العقل العالمي ،وباتت تثير الجدل وتتحكم
بالقضايا التي تريد لها أن تصل إلى الجمهور.
الفرصة األخرى المتاحة للعراق هي القطاع الخاص
والمؤسسات شبه الرسمية ،فعلى مستوى القطاع
الخاص ال تتوافر البيئة المثالية لهكذا نوع من
اإلعالم ،ألننا ال نملك القطاع الخاص أصال ،حتى
نستطيع البحث عن روبرت مردوخ عراقي ،كما أن
المؤسسات شبه الحكومية تعاني من تأثيرات
عدة سياسية واجتماعية تمنعها من االنطالق
نحو مشاريع إعالمية رائدة.
وختاماً استعيد ما كتبته عام  2016حينما كان
أبطالنا يسطرون أروع القصص في التضحية
والدفاع عن الوطن بينما فشل اإلعالم في تسويق
بطوالتهم ،فعالم اليوم ال��ذي تسوده الصورة
أكثر من أي شيء يختلط فيه الواقع بالخيال
والمصداقية بالتضليل فيصبح امتالك قضية
ٍ
كاف لنجاحها بل إن القضية بحاجة
سامية غير
إلى منبر يخاطب العقول ويستميل القلوب ،ومن
ثم فنحن بحاجة إلى مصارحة مع الذات والبحث
بين ثنايا اخفاقنا المتواصل بالحروب الناعمة ،وال
يمكن ذلك إال من خالل منبر إعالمي عالمي.

ق���ض���اي���ا  -ح���دي���ث ال��ص��ـ��ور

أهوار العراق

تعاني النسيان
• تصوير :رسول العوادي  -خضير فضاله

على الرغم من إع�لان منظمة األم��م المتحدة للتربية والعلوم والثقافة
(اليونيسكو) عن ادراج منطقة األهوار الوسطى واألهوار الجنوبية في العراق
ضمن الئحة التراث العالمي لعام 2016م ,إال انها ما زالت تعاني اإلهمال وتحتاج
الى وقفة جادة إلنقاذها.
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ق���ض���اي���ا  -ح���دي���ث ال��ص��ـ��ور
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ق���ض���اي���ا  -ك��ل��ام ال���ف���رش���اة

من جرائم النظام البائد...
الرسام :حسن حمزة الشاهر
شعبة الفن الحسيني

26
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رؤى وأفكار

القنواء
بنت رشيد الهجري
الرحمة في المنظور اإلسالمي
اإلمام الحسين (عليه السالم) إنموذجا
اإلمام فتح هللا النجفي (شيخ الشريعة)
رجل الحوزات وساحات الجهاد
الخارجون عن النسق !
ليون روشيه..
ثالثة عقود في رحاب االسالم

رؤى وافـــــكار  -بهن يُقتدى

القنواء
بنت رشيد الهجري
• الشيخ حسين عبد الرضا االسدي

امرأة جليلة القدر عظيمة المعرفة
عدها الشيخ الطوسي من أصحاب
ّ
االمام الصادق (عليه السالم)  ،روت
عن أبيها عن أمير المؤمنين (عليه
السالم).
خلّص أصحاب أمير
كان أبوها من ُ
المؤمنين (عليه السالم) وق��د كان
ممن علمهم أمير المؤمنين (عليه
السالم) علم المنايا والباليا ،فكانت هي
تلميذة نجيبة لذلك العالم ،وامتداداً
للخط الرسالي الذي آمن به أبوها.
ك��ان��ت أمينة ف��ي حفظ األس���رار
وأحاديث أهل البيت (عليهم السالم)
فقد أوصاها أبوها فقال( :يا بنية َأميتي
الحديث بالكتمان واجعلي القلب
مسكن األمانة).
تعلمت من أبيها أن البصيرة في
الدين أهم من االجتهاد في العمل،
وأن الوعي أساس اإليمان ،ذلك عندما
رأت شدة اجتهاد أبيها ِ
وع َظم عبادته
فقالت له :ما أشد اجتهادك ! فقال يا
بنية  :سيجيء قوم بعدنا بصائرهم
ليهم.
أو ِ
في دينهم أفضل من اجتهاد َّ
28
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وفي رواية :أفضل من اجتهادنا.
مر على أبيها من جور بني
رأت ما ّ
أمية ،وروت حديث أمير المؤمنين
(عليه السالم) ألبيها( :يا رشيد كيف
صبرك إذا أرسل إليك دعي بني أمية
فقطع يديك ورجليك ولسانك؟) فما
بأم عينيها،
ذهبت األيام حتّى رأت ذلك ُّ
الدعي ابن زياد إلى أبيها
حين أرسل ّ
وفعل به ما أخبره به أمير المؤمنين
(عليه السالم).
 زاد يقينها بأنها على الحق المبينعندما رأت صدق رواية أمير المؤمنين
وشدة صبر
(عليه السالم) في أبيها
ّ
أبيها رغم ما به من ألم قطع أطرافه،
ذلك حين سألته :يا أب��ه ،كيف تجد
ألماً لما أصابك؟ فقال :ال يا بنية ،إال
كالزحام بين الناس!
اجتمعت فيها عناصر كثيرة من
اإليمان والبصيرة والصبر والعلم ،مما
يرجعن مع اإلمام
أهلها لتكون ممن
ّ
ّ
القائم (عليه السالم) كما في رواية
المفضل بن عمر عن اإلمام الصادق
(عليه السالم).

رؤى وافـــــكار  -قرآنيات

الرحمة في المنظور اإلسالمي

اإلمام الحسين (عليه السالم) إنموذجا
• نورا كاصد العبودي

لغة :من رحمه يرحمه ،رحمة ومرحمة،
الرحمة
ً
ٌّ
يدل
رق له ،وتعطف عليه ،وأصل هذه المادة
إذا َّ
على الرقة والعطف والرأفة ،وتراحم القوم :رحم
بعضهم بعضا.
ومنها الر ِ
حم :وهي َعالقة القرابة.
َّ
ح َمة،
الر
به
تقع
ما
بها
اد
ر
وي
ة،
م
ح
الر
تطلق
وقد
َّ ْ
َّ ْ َ
الرزق والغيث .
ح َمة على ّ ِ
الر ْ
كإطالق َّ
ح َمة اصطالحا:
الر
معنى َّ ْ
ح ِ
وم،
ح َمة رقَّة تقتضي اإلحسان إلى ال َْم ْر ُ
(الر ْ
َّ
المجردة ،وتارة في
َّة
ق
الر
في
تارة
تستعمل
وقد
ً
ِ
َّ
ّ
الرقَّة) (. )1
اإلحسان
المجرد عن ّ ِ
َّ
وقيل( :هي ِرقَّة في النفس ،تبعث على سوق
الخير لمن تتعدى إليه) (. )2
وقيل :هي ( ِرقَّة في القلب ،يالمسها األلم حينما
تدرك الحواس أو تدرك بالحواس ،أو يتصور الفكر
السرور
وجود األلم عند شخص آخر ،أو يالمسها ٌّ
حينما تدرك الحواس أو تدرك بالحواس أو يتصور
الفكر وجود المسرة عند شخص آخر) (. )3
إن الرحمة مبدأ من مبادئ الدين اإلسالمي الذي
يجب على كل مسلم االلتزام به ،والتي نستطيع
أن نصفها برقة القلب وحساسية الضمير،
والشعور المرهف ،وبالتالي هي التي تولد لنا الرأفة
باآلخرين ،والتألم لهم ،والعطف عليهم ،وكفكفة
دموع الحزن وآاللم التي تعتريهم ،واألخذ بيدهم
ومساعدتهم تخطي الصعاب التي يواجهونها..
وكذلك نجد مفهوم الرحمة يهيب بالمؤمن أن
ينفر من اإليذاء وينبو عن الجريمة ،حتى يصبح

بذلك مصدرا للخير والبر والسالم للناس أجمع.
وقد جاء ذكر لفظ «رحم» ومشتقاته ثالثمائة
مرة في القرآن الكريم ،األمر الذي يدل على اتساع
المساحة التي تشغلها الرحمة في الحياة الدينية
واإلنسانية واإلجتماعية.
واتضحت أهمية الرحمة عندما وص��ف اهلل
(سبحانه وتعالى) ،بها نفسه فهو الرحمن الرحيم،
الذي وسعت رحمته كل خلقه ..فقال في محكم
كتابه العزيز (الرحمن الرحيم) الفاتحة [.]2
فرحمة اهلل (جل جالله) تشمل جميع ما خلق.
وفي الكافي ،و التوحيد ،و المعاني ،و تفسير
العياشي ،عن الصادق عليه السالم في حديث :
و اهلل  :إله كل شيء .
الرحمن  :بجميع خلقه .
الرحيم  :بالمؤمنين خاصة .
و روي عن الصادق عليه السالم :
الرحمن  :اسم خاص بصفة عامة .
و الرحيم  :اسم عام بصفة خاصة .
أقول  :قد ظهر مما مر  ،وجه :
عموم  :الرحمن  ،للمؤمن و الكافر .
و اختصاص  :الرحيم  ،بالمؤمن .
و أما كون :
الرحمن  :اسما خاصا بصفة عامة .
و الرحيم  :اسما عاما بصفة خاصة .
فكأنه يريد به  :أن الرحمن خاص بالدنيا  ،و يعم
الكافر و المؤمن .
و الرحيم  :ع��ام للدنيا و اآلخ��رة  ،و يخص
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المؤمنين.
و بعبارة أخرى :
الرحمن :يختص باإلفاضة التكوينية  ،ويعم
المؤمن و الكافر .
و الرحيم  :يعم التكوين و التشريع  ،الذي بابه
باب الهداية و السعادة .
و يختص  :بالمؤمنين  ،ألن الثبات و البقاء ،
يختص بالنعم التي تفاض عليهم  ،و العاقبة
للتقوى )4( .
أرسل اهلل (عز وجل) نبيه محمدا (صلى اهلل عليه
وآله) ،برسالة تسمو بالقيم والمبادئ العظيمة،
والجليلة القدر..
حيث كان النبي محمد (صلى اهلل عليه وآله)،
رحمة للعالمين حيث قال اهلل (جل جالله) ،في
َ
ْعال ِ
ين)
سل َْن َ
ح َم ًة ِّلل َ
اك إِلاَّ َر ْ
كتابه المبينَ :
َم َ
(و َما أ ْر َ
األنبياء (.)107
وفي تفسير هذه اآلية الكريمة ورد في االمثل
(إن
في تفسير كتاب اهلل المنزل الجزء العاشر
ّ
عامة البشر في الدنيا ،سواء الكافر
الرحمة تسع
ّ

30
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منهم والمؤمن ،مشمولون لرحمتك ،ألنّك
تكفلت بنشر الدين ال��ذي يُنقذ الجميع ،فإذا
ّ
كان جماعة قد انتفعوا به وآخرون لم ينتفعوا،
فإن ذلك يتعلّق بهم أنفسهم ،وال يخدش في
ّ
عموميّة الرحمة.
يؤسس جماعة مستشفى
وهذا يشبه تماماً أن
ّ
مجهزة لعالج ّ
كل األمراض ،وفيها األطباء المهرة،
ّ
وأنواع األدوية ،ويفتحوا أبوابها بوجه ّ
كل الناس
بدون تمييز ،أليست هذه المستشفى رحمة
ّ
لكل أفراد المجتمع؟ فإذا امتنع بعض المرضى
العنودين من قبول هذا الفيض العام ،فسوف
عامة .وبتعبير
ال يؤثّر في كون تلك المستشفى
ّ
فإن كون وجود النّبي رحمة للعالمين له
آخر
ّ
صفة المقتضي وفاعلية الفاعل ،ومن المسلّم
أن فعلية النتيجة لها عالقة بقابلية القابل.
ّ
إن التعبير بـ «العالمين» له إطار واسع يشمل
ّ
ّ
كل البشر وعلى امتداد األعصار والقرون ،ولهذا
يعتبرون ه��ذه اآلي��ة إش���ارة إل��ى خاتمية نبي
ّ
لكل
ألن وج��وده رحمة وإماما وق��دوة
اإلس�لام،
ّ

أن هذه الرحمة
الناس إلى نهاية الدنيا ،حتّى ّ
تشمل المالئكة أيضاً:
ففي حديث شريف مروي عنه (صلى اهلل عليه
أن
وآله وسلم) يؤيّد هذه العمومية ،إذ نالحظ فيه ّ
لما نزلت سأل النّبي جبرئيل فقال« :هل
هذه اآلية ّ
أصابك من هذه الرحمة شيء؟» فقال جبريل:
«نعم إنّي كنت أخشى عاقبة األمر ،فآمنت بك
لما أثنى اهلل علي بقوله :عند ذي العرش مكين».
ّ
ّ
إن الرحمة التي زرع��ه��ا اهلل (ع��ز وج��ل) في
النبي(صلى اهلل عليه وآله) آتت أُكلها عندما نمت
في المؤمنين وباألخص في بيت آل الرسول
(صلى اهلل عليه وآله) ،وقد تجلت الرحمة اإللهية
في قلب اإلمام الحسين (عليه السالم) ،سبط
الرسول األعظم (صلى اهلل عليه وآل��ه) ،حيث
نلحظ هذه الرحمة تمركزت في كل مكنونات
حياته السيما بتعامله مع آل بيته وأصحابه
يوم العاشر من محرم ،فامتاز صاحب الحق
ذلك اليوم بالمعنويات العالية ،ومصدر تلك
المعنويات هو عالقته الوطيدة بربه (جل عاله)،
ولما قويت هذه العالقة ازداد إيمانه بقضاء اهلل
(سبحانه) ،والتسليم له وارتفع في مدارك الكمال
اإلنساني وازداد وارتقى برحمته حتى وصل هذا
المصاف هو وأصحابه وأخوته (عليهم السالم)،
فالرحمة التي أودع��ه��ا اهلل في اإلم��ام (عليه
ال��س�لام) ،هي من أجمل العواطف اإلنسانية
وأنبلها وأعمقها أثراً ،وهي منطلق كل خير بكل
تجلياتها وامتداداتها كانت تمثل المنهج الذي
سار عليه الرسول (صلى اهلل عليه وآله) ،بأمر من
اهلل (سبحانه) ،ومن أعظم المواقف التي سجلها
لنا التاريخ في معركة الطف حيث كان حب اهلل
ورحمته (سبحانه وتعالى) ،يمآلن قلب الحسين
(عليه السالم)،وال يتركان مجاال للحقد وغيره حتى
مع أعدائه حيث كان يدعو لهم بالهداية ومعرفة
طريق الحق واالنضمام إليه فكان يقبلهم بكل
ما هم عليه ألنه يخاف عليهم من عذاب النار
ومغبة جرأتهم على سبط رسولهم (صلى اهلل
عليه وآله) ،وقتله وسفكهم دمه الطاهر ،وهذا
ما عناه علي(ع)" :فو اهلل ما وقعت الحرب يوماً
إال ّ وأنا أطمع أن تلحق بي طائفة فتهتدي بي

وتعشو إلى ضوئي وذلك أحب إلي من أن أقاتلها
ّ
على ضاللها وإن كانت تبوء بآثامها" 5
اما ليلة العاشر من محرم فقد تجلت أعظم
صور الرحمة عند اإلمام الحسين (عليه السالم)،
فوصفت رواي��ة معسكر اإلم��ام الحسين عليه
السالم في تلك الليلة بالقول« :بات الحسين
عليه السالم وأصحابه تلك الليلة ليلة العاشر
من المحرم ولهم دوي كدوي النحل ،ما بين
راكع وساجد ،وقائم وقاعد»]6[.
وف��ي تلك الليلة جمع اإلم��ام عليه السالم
أصحابه وأه��ل بيته قائالً بعد أن ِ
ن لهم
أذ َ
والتفرق في البلدان لكي ينجوا
باالنفصال عنه
ّ
ألظن يومنا من هؤالء األعداء
من القتل« :أال وإنّي
ّ
أذنت لكم جميعاً ،فانطلقوا في
غداً ،أال وإنّي قد
ُ
ِ
ل ليس عليكم منّي حرج وال ذمام ،وهذا الليل
ح ٍّ

ثم ليأخذ ّ
كل رجل
قد َغشيكم فات ّ
ُ
ج َمالًّ ،
خذوه َ
وتفرقوا في سواد
منكم بيد رجل من أهل بيتي،
ّ
وذروني وهؤالء القوم؛ فإنّهم ال يريدون
هذا الليلَ ،
لذهلوا عن طلب غيري»،
غيري ،ولو أصابوني ُ
يتفرقوا وآث��روا البقاء معه إلى
فرفضوا ول��م
ّ
النهاية ،واستشهدوا جميعاً .وكان في مقدمة
الرافضين العباس بن علي عليه السالم وإخوته
وبقية شباب بني هاشم]7[.
فما علينا ونحن نحيي ه��ذه األي��ام الحزينة
أن نجرد قلوبنا من الحقد ،والبغضاء ،ونجعل
الرحمة والتراحم منهاجا نسير عليه ،كي نسير
في قافلة النجاة مع االمام الحسين وآله (عليهم
السالم).

[((]1مفردات القرآن)) للراغب (.)347/1

[(( ]2التحرير والتنوير)) البن عاشور (.)21/26

[(( ]3األخالق اإلسالمية وأسسها)) لعبد الرحمن الميداني

(.)3/2

[ ]4الميزان في تفسير القرآن ج1ص. 24

[ ]5نهج البالغة.

[]6تاريخ الطبري :ج ،5ص .421

[]7تاريخ الطبري :ج ،5ص.369
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رؤى وافـــــكار  -تاريخ

اإلمام فتح اهلل النجفي (شيخ الشريعة)
رجل الحوزات وساحات الجهاد
اعداد :علي الشاهر

يحدد لكل منا موتته
مقدر بيد اهلل (سبحانه وتعالى)
الثوار ولكن ال تموت الثورة ،فاألول أمر
يموت
ُ
ّ
ّ
ّ
ٍ
بحفظ وتسديد منه (ع ّز وجل).
الثورة في الحق وفي إعالء كلمته ،فهي باقية ولن تموت
وساعتها ،أما
ّ

بهذه الكلمات ..نعود بالزمن إلى سنة ( 1338للهجرة) ،وهي سنة رحيل اإلمام الشيخ محمد تقي الشيرازي
مفجر ثورة العشرين الخالدة في العراق ،حيث انتقلت المرجعية الدينية إلى الشيخ فتح
(قدس سره)
ّ
ّ
اهلل األصفهاني النجفي المعروف بـ (شيخ الشريعة) وقيادة الثورة كذلك.

إن "اإلمام الشيرازي انتقل
وفي الصحن العلَوي الشريف في النجف ،ألقى شيخ الشريعة خطاباً قال فيهّ :

ِ
واجتهدوا في حفظ وطنكم العزيز وأخذ
فجاهدوا
ولكن فتواه بقتال المشركين باقية،
إلى رحمة ربه،
ِ
ّ
استقاللكم"..
فمن هو (شيخ الشريعة)؟

وسط غابات الجوز وينابيع المياه الباردة ،من مدينة
َ
يسميها اإليرانيون (نصف جيهان)
كما
أو
أصفهان
ّ
بمعنى (نصف الجنّة) ،و ِل َد من عام ( 1266للهجرة
ٌ
طفل ألسرة دينية ُعرفت بالتقوى
ـ  1850ميالدية)
واإلصالح ومحبة آل البيت (عليهم السالم) ..وكان
نسبة للضياء
بالنسبة إليها يمثّل بشارة خير ..ربما
ً
الذي سطع في جبهته أم في ديمات الخير التي
حلّت معه ،فأطلقوا عليه اسم (فتح اهلل) ،وكان
والده الشيخ (محمد جواد األصفهاني) رجالً عالماً
ملذا ِتها سعياً وراء
تقيّاً ،زهد في حياته وت��رك
ّ
الكمال ،فلم يجد شيئاً أهم من تربية ولده (فتح
اهلل) ليدخل إلى مضمار العلوم الدينية ويصبح
يك يدري ماذا يخبئ الزمن
عالماً مثله ..ولكن لم ُ
لهذا الوليد صاحب الوجه المنير.
وكانت أصفهان أبان طفولة (فتح اهلل) مدينة للعلم
والعلماء من كل أقطار الدنيا ،كانت المساجد
32
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والحسينيات فيها حافلة بالذكر والمطالعة
واالجتهاد ،وقد وجد الشيخ فتح اهلل في مسقط
يحبذه ويلبي فضوله من المعرفة ..وكان
رأسه ما
ّ
قرر بعد فترة
ذلك في فترة صباه وشبابه ..إال أنَّه ّ
التوجه إلى مدينة مشهد
من الدراسة في أصفهان،
ّ
المقدسة حباً بمجاورة مرقد أنيس النفوس اإلمام
ّ
علي بن موسى الرضا (عليهما السالم) ،فهاجر إليها
إلكمال دراسته الحوزوية ونال درجة االجتهاد ،ولم
عاد لمدينته من
يبق فيها إال فترة قصيرة حتى
َ
َ
أجل التصدي للتدريس ،ومنها إلى النجف األشرف
ليكون في رحاب سيّد العلم والبالغة اإلمام أمير
المؤمنين (عليه السالم) ،وكان ذلك سنة (1295
محطته األخيرة في الدراسة
لتصبح
للهجرة)،
َ
ّ
تصديه للمرجعية الدينية.
ثم
ّ
الحوزوية ومن ّ

تلميذ المراجع وأستاذ الفقهاء
شك أن لجهود أساتذته العظام دوراً كبيراً
وال
ّ

في تشكيل شخصيته واستحصاله للعلوم وما
تمتّع به من الصفات المائزة والسجايا الحميدة
والقيادة ،فهو تلميذ أسماء كبار من جهابذة العلم
وأساطين الحوزة أمثال (حبيب اهلل الرشتي ،محمد
حسين الكاظمي ،محمد صادق التنكابني ،محمد
باقر األصفهاني ،عبد الجواد الخراساني ،محمد
تقي الهروي) إضافة إلى أستاذه الذي الزمه خالل
حياته (اإلم��ام السيد محمد كاظم الطباطبائي
اليزدي) (أعلى اهلل مقامهم).
استقطب الشيخ (فتح اهلل) شريحة
وفي النجف،
َ
كبيرة من طالب الحوزة الذين حضروا دروسه
في الفقه واألصول وغيرهما ،وكان منهم( :اإلمام
الشيخ آغا ب��زرك الطهراني ،واإلم��ام السيد عبد
الهادي الحسيني الشيرازي ،السيد عبد الحسين
محمد رضا الطباطبائي
شرف الدين العاملي ،السيّد
ّ
محمد
التبريزي ،السيّد حسين البروجردي ،السيّد
ّ

الحجة الكوهكمري،
محمد
هادي الميالني ،السيّد
ّ
ّ
محمد علي الشاه آب��ادي ،الشيخ ضياء
الشيخ
ّ
محمد حسين السبحاني،
الشيخ
اقي،
ر
الع
الدين
ّ
محمد تقي الخونساري ،الشيخ عبد الكريم
السيّد
ّ
(تقدست أرواحهم الزكيّة).
وآخرون
الزنجاني)
ّ
أما لقب (شيخ الشريعة) فقد حازهِ ،لما وصل إليه
من الدرجة العلمية ،ونشاطه الدائم في البحث
والتدريس والتأليف واإلف��ت��اء ،فقد ترك (قدس
سره) مؤلفات قيمة أبرزها (القول الصراح في نقد
الصحاح ،مناظرة مع اآللوسي البغدادي ،رسالة
في علم الباري بالممتنعات ،رسالة في قاعدة ال
ضرر وال ضرار ،رسالة في قاعدة الطهارة) فضالً عن
توسمت بـ (زاد المتّقين).
رسالته العملية التي
ّ

محطات حياتية ِ
فر جهادي
ّ
وس ٌ
ويبرز دور اإلمام الشيخ فتح اهلل ،خالل تصديه
للمرجعية الدينية العليا ،فضالً عن قيادة ثورة
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دفن بعد تشييع مهيب في الصحن العلوي

المشرف من الجهة الشرقية ،بعد حياة حافلة

بالعلم والجهاد والنضال
العشرين ضد االحتالل البريطاني ،وقبلها تصديه
للمرجعية بعد وفاة أستاذه (اليزدي) حيث مال
ِ
تأت مثل
الناس ألخذ األحكام الشرعية عنه ،ولم
هذه المكانات السامية في حياته فجأة ،فقد حفل
نتتبعها عبر
مشرفة
سجلّه النضالي بمواقف
ّ
ّ
النقاط التالية:

أوالً :مشاركاتُه الواسعة في مختلف القضايا
اإلسالميّة ،وكان ينزع إلى دخول ساحات التغيير
االجتماعي والسياسي.
ّ
ّ
ثانياً :تأييده للحركة الدستوريّة في إيران ،وساهم
الفتيا بإعالن الحكم الشرعي فيها.
في ُ
ّ
ثالثاً :مساهمته في رفض المدارس الحديثة التي
أخذ المستعمرون يؤسسونها في البالد اإلسالميّة
لتبث األفكار الغربيّة ،من أج��ل الوقوف أمام
ّ
الهجمات الفكرية والثقافية ومنع الشباب من
االنجرار وراءها واالنخداع بها.

رابعاً :شارك مع علماء النجف األشرف في كتابة
الرسالة التي أرسلت إلى الصحف العثمانية عام
( 1911ميالدية) إعالناً للزوم الجهاد من أجل تحرير
ليبيا من االحتالل اإليطالي وتحرير إي��ران من
ّ
االحتالل الروسي.
ّ
خامساً:
تصديه إلقامة المؤتمر الجهادي في
ّ
مدينة الكاظمية المقدسة ،بحضور عدد من
العلماء األفاضل ،والذي قرروا خالله إعالن الجهاد
ضد االحتالل الروسي ،وكان ذلك بسبب
مرة أخرى
ّ
قصف الجيوش الروسية بالمدفعية لمرقد اإلمام
الرضا (عليه السالم) ،حيث زحفوا فعالً صوب إيران
المطهر ومدينة
لرد العدوان الروسي عن المرقد
ّ
مشهد المقدسة.
سادساً :مشاركته في سنة ( 1914ميالدية) مع
علماء آخرين أمثال اإلمام الشيخ محمد حسين

34

العدد  -149شعبان المعظم  1442 -هــ

كاشف الغطاء واإلمام السيد مهدي الحيدري في
التصدي لالحتالل البريطاني الذي غزا مدينة القرنة
بمحافظة البصرة ،وك��ان رغم كبر سنّه يحمل
ويقدم روح��ه قرباناً للدفاع عن األرض
السالح
ّ
والحرمات.

سابعاً :مشاركته مع اإلم��ام الشيخ محمد تقي
الشيرازي عام ( 1918ميالدية) في توجيه رسالتين
يطلبان فيها تأييد حقوق الشعب العراقي في
الحرية واالستقالل من االحتالل البريطاني.

حياة ختمها باالنتصار
مقدمة حديثنا عن
وع��ودة على ما ذكرناه في
ً
ّ
تصدي اإلمام (شيخ الشريعة) للمرجعية والثورة
ّ
الشعبية ،إذ قال كلمته المشهورة في الصحن
المطهر ،بضرورة مواصلة الجهاد ضد
العلوي
ّ
ّ
المحتل البريطاني وكان ذلك وسنة ( 1920ميالدية)
ِ
فأخذ يتّصل بالثّوار ويتّصلون
بعد)،
تنته
وأنها(لم
َ
به ويتابع بنفسه آخر المجريات على أرض الواقع،
اصطف خلفه عدد آخر من شيوخ ووجهاء
وقد
ّ
ينقض سوى (45
العشائر العراقية األصيلة ،ولم
ِ
يوماً) من توليه القيادة والمرجعية انتهى االحتالل
البريطاني العسكري للعراق وتم تشكيل الحكومة
المؤقّتة وصوالً إلى إعالن العراق مملكة عربية
مستقلة.
وفي شهر كانون األول من عام الثورة الموافق لـ
ودع شيخ الشريعة
(شهر ربيع الثاني  1339هجرية) ّ
حيث ارتقت روحه
ومحبيه،
(قدس سره) أبناءه
َ
ّ
الطاهرة إلى سماء العلى ،ودفن بعد تشييع مهيب
في الصحن العلوي المشرف من الجهة الشرقية،
بعد حياة حافلة بالعلم والجهاد والنضال ،أكّدت
على دور مراجع الدين والعلماء القادة في حفظ
عزة الناس وما فيه كرامتهم.
هيبة األمم وتحقيق ّ

رؤى وافـــــكار  -استشراق

الخارجون عن النسق !

ليون روشيه..
ثالثة عقود في رحاب االسالم
د .هاشم الموسوي
ظل االستشراق مرتبطا بالنشاط االستعماري الغربي ومشاريعه في الهيمنة والتسلط وفرض اإلرادات

والثقافات ،ومع هذا فقد خرجت مجموعة كبيرة من المستشرقين عن النسق الفكري المتحكم في

العجلة االستعمارية ،وباتت هذه المجموعة تحاول االشتغال لمصلحتها الخاصة ولحبها للحقيقية
وحدها متحملة بذلك مواجهة ظروف العيش الصعبة في ظل االبتعاد عن الرابط االستعماري (الحكومي)

الذي يمول أنشطة االستشراق في أوربا ويغدق العطاء للمشتغلين في هذا المجال على ضوء االهداف

والغايات المرسومة سلفا.
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رؤى وافكار  -استشراق

ومن المعروف أن المستشرقين
ال��غ��رب��ي��ي��ن ق���د اه��ت��م��وا في
دراس���ة ال��ش��رق واالح��اط��ة في
تفاصيله كافة ،وباتت دراسات
االستشراق من األهمية حتى
أضحت مراجع معلوماتية مهمة
للمسلمين وللشرقيين من غير
المسلمين لما لها من االهمية
وال��ن��درة واالح��اط��ة ،وبالرغم
من أن من بين هذه الدراسات
المزيف المشبوه المكتوب بنية
مغرضة ولكن منه الجاد النزيه
ذي النزعة العلمية الواضحة،
ومنها الصادق الذي يعد وثيقة
صريحة للدراسات غير المتحيزة
التي كتبها غير المسلمين عن
المسلمين أنفسهم.
ولعل الفرنسي (ليون روشيه)
واحد من المستشرقين الذين
�ل ع��ل��ي��ه��م أالع��ي��ب
ل���م ت��ن��ط� ِ
الحكومات الغربية ولم يفلتوا
من مساءلة العقل والضمير بعد
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أن تعرفوا على االس�لام وأهله
من خالل المعاشرة المباشرة
وم��ن خ�لال المثاقفة الجادة
واللصيقة للغة العربية ولقرآنها
العظيم وللشرايع والفقه واإلرث
الحضاري للمسلمين الذين
خالطهم روشيه وافتتن بآدابهم
وعلومهم وحبهم للحقيقة
والفضيلة التي رآها غادرت أوربا
إلى غير رجعة.
وليون روشيه (1901 1809-م)
مولود بفرنسا لكنه غادر ليون
ف��رن��س��ا ف��ي  30ي��ون��ي��و 1832
لالنضمام إلى والده الذي حصل
على م��زرع��ة ف��ي الجزائر أي��ام
االحتالل الفرنسي لها ،ومكث
في القارة األفريقية طيلة  32عاما
ما بين بلدان المغرب العربي
والصحراء االفريقية التي عشقها
عشقا خارقا وأحب طريقة حياة
اهلها  ،وقد تعلم ليون خالل
رحالته تلك اللغة العربية وأتقنها
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بسرعة كبيرة كتابة وقراءة ،وبعد
عامين ت��م تجنيده كمترجم
للجيش الفرنسي في أفريقيا .ثم
أصبح (مالزما) في سالح الفرسان
للحرس ال��وط��ن��ي ال��ج �زائ��ري،
بين  .1835-1839ثم طلب منه
الجنرال (بيجو) التفاوض مع
األمير عبد القادر الجزائري لوقف
القتال م��ع الفرنسيين ،وقد
حظي روشيه باحترام كبير من
قبل مشايخ العرب رغم ما أشيع
عنه من أنه جاسوس يتظاهر
بحبه ل�لاس�لام والمسلمين،
ّ
ولكن الوقائع األخ��رى وزيارته
للبيت العتيق تثبت ما هو خالف
ذلك.
ف��ي ع��ام  ،1845وبتوصية من
الجنرال بيجو ،انضم روشيه
ل����وزارة ال��خ��ارج��ي��ة الفرنسية
كمترجم ،وفي عام  1846أصبح
مندوبا رسميا(سكرتيرا مفوضا)
في مدينة طنجة المغربية ،وبعد

الدين اإلسالمي هو دين المحامد
روشيه :إن ّ
والفضائل ولو أنه وجد رجاال يعلمونه الناس حق
التعليم ،ويفسرونه تمام التفسير لكان المسلمون
اليوم أرقى العالمين وأسبقهم في كل الميادين
ذل��ك تولى مسؤوليات البعثة
الفرنسية في المغرب األقصى،
أم��ا ف��ي ب��داي��ات خدمة (ليون
روشيه) بالحرس الوطني في
الجزائر فقد قادته الصدفة إلى
التعرف على (خديجة) الجزائرية
المسلمة ,واضطر (ليون روشيه)
بدواعي رغبته في ال��زواج منها
إل��ى إع�لان إسالمه أم��ام المأل،
ليتصل بعدها بالشيخ عبد
القادر أمير المقاومة الجزائرية
ضد االستعمار الفرنسي آنذاك،
وليعيش ف��ي مليانة مجندا
نفسه في خدمة األمير عبد
القادر الجزائري ،حتى غدا أحد
كتابه المترجمين العاملين

م��ع��ه ,ويكشف ل��ي��ون روشيه
م��ن دون ق��ص��د ع��ن مهمته
االستخبارية حين قال لألمير:
انه كان يأمل أن يحقق لبالده
فرنسا استسالم الجزائريين،
وذلك بأن يقنع عبد القادر بأن
السالم مع فرنسا أميز وأوفق
وأكثر نفعا للمؤمنين الجزائريين
الذين تمرغوا في همجية سوء
الحكم التركي وبؤس إدارته ،وال
يستطيعون في الوقت نفسه
–أي الجزائريون -مواجهة دولة
عظمى كفرنسا ,ولكن الكتاب
الذي تركه هذا المستشرق كفيل
برفع اللبس عنه وع��ن صورة
اإلسالم وصورة المسلمين في
أع��م��اق نفسه ،ولعل السؤال
الذي يتبادر الى األذهان كيف أن
قائدا وطنيا بحجم الشيخ عبد
القادر يرتضي لنفسه ان يعين
جاسوسا ما لم يتأكد من حسن
نواياه ومن صدق إسالمه؟؟
وقبل الحديث عن الكتاب يجب
أن نوضح أن الكتاب في األصل
هو مذكرات كتبها هذا الرجل في
األمصار االسالمية وليس من
كتب الرحالت ،لذلك تتردد بعض
مسميات ال��م��دن االسالمية
الكبرى في كتابه مثل (طنجة
وت��ون��س وال��ق��ي��روان ومليانة
واالسكندرية والقاهرة والمدينة
المنورة ومكة المكرمة وغيرها
من االمصار االسالمية االخرى)
يبدأ روشيه كتابه بالقول :إن
الدين اإلسالمي هو دين المحامد
ّ

والفضائل ول��و أن��ه وج��د رجاال
يعلمونه الناس حق التعليم،
ويفسرونه تمام التفسير لكان
المسلمون اليوم أرقى العالمين
وأسبقهم في كل الميادين،
ول��ك��ن وج���د بينهم شيوخا
يحرفون معانيه ،ويمسخون
جماله ،ويدخلون عليه ما ليس
منه...
وفي الكتاب يصف روشيه الحج
عند المسلمين ويبين قدره في
نقوس المسلمين مستعرضا
مكانة مكة والمدينة المنورة
في القلوب ،إذ يصف مكة بأنها
جامع قلوب المسلمين وسبب
وحدتهم وقوتهم وجبروتهم
وتحابهم وتعارفهم ،وانه ليس
هناك من دين أو رابطة بشرية
تعلي ش��أن المنضوين تحت
رايتها كما تفعل مكة قبلة
المسلمين ومكانهم المقدس
األول.
ورب��م��ا ك��ان��ت ه��ذه المشاركة
الوجدانية التي أف��اض بها اهلل
ع��ل��ى ق��ل��ب ه���ذا المستشرق
دليل على اعتناقه االسالم بعد
تجربة صراع طويل بين قناعاته
وقناعاته
السابقة
العقدية
التي استحصلها بعد معاشرته
للمسلمين ثالثة عقود وتشربه
بأفكارهم ومشاعرهم وهو ليس
الوحيد من المستشرقين في
ذل��ك ،وه��ذا ما يوحي به كتابه
الوحيد (ثالثون عاما في رحاب
االسالم)
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رؤى وافكار  -صحافة دولية

قناة فرنسية تتناول

 40عاما من تأريخ
العراق المعاصر
• د .عالء شطنان

عرضت قناة “فرانس  ”5القناة الفرنسية الخامسة فيلما وثائقيا من أربعة أجزاء  ،تناولت فيه  40عاما
من تأريخ العراق المعاصر.
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حمل الفيلم الوثائقي اسم (العراق ،تدمير أمة) و
هو من اعداد الفرنسي جان-بيير كانيه Jean-Pierre
 ، Canetالذي اشتهر بإدارته لبرنامج تلفزيوني شهير
في فرنسا هو "مراسل خاص" ( )Envoyé Spécialو
الذي قال في حوار مع مجلة "أوبس" الفرنسية "إن
تحول من دول��ة واعدة
العراق خالل أربعين عاما
ّ
وحديثة إلى منطقة مدمرة بالكامل .تم عرض الفيلم
باجزائه االربعة في أمسية واحدة (  225دقيقة) في
في .31/1/2021
يتناول الفيلم قصة تدمير العراق من خالل حكم
دكتاتوري استند في سياسته الى القمع و التنكيل
و خوض الحروب العبثية مما اتاح للقوى الدولية
الكبرى التدخل بدورها لإلجهاز على ما تبقى من
امكانيات ال��ع��راق ،البلد ال��ذي وصفته صحيفة
اللوموند الفرنسية بالقوة البترولية الكبرى .كما
وصفته صحيفة الفيغارو بمعرض تعليقها على
الفيلم الوثائقي قائلة :
(أرض التأريخ والفخر  ،كان للعراق كل شيء ليكون
جنة عدن :فيه نهرا دجلة والفرات  ،وغالبية سكانه
من المتعلمين  ،و أرضه تطفح بالنفط .مع ذلك
عاش العراقيون على مدى أربعين عاما ،حروبا و
حصارا و غزوا خارجيا و نزاعات داخلية.
هذه القصة المشؤومة أعاد سردها المخرج جان-
بيير كانيه ،في فيلمه االستقصائي " العراق ،تدمير
أمة" ،سلسلة وثائقية غير مسبوقة من أربعة أجزاء
بُثت يوم األحد على قناة فرانس ).5
كما ذكرت صحيفة "اللوموند" في عددها الصادر
في  31/1/2021ان الفيلم الوثائقي يشرح كيف أثّرت
أربعون عاما من الحكم الدكتاتوري والحروب على
مستقبل العراق هذه القوة النفطية.
و ذكرت الصحيفة ان الفيلم ينقسم الى اربعة اجزاء
كل جزء يحمل عنوانا مستقال تتمحور حول شخصية
رئيس النظام السابق ،منذ ظهوره على الصعيد
السياسي حتى سقوطه.
و تحدثت القناة الفرنسية الخامسة عن اجزاء الفيلم
االربعة  :الجزء االول يحمل عنوان ”الحليف” في
إشارة إلى رئيس النظام السابق ودور أوروبا وأمريكا
في دعمه خالل فترة الحرب مع إي �ران و التذكير
بالعالقات العميقة التي ربطت في السابق بين
العراق وفرنسا ،عبر النفط والنووي والتسلح ،وهذا
وطرقه
بعد سرد سريع لوصول صدام حسين للحكمُ ،
الدموية للحفاظ عليه  .يؤكد الوثائقي على ان الحرب

كانت "خطأ تاريخيا" ،و هنا يكشف الفيلم أسرار إعارة
فرنسا للعراق طائرات فرنسية مقاتلة في الحرب و
غيرها من احداث ساهمت في اطالة امد الحرب و
زعزعة أمن المنطقة .و في الجزء الثاني”الخصم” ،
تناول الفيلم احداث ما بعد  ، 1990حيث اعتبر صدام
حسين أنه ال يمكن المساس به  ،فغزا الكويت .القرار
الذي ستكون له عواقب وخيمة على نظامه و على
العراق و شعبه .سببت هذه المغامرة مئات اآلالف
من الضحايا الذين لقوا حتفهم سواء بسبب الحرب
عاما والذي فُرض
او بسبب آثار الحصار الذي دام ً 12
بعد الحرب.
المدان” التطورات التي تلت
”
الثالث
الجزء
و تناول
ُ
 11سبتمبر  2001و كيف استغلت الواليات المتحدة
األمريكية ذريعة اسقاط صدام حسين لتدمير العراق
و تفكيكه على الرغم من رفض مجلس األمن التابع
لألمم المتحدة و رفض جانب من المجتمع الدولي
الذي انتقد األكاذيب التي تروجها واشنطن إلعالن
الحرب  ،فقد تمت اإلطاحة بالنظام العراقي بسرعة
لتشيع الفوضى في البالد  ،و سرعان ما تزعزع
االستقرار بعد سقوط النظام ومطاردة رموزه وما
أعقبها من ظهور للجماعات اإلرهابية والمسلحة في
المنطقة .اختتم الفيلم الوثائقي هذا السرد التاريخي
االستقصائي بالجزء الرابع المعنون” الشبح” و هي
فترة ما بعد الحكم على رئيس النظام السابق
و اعدامه و ما تلته من احداث و دخول االره��اب و
محاربته و خاصة الحرب ضد تنظيم داعش و كيف
توحد الشعب العراقي في مواجهته.
و تخلل السرد في اجزاء الفيلم االربعة عرض شهادات
لشخصيات من الصف األول ،منها شخصيات أمريكية
مثل "بول بريمر" و"لورنس ويلكيرسون" مدير مكتب
وزير الخارجية السابق "كولن باول" ،والجنرال "ديفيد
بتريوس" المدير السابق لوكالة االستخبارات المركزية،
إضافة إلى شخصيات فرنسية مثل "فرانسوا هوالند"
و"برونو المير" و"روالن دوما" و"جان بيار شوفنمان".
كما عرض الفيلم شهادات سياسيين عراقيين مثل
مسعود البرزاني رئيس كردستان العراق بين (2005
و ،)2017وأسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي
( ،)2017 – 2016ومواطنين عراقيين م��ن فئات
وانتماءات مختلفة.
المصادر:

• قناة “فرانس 5

• صحيفة اللوموند

• صحيفة الفيغارو
• وكاالت عربية
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رؤى وافكار  -بـــحث

المؤسسة الجامعية
في ظل نظام التعليم المدمج

• م.د خديجة حسن علي القصير

تواجه مؤسسات التعليم العالي اليوم مطالب عدة فرضتها عليها التطورات العلمية والتكنولوجية
المتالحقة ،وأصبح عليها على الرغم من قلة اإلمكانات والموارد المتاحة لها أن تواجه اإلقبال المتزايد
على التعليم العالي ،واالرتقاء بمستوى كفاءته وفعاليته وجودته؛ ليتماشى مع متطلبات العصر،
ويفعل خطط التنمية ،وذلك من خالل تطوير الكوادر البشرية.
ويفي باحتياجات سوق العمل،
ّ
وم��ن أج��ل تحقيق وم��واج��ه��ة ه��ذه المطالب
واالحتياجات التعليمية ،كان ال بد من إحداث تغيرات
جذرية في نظام التعليم الجامعي ،بحيث ال يقتصر
على نمط التدريس التقليدي داخل قاعات الدراسة،
بل االعتماد على نمط يستطيع توظيف التطورات
الحديثة في تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات ،مع
اتسامه بالمرونة والكفاءة والفاعلية ،وخصوصا في
الوقت الحاضر وما تمر به دول العالم اجمع من
آثار هذه الجائحة التي اجتاحتها وجعلت صعوبة في
التواجد الفعلي في القاعات الدراسية لذلك جاء نظام
التعليم المدمج" "Blended Learningليكون الوسيلة
التي من خاللها تستمر الحياة العلمية وضمان
استمرارية تواصل وتلقي الطالب لمفردات منهجهم
الدراسي.
والتعليم المدمج يمثل برنامج تعلم تستخدم
فيه أكثر من وسيلة لنقل (توصيل) المعرفة والخبرة
إلى المستهدفين بغرض تحقيق أحسن ما يمكن
بالنسبة لمخرجات التعلم وكلفة تنفيذ البرنامج،
ويطلق عليه العديد من األس��م��اء ،منها :التعلم
الخليط ,والتعلم المدمج والتعلم التمازجي ،والتعلم
المؤلف ،والتعلم الممزوج ،والتعلم الهجين ،والتعلم
و“،”integrated learning
المتمازج باللغة العربية
و “ ،hybrid learningو “”multi-method learningباللغة
اإلنجليزية ويرجع التعدد في هذه األسماء الختالف
وجهات النظر حول تعريف وطبيعة التعلم المدمج
حيث وردت العديد من التعريفات له ،ولكن القاسم
المشترك بينها جميعاً ،هي النظر للتعلم المزيج
بأنه ناتج للمزج بين التعلم االلكتروني مع التعلم
الصفي التقليدي ،ولكن االختالف مصدره في نوع
40
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وطبيعة العناصر التي تُمزج وتتكامل مع بعضها
البعض ،فهناك من يُعرف التعلم المزيج من وجهة
النظر القائمة على أن التعليم المزيج ما هو إال مزج
بين استخدام شبكة االنترنت  -كأحد أشكال التعلم
اإللكتروني -والتعليم التقليدي.
وم��ن أمثلة ه��ذه التعريفات ما ورد في دراس��ة
"ثورن"  ، )Thorne (2003و"ميلهيم" )Milheim (2006
 ،بينما يرى آخرون أن التعلم المزيج ما هو إال مزج
بين التعلم اإللكتروني بجميع صوره وأشكاله  -سواء
المعتمدة على الكمبيوتر أو على شبكة االنترنت -
والتعليم التقليدي ،بحيث ال يقتصر على أحدهما
فقط بل األثنين معاً  ،ومن أمثلة هذه التعريفات،
تعريف التعلم المزيج "لبونك وجرهام" Bonk and
 ،)Graham (2005وفئة أخرى تُعرف التعلم المزيج من
منظور أنه مزج للسمات والمميزات التي يتسم بها
كل من التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد في صورة
متكاملة ومنظمة ،بينما هناك من يرى أن التعلم
المزيج هو المزج المتكامل بين العناصر المختلفة
المكونة لنمطي التعلم اإللكتروني والتقليدي ،فيرى
"سينغ"  )Singh)2003أن مفهوم التعلم المزيج يرتبط
بالمزج بين بعد او بعدين من نوعي التعليم التقليدي
والتعليم اإللكترونى.
وتتضمن أبعاد المزج :التعلم عبر اإلنترنت والتعلم
التقليدي ،والتعلم البنائي والتعلم غير البنائي،
والمقرر األساسي والمقرر اإلثرائى ،واكتساب المعرفة
والممارسة العملية ،بين أنشطة الفصل التقليدي
مثل المحاضرات والمعامل وأنشطة التعلم عبر
االنترنت مثل :الفصول االفتراضية والمقابالت
والمناقشات عبر اإلنترنت " كما عرفه آخرون بأنه

"نوع من التعليم الحديث يدمج المدرب بين التعليم
التقليدي والتعليم اإللكتروني وايضا يقصد بالتعلم
الخليط مزج أو خلط ادوار المعلم التقليدية في
الفصول الدراسية التقليدية مع الفصول االفتراضية
والمعلم االلكتروني أي انه تعلم يجمع بين التعلم
التقليدي والتعلم االلكتروني.
وعرفه الفقي بأنه :نظام متكامل يدمج االسلوب
التقليدي للتعلم وجها لوجه ( )Face –to -Faceمع
التعلم االلكتروني عبر األنترنت (Web- based e-
 )Learningلتوجيه ومساعدة المتعلم كأحد المداخل
الحديثة القائمة على استخدام تكنولوجيا التعليم في
تصميم مواقف تعليمية جديدة (الفقي ،2011 ،ص .)15
فالمالحظ من التعليم المدمج ما يلي-:
• هو اع��ادة هيكلة وصياغة المحتوى التعليمي
باالعتماد على نظريات التعلم وادماجه بالوسائط
االلكترونية الحديثة المختلفة والتي توفر للمتعلم
بيئة تفاعلية نشطة من خالل برامج ادارة المحتوى،
حيث تنقله من غرفة الصف التقليدية الى صف أوسع
غير محدد بزمان او مكان(شطرات ،2010 ،ص .)9
• توظيف المستحدثات التكنولوجية ودمجها
باألهداف والمحتوى ومصادر وانشطة التعلم وطرائق
توصيل المعلومات من خالل اسلوبي التعلم وجها
لوجه ،إلحداث تفاعل بين عضو هيئة التدريس كونه
معلما ومرشدا للطلبة(الغريب ،2009 ،ص .)100
نظام تعليمي تعلمي يستفيد من كافة
•
االمكانيات والوسائط التقنية المتاحة ،وذلك بالجمع
بين اكثر من اسلوب واداة للتعلم س��واء كانت
الكترونية او تقليدية ،لتقديم نوع جيد من التعلم
يتناسب مع خصائص المتعلمين واحتياجاتهم من
ناحية وطبيعة المقرر الدراسي واالهداف التعليمية
من ناحية اخرى(ابو خطوة ،2009 ،ص )4
• هو استخدام التقنية الحديثة في التعليم دون
التخلي عن الواقع التعليمي المعتاد والحضور
في غرفة الصف ،حيث يتم التركيز على التفاعل
المباشر بين الطلبة والمعلم عن طريق استخدام
اليات االتصال الحديثة كالحاسوب وبوابات االنترنت
(الشوملي ،2007 ،ص )6
لقد أثبتت عديد من الدراسات فاعلية استخدام
التعلم المزيج في تنمية متغيرات بحثية متعددة لدى
طالب التعليم العالي ذي تخصصات مختلفة ،حيث
أشارت أغلبها الى فاعلية التعلم المزيج في تنمية
التحصيل المعرفي لدى الطالب وخصوصا في المواد
ذات مقرر تكنولوجيا التعليم ،فضالً عن فاعليته في
تنمية مهارات الطالب في توظيف الوسائل التعليمية
وأثبتت تجارب عديد من الجامعات في دول مختلفة

نجاح استخدام التعلم المزيج في التعليم الجامعي ،
فقد تبنت الجامعة الماليزية التعلم اإللكتروني ،بحيث
أصبح أساسياً في مؤسسات الجامعة  ،وتزايدت نسب
أعداد المتعلمين بهذا النمط في تخصصات الجامعة
المختلفة من  753طالباً عام  2001إلي  65000طالباً
عام  ، 2007مع تأكيد الجامعة على نجاح هذا النمط
بجودة ونوعية التعلم  ،وفي الوقت ذاته إرضاء رغبات
الطالب المختلفة (أنور علي  ،تحديات التقدم نحو
التعلم اإللكتروني ، )2008 ،كذلك قدمت جامعات
مثل هارفارد بالواليات المتحدة االمريكية  ،وكامبردج
بالمملكة المتحدة نماذج مختلفة من التعلم المزيج
في تخصصات مختلفة أدت إلى إقبال عديد من
الطالب على هذه البرامج  ،كما اشارت تقارير تقويم
هذه البرامج بالجامعات إلى فاعليتها في تنمية
جوانب مختلفة لدى الطالب ( سالمة عبد العظيم
وأشواق عبد الجليل ،الجودة في التعليم اإللكتروني
(مفاهيم نظرية وخبرات عالمية))2008 ،
كما ال يخفى علينا ان التعليم المدمج يؤثر في
مخرجات العملية التعليمية كونه يركز على تحقيق
افضل اهداف التعليم من خالل استعمال تقنيات
التعليم الصحيحة لمقابلة أنماط التعلم الشخصية
الصحيحة من أجل نقل المهارات الصحيحة للشخص
المناسب في الوقت الصحيح.
أما فيما يتعلق بالجامعات العراقية ونجاحها في
تطبيق هذا البرنامج فنقول ان التقارير والدراسات
العلمية اشارت الى ان التعليم المدمج ليس وليد
اليوم بل هو موجود منذ فترة ،ويرحب به المختصون
ولكنهم يدعون الى تقنينه وتنظيمه لخدمة الطالب
واالستاذ في آن واحد ،اذ من الضروري ان يكون هناك
ارشاد وتواصل من قبل االستاذ مع الطالب لشرح
اآلليات التعليمية ،خصوصا اذا كان االم��ر يتعلق
بالبرمجيات والتقنيات الحاسوبية والتكنولوجية
المختلفة ،ومن الضروري ان يكون هناك عمل تفاعلي
جماعي ال يقتصر على طالب واحد فقط ،بل اشراك
عدد من الطالب في برامج دراسية الكترونية ،فضال
عن ضرورة استعداد المالك التدريسي لتكرار المادة
العلمية اكثر من مرة كي يستوعبها الطالب ،و ان
ال يتم التعامل مع ال��درس بعجلة وتسرع .فضال
عن ان نجاح هذا االمر يحتاج الى كثير من العوامل
في مقدمتها عوامل تقنية تتعلق بطبيعة االنترنت
وتوفره عند الفئات جميعا والتي تشارك في العملية
التعليمية فضال عن الكفاءة والخبرة في استخدامه
من قبل الهيئة التدريسية والطالب كذلك.
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اإلسالم و المواطنة
• الباحث والكاتب  :حسن عبد الهادي الالمي
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يعتبر مفهوم المواطنة من المفاهيم الوافدة على ثقافتنا العربية
االسالمية ألن��ه مفهوم غربي انحدر من الحضارتين اليونانية
يبق
والرومانية ،وكان له معنى خاص في هاتين الحضارتين ،ولم
َ
على مدلوله االصيل بل تمثّل في صور متنوعة الى ان دخل دائرة
االستعمال في عالمنا العربي واالسالمي وي��دور مفهومها بين
محورين :
محور االنتماء ومحور العالقات
وم��ح��ور االن��ت��م��اء يقصد به
ٍ
بلد ما
هو انتماء االنسان ال��ى
(الحاضن الجغرافي ) سواء كان
مسقط رأسه او انتقل اليه لغرض
ما وهدف معين وتُضمن حقوقه
االنتمائية  ،كما عليه ان يلتزم
بواجباته ضمن اطار تلك البلد
واالرض .
ومحور العالقات يقصد به (عالقة
متبادلة بين األف���راد وال��دول��ة
قدمون لها
التي ينتمون إليها ويُ ّ
ال���والء؛ لتفرض لهم فيما بعد
مجموعة من الحقوق المدنية،
وال��س��ي��اس��ي��ة ،واالج��ت��م��اع��ي��ة،
واالق���ت���ص���ادي���ة{) ،ال��م��ص��در/
المواطنة بين السياسة الشرعية
والتحديات المعاصرة}
او ص���ورة العالقة بين الفرد
�دده��ا قانون
وال��دول��ة التي يُ��ح� ّ
تتضمنه من حقوق
الدولة بما
ّ
وواج��ب��ات  " ...المصدر /دائ��رة
المعارف البريطانية"
البعد
اذن زاوية النظر تتجه نحو ُ
المادي االرضي الدنيوي  ،بينما
موقف االس�لام من عالم الدنيا
يتمحور حول كونه عالما فانيا
زائ�لا باطال ال يمكن لعاقل ان
تكون دوافعه ألجله !
المواطنة كما يفسرها الشيخ
بهاء الدين العاملي الوارد لفظها
في حديث منسوب للنبي (حب
الوطن من االيمان ) يقول في
كتابه الكشكول ( التجريد سرعة
العود إلى الوطن األصلي واالتصال

بالعالم العقلي وهو المراد بقوله
عليه السالم حب الوطن من
اإليمان  ،وإليه يشير قوله تعالى :
' يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي
إلى ربك راضية مرضية '  ،وإياك أن
تفهم من الوطن دمشق وبغداد
وما ضاهاهما  ،فإنهما من الدنيا
 ،وقد قال سيد الكل في الكل
صلوات اهلل وسالمه عليه  :حب
الدنيا رأس كل خطيئة .وقال
تعالى  ' :وم��ن يخرج من بيته
مهاجراً إلى اهلل ورسوله ثم يدركه
الموت فقد وقع أجره على اهلل
وكان اهلل غفوراً رحيماً ')
وهذا المعنى من البهائي ناتج
عن ال��ذوق العرفاني والروحاني
لمعنى الوطن .
ولكن هل معنى هذا ان االسالم
ل��م ي��ك��ن مكترثا ف��ي تنظيم
(ان��ت��م��اءات ال��ف��رد الجغرافية )
و(عالقاته بنظام الحكم والدولة
والمجتمع بكل مستوياته ) ؟
كال ؛ بل ان بعثة االنبياء واستمرارية
دوره���م عبر االئ��م��ة واالوص��ي��اء
والصالحين انما هي قائمة ألجل
عمارة االرض؛ وتسخير كل ما في
السموات واالرض  ،فثمة نظامين
" :االستعمار بمفهومه االيجابي"
 ،و"التسخير بمفهومه االيجابي"
وك�لا اللفظين وردا في القرآن
�و
الكريم في قوله تعالى ُ :
{ه� َ
ُم
ن الأْ َ ْر ِ
َأنْ َ
اس َت ْع َم َرك ْ
شأَك ْ
ُم ِم َ
ض َو ْ
يها } [هود]61 :
ِف َ
او ِ
ات
ُم َما ِفي
{و َس َّ
خ َر َلك ْ
الس َم َ
َ
َّ
َ
ِ
ِ
لأْ
يعا ِم ْن ُه}
م
ج
ض
ر
ا
�ي
�
ف
َو َم��ا
ً
ْ ِ َ
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ان بعثة االنبياء واستمرارية دورهم عبر االئمة
واالوصياء والصالحين انما هي قائمة ألجل عمارة
االرض
[الجاثية]13 :
ض
��و َق َب ْع ٍ
َ
{و َرفَ ْع َنا َب ْع َض ُه ْم فَ ْ
��ات ِليتَّ ِ
ج ٍ
خ َذ َب ْع ُض ُه ْم َب ْع ًضا
َد َر َ
َ
ريًّا } [الزخرف]32 :
خ ِ
س ْ
ُ
اذن ؛ االنتماء والعالقات قائمان
على عمارة االرض وما يالزم ذلك
من ض��رورة وج��ود نظام يحكم
طبيعة االعمار وكذلك التسخير
أي االس��ت��خ��دام ف��ي المنفعة
المتبادلة وايضا هي مما ينبغي
ان تقام على نظام متزن يحكم
اطرافها .
اذن موقف االسالم من النّاحية
الروحية يعتبر االنتماء للوطن
وما يترتب على هذا االنتماء من
التزامات حقوقيّة وواجبات ,...
مما هو معروف االن في النظم
المشاعة في العالم (موقفه
روح��ي��ا ) أي ه��و يتعامل مع
القيم الوطنية بقدرها فما كان
منسجما مع روح الرؤية الكونية
للعالم من االيمان باهلل واليوم
توصلي
االخ��ر فيكون االنتماء
ّ
 ،م��رح��ل��ي م��ؤق��ت – م��ن جهة
االعتقاد ولكن من جهة العمل
يقدر بقدره ان لم تكن النظم
ّ
تتقاطع مع االيمان والشريعة
فهو مما ينبغي السعي الى
احترامه وتطبيقه .
وان كان هو مما يؤثر على ثوابت
االيمان والشريعة ف��ان الرؤية
الدينية تأمر بالهجرة والخروج
من تلك البلد بل هناك مفهوم
ق��دي��م ف��ي الفقه يعتبر بقاء
الشخص المسلم في دار الشرك
م��ن التعرب بعد الهجرة الن
44

االعرابي هو من بقي في والئه
وانتمائه لبلد ومجتمع مشرك اال
انه مفهوم قديم.
ول��ك��ن م��م��ا ينبغي معرفته
ان قيم ال��م��واط��ن – االنتماء
تقدر بقدرها
والعالقات – انما هي
ّ
المناسب بملحظ االيمان والشرع
 .وال��م��وض��وع حيوي ودس��م ال
يمكن حسم كل قضاياه في هذه
العاجلة .
متى يمكن ان ن��ق��ول ان هذا
النظام اسالمي او ان هذه الدولة
تمثل جوهر االسالم؟
تحديد مصداق النظام االسالمي
ف��ي العصر ال �راه��ن قائم على
ت��ح��دي��د م��ف��ه��وم��ه وه���و من
والمتمددة
االشكاليات العميقة
ّ
ف��ي ال��ف��ك��ر االس�لام��ي عموما
واالسالم السياسي خصوصا ،اذ
ثمة اتجاهين :
ات��ج��اه يضيق دائ���رة النصوص
الدينية ( ما يظهر من االدل��ة
القرآنية والنبوية والمولويّة
) فيذهب ال��ى ان االس�ل�ام لم
ي��ك��ن ل��ي��ت��دخ��ل ف��ي ال��ش��ؤون
السياسية لنظم الدولة وان دور
النبي(ص) واالئمة (ع) كان دورا
واالم��ةُ هي التي ارتضت
روحيا ،
ّ
بالنبي (ص) واإلم���ام علي (ع)
ان يكونا قائدين وحاكمين واال
فوظيفتهما االساسية هي تبليغ
الدين وتمثيل القيم االخالقية
فحسب.
وس��ع من دائ��رة
وات��ج��اه ثاني ّ :
فهمه للنصوص؛ حيث يرى ان
المشرع –ممثل الدين بصورة
ِّ
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ع��ام��ة – يتدخل ف��ي تفاصيل
حياة البشرية من آداب الطعام
والتخلي الى نظام الحكم واقامة
النظام السياسي ( شمولية
التنظير لحياة دون قيد او
تخصيص) .
وهاتنا الرؤيتان عليهما فروع
وف���روع كثيرة وأراء متعددة
ومتنوعة و مختلفة ومتخالفة
احيانا...
وباختصار ان تحديد مفهوم
النظام االسالمي فضال عن تحديد
وج��ود دول��ة في عصرنا الحاضر
تمثل االسالم تمثيال حقيقيا امرا
معقد وليس بالسهل اال ان الرؤية
االجمالية للمصاديق ممكنة
على انها ال تمثل جوهر النظام
االسالمي الذي يمكن مقايسته
على ضوء حكومة "النبي االكرم
((صلى اهلل عليه وآل��ه)) واالمام
علي ((عليه السالم))" !
هذا غير متوفّر؛ ألسباب كثيرة
اهمها تمازج الثقافات الغربية
وت��ب��دل اس��اس��ات
ب��اإلس�لام��ي��ة
ّ
البناء لنظام الحكم ؛ فنظام
الحكم الديمقراطي القائم على
الرؤية الغربية غير منسجم مع
االيديولوجيا الدينية ل��دى كل
الطوائف والفرق االسالمية ...
_______
حسن عبد الهادي الالمي  :باحث
وك��ات��ب اس�لام��ي متخصص في
علوم القرآن والشريعة ومهتم في
شؤون وقضايا االسرة والمجتمع
والتربية والتنمية  :ماجستير .

ملف العدد

العزوف عن القراءة في العالم
العربي
أسباب وحلول

نصائح تساعد على تنمية ملكة
القراءة

م��ل��ف ال��ع��دد

الع��زوف ع��ن الق��راءة
ف��ي العال��م العرب��ي
أسباب وحلول
• تحقيق :سالم الطائي -عماد بعو

للقراءة اهمية في حياة الفرد والمجتمع فهي تزودهم

باكتساب الخبرات وتنمي تفكيرهم ,وتسهم في صنع االنسان

وتعزز ثقته بنفسه وتساعده على تنمية اللغة وتطوير العقل,
وه��ي غ��ذاء ال��روح واس��اس تعلم المجتمع وتمكينه من
الحصول على المعرفة واكتساب المهارات المختلفة.
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م��ل��ف ال��ع��دد

ورغ��م كل هذه المكتسبات والمميزات التي
تنتجها القراءة اال ان مجمعاتنا العربية واالسالمية
تعاني من قلة القراءة وانخفاض معدالت االلتحاق
بالمؤسسات التعليمية  ,حيث تظهر معطيات
نشرتها منظمة التنمية البشرية الصادرة عن
منظمة اليونسكو ذكرت فيها أن المواطن العربي
يقرأ أقل من كتاب واحد بكثير ،فكل  80شخصا
يقرأون كتابا واح��دا في السنة ،بالمقابل يقرأ
المواطن األوربي نحو  35كتابا في السنة.
وفي تقرير آخر لليونسكو كشف أن العرب
مجتمعين من المحيط إلى الخليج يقرأون ربع
صفحة في العام لكل فرد ،مقارنة بالفرد األمريكي
الذي يقرأ  11كتابا في العام ،و البريطاني  7كتب.
اما تقرير التنمية الثقافية الصادر عن مؤسسة
الفكر العربي فقد ذكر أن الفرد العربي يقرأ بمعدل
 6دقائق سنويا ,بينما يقرأ األوربي بمعدل  200ساعة
سنويا.
ويشير التقرير إلى أن معدل قراءة األطفال في
48
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العالم العربي خارج المناهج الدراسية  %6في
السنة ،فيما يقرأ كل  20طفال عربيا كتابا واحداً،
بالمقابل فإن الطفل البريطاني يقرأ سبعة كتب
في السنة.
الباحث الدكتور عماد الكعبي استاذ في جامعة
بغداد يقول" بعد االنفتاح ال��ذي شهده العالم
وبالخصوص مواقع التواصل االجتماعي ,وعدم
تثقيف العائلة وتشجيع ابنائها على القراءة اصبح
الكتاب يعاني اهماال كبيرا واصبح المجتمع يعزف
عن القراءة بصورة عامة  ,ففي السابق كان اآلباء
يحثون ابناءهم على المطالعة وق��راءة الكتب
والمجالت وكان يوجد في كل بيت مكتبة تضم
انواعاً مختلفة من الكتب تواظب العائلة بكل
افرادها على قراءتها بشكل يومي  ,اما االن فقد
اصبحت اغلب البيوت خالية من هذا الموروث
الثقافي وال تحتوي حتى على كتاب واح��د ,وان
وجدت المكتبات في البيوت فهي للديكور فقط
اكثر مما هي مكتبة علمية .

سعيد الزوبعي

رئيس جناح دار الفكر للكتاب

جبار داخل
اكاديمي

واضاف الكعبي" بعد ان كان الكتاب هو مصدر
المعلومة اصبح االن االنترنت هو المصدر ,وهذا
يعود الى عصر التكنلوجيا الذي قضى على قداسة
الكتاب ,اضافة الى ضيق الوقت لكثير من الناس
بسبب المشاغل اليومية وعدم شعور البعض
بالحاجة الى القراءة ,وال تتوقف ثقافة االنسان على
مقدار ما يقرأ ،وانما على اقتنائه للكتب الجيدة
والتي توفر له الفهم واالستيعاب والفائدة في
حياته اليومية فتميزه عن االخرين.
رئيس جناح دار الفكر في سوريا سعيد الزوبعي
يقول" هناك تراجع كبير بالنسبة للقراءة في كل
العالم العربي وهذا شيء مؤسف ,ومن الممكن ان
نقول ان سبب هذا التراجع يعود السباب نفسية
وهو ان الفرد ال يحب القراءة  ,والسبب االخر هو
ضعف البناء المعرفي في االس��رة والمجتمع ,
كذلك من االسباب االخرى هو واقع الكتاب العربي
من حيث االنتشار والطباعة والسعر ,وهناك
مشكلة شخصية لدى القارئ وهي عدم معرفته
على كيفية البدء بالقراءة وكيفية اختيار الكتاب
الذي يقرأه ,لذا يجب عليه ان يبدأ بما يناسبه وان
ال يختار الكتب الصعبة ,وقد اصبح اقبال الناس
على شراء الكتب الورقية قليال جدا عن السابق وبدأ
المجتمع يتجه نحو قراءة ما منشور في مواقع

التواصل االجتماعي تحت ذريعة االلتجاء الى عصر
السرعة والتطور متجاهلين ان ثقافة الكتاب ال
يمكن تعويضها بوسيلة اخرى".
المؤلف د .محمد كريم الكوازي يقول" ال شك ان
لقراءة الكتب دورا بارزا وواسعا في ثقافة الشعوب
وثقافة االنسان الواحد ،واالن هنالك وسائل اخرى
منافسة لقراءة الكتاب وهي ثقافة الشاشة التي
ابتدأت بالتلفاز ثم الحاسبة والتاب الى جهاز
الموبايل ,واذا قارنا بين القراءة في الكتاب والقراءة
االلكترونية نجد ان االخيرة تكون متاحة لدى الكبار
والشباب والصغار وبشكل مجاني وبدون رقابة
على العكس من الكتاب الذي ال يمكن الحصول
عليه اال عن طريق الشراء ,اال ان القراءة في الكتاب
ال يمكن التخلي عنها وال يمكن ان يكون لها بديل
من الناحية العلمية واالستيعابية  ,اضافة الى
ان الكتاب يمثل رمز الثقافة رغم تطور اساليب
ال��ق�راءة وذل��ك ألسباب نفسية وثقافية تتعلق
بالقارئ المثقف".
وبالرغم من التأثيرات السلبية للقراءة االلكترونية
اال ان فيها بعض المميزات االيجابية منها اتاحة
بعض الكتب بصورة مجانية للقارئ لتغنيه عن
شراء الكتاب الورقي حيث ان بعضها يتوفر على
مواقع االنترنت بصيغة (( bdfويمكن تحميلها

هناك مشكلة شخصية لدى القارئ وهي عدم
معرفته على كيفية البدء بالقراءة وكيفية
اختيار الكتاب الذي يقرأه
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نجاح نوماس الفتالوي

معلم جامعي

د .عماد الكعبي

باحث

وقراءتها ".
فيما بيّن المدرس المتقاعد جبار داخل قائال"
ال يوجد عزوف عن القراءة الن القارئ الحقيقي
متعلق بالكتب واالط�ل�اع منذ الصغر ويبقى
مستمرا على القراءة حتى الكبر ,فالقراءة هي غذاء
الروح ومن يريد تثقيف نفسة يلجأ الى الكتاب الذي
يعتبر كمدرس له ووسيلة للوعي واالدراك ,وانصح
االجيال القادمة بان ال يتأثروا بوسائل التواصل
الحديثة ويعزفوا عن الكتاب ,حيث ان��ي بدأت
مسيرة حياتي بقراءة الكتب والروايات والقصص
منذ مراحل الدراسة االبتدائية واصبحت عادة
لدي استمرت الى يومي هذا وانا ابلغ الخمسين
عاما  ,حيث اعمل على قراءة قرابة اربع الى خمس
ساعات يوميا واصبح الكتاب صديقي الدائم".
ويحث علماء النفس على القراءة فهي تفتح امام
القارئ عوالم من العلم والمتعة والمعرفة وهي
مفتاح الحضارة والثقافة والتقدم في البلدان,
ون��ش��رت الباحثة نتالي فيليبس م��ن جامعة
أوكسفورد تجارب علمية لدراسة عمل الدماغ
اإلنساني خالل عملية القراءة برهنت فيها ان القراءة
الجادة تحفز العقل وتدفعه للعمل بنشاط وتركيز
وتنظم التفكير ،وتعمل على تطور الذكاء البشري،

باإلضافة إلى فوائدها المعرفية ,وأثبتت الباحثة أن
القراءة ال تقل فائدة عن التمارين الرياضية ،ألن
تمرن الدماغ بأسره ,واوضحت من خالل
(القراءة)
ّ
التجربة أنه عند االنتقال من القراءة السطحية
ألج��ل تمضية الوقت إل��ى االستيعاب النقدي
للمعلومات ،يجري في الدماغ تغيير حاد في نوع
النشاط العصبي ،وفي الدورة الدموية.
وقال المعلم الجامعي االستاذ نجاح نوماس
الفتالوي أن " الكالم يطول اذا خضنا الغمار في
بحر هذا الموضوع ونحن بصدد برامج التواصل
االجتماعي( السوشيال ميديا) نرى العالم العربي
(الشرقي) وباالخص العراقي عندما دخل عليه هذا
العلم( االنترنت ) قد شتت أوضاعهم فاضاعوا
طريقهم واصبحوا ال يعرفون صوابا  ،واصبح العالم
كله عائما في هذا البحر الذي ال قاع له وال يعرفون
العوم به أو الرسو على بره  ،فترى االب ال ينزل
الهاتف من يده وترك أمور العائلة والبيت جانبا ،
كما ترى االم تغوص في بحر المجاميع(الكروبات)
وتركت ما هو في ذمتها من شرف وعفة واخالق
وأمور اجتماعية من تربية االوالد وأمور المنزل .
واض��اف" كما ترى الشباب( بنين وبنات) وهم

القراءة هي غذاء الروح ومن يريد تثقيف نفسة يلجأ
الى الكتاب الذي يعتبر كمدرس له ووسيلة للوعي
واالدراك
50
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الكتاب يمثل رمز الثقافة رغم تطور اساليب القراءة
وذلك ألسباب نفسية وثقافية تتعلق بالقارئ المثقف
تائهون في تلك الغابة الظلماء يبحثون عن ما
يسد حاجات نقصهم او فراغاتهم بدون جدوى ،
واما األطفال فحدث وال حرج إذ اصبحوا مدمنين
على تلك الشاشة الصغيره ليل نهار  ،فكل طبقات
المجتمع وك��ل فئاته مدمنين ويقضون اكثر
ساعات نهارهم وليلهم وهم يلهثون خلف هذه
الشاشة الساحرة والغريبة األطوار ،
وبين أن" العامل والموظف والكاسب وغيرهم
تركوا اغلب ساعات عملهم وهربوا خلف تلك
الشاشة اللعينة  ،ونحن ال نعترض على التطور
واالن��ف��ت��اح لكن ليس على ح��س��اب تقاليدنا
ومعتقداتنا واخالقنا ومبادئنا واعمالنا بل وحتى
ساعات أوقاتنا التي كانت مخصصة لنقضيها مع
عوائلنا واطفالنا واعمالنا وساعات راحتنا وحتى

ساعات القراءة المخصصة لها ذهبت في ادراج
الرياح وبدأنا نقرأ القليل والمختصر بل وحتى غير
النافع والصادر من أناس غايتهم فقط ان يعرفوا
في مواقع التواصل االجتماعي حتى لو كان عبر
كالم تافه غير مفيد وليس فيه مصلحة للمجتمع.
واشار الى أنه" شيء محزن  ،ولعل الوضع يسوء
يوم بعد آخر  ،حيث نرى الكثير من الشباب يتأثرون
بالعادات والتقاليد الغربية بل وحتى التطبع ،وترك
ما بذمتهم من األمور العبادية واالخالقية والجري
خلف ما هو موجود في تلك المواقع االجتماعية
المسمومة من دول الغرب وال نقدر ان نخلصهم
من هذا الوحل إال إذا إعانونا هم على ذلك بالتمعن
والتفكر وأخذ المعلومة الصحيحة من مصدرها
الحقيقي.
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م��ل��ف ال��ع��دد

نصائح تساعد على تنمية
ملكة القراءة
•إعداد :فضل الشريفي

جرد هواية نمارسها عندما نضجر ،بل هي أحد أهم مصادر المعرفة والعلم ،كما
القراءة ليست ُم ّ
تقدماً وعمراناً ولألسف فإن
أنّها وسيلة لتثقيف األفراد ولبناء الحضارات فالشعوب القارئة هي األكثر
ّ
الشعوب العربية هي األقل قراءة في العالم ،حيث تشير اإلحصاءات أن كل مليون عربي يقرؤون  30كتاباً
فقط ،وألننا نهتم ألمر المجتمع ونريد له التقدم واالزدهار ونسعى لجعل كل فرد مساهما في تطور
المجتمع  ،نقدم بعض النصائح التي تساعد على تنمية عادة قراءة الكتب.
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أوالً :اجعل القراءة عادة يومية
أن اإلنسان يحتاج
يقول خبراء التنمية البشرية ّ
ألربعين يوماً للتخلّص من عادة سيئة أو الكتساب
ع��ادة جديدة ،لذا اح��رص على تخصيص ساعة
إلى ساعتين من جدول أعمالك لقراءة الكتب أو
المجالت أو الجرائد ،وستعتاد مع مرور الوقت على
القراءة ولن تستطيع أن تتوقف عنها.
ثانياً :حافظ على تركيزك خالل القراءة
صوت التلفاز والمذياع ،أصوات األغاني المرتفعة،
األصوات المنبعثة من الشارع ،جميعها تُشتّت
انتباهك وتمنعك من االندماج في القراءة وتجبرك
على إعادة قراءة الفقرات ،لذا احرص على تجنب كل
بتمعن
مصادر التشتّت حتى تتمكّن من القراءة
ّ
وتستفيد من المعلومات الواردة في الكتاب.

ثالثاً :اختر المكان المناسب للقراءة
القراءة المركّزة تحتاج لبيئة مريحة ولذلك
فضل الخبراء الجلوس في مكان هادئ خالل
يُ ّ
مطالعة الكتب ،يمكنك مثالً أن تقرأ في المكتبة
العامة ،أو في حديقة منزلك ،أو على الشرفة ،كما
يمكنك أن تقرأ في الحديقة العامة ،ستُوفّر لك
هذه األماكن أجواء مناسبة ومساعدة على التركيز
وحفظ المعلومات الواردة في الكتب.
تدرب على القراءة بشكل يومي
رابعاًّ :
في بداية تعلمك مهارة القراءة ستشعر بالملل
تدرب على القراءة بشكل يومي حتى
والضجر لذا
ّ
تدرب كل يوم لمدة  30دقيقة على
ذلك،
تعتاد على
ّ
تدرب لمدة  45دقيقة
القراءة ،وفي اليوم التالي ّ
وكل يوم ِ
أطل المدة ،سيساعدك هذا على القراءة
لساعات طويلة وأنت تشعر بالمتعة والتسلية.
خامساً :اختر الكتب ذات المواضيع السهلة
بما أنك مبتدئ في مجال القراءة من غير الجيد
أن تبدأ بقراءة الكتب ذات المعلومات المعقدة
والصعبة ،كما أن من غير المناسب أن تقرأ
كتابا ضخما فهذا سيُشعرك بالملل وسرعان ما
ستتوقف عن القراءة ،لذا من المهم أن تختار في
البداية كتابا صغيرا يحتوي على معلومات سلسة
وسهلة حتى تتشجع على االستمرار في تنمية
هذه العادة.
سادساً :اختر أنواع مختلفة من الكتب
من المهم جداً أن تختار كتبا تثير اهتمامك
في بداية تعلّمك مهارة القراءة لكن من المهم
تنوع اختياراتك ،فاقرأ الكتب التاريخية
أيضاً أن
ّ
والفلسفية والفنية واألدبية والعلمية ،ستشعر
بالتجديد والحماس في كل مرة تقرأ بها ،وهذا ما
سيدفعك على االستمرار في مطالعة الكتب.
سابعاً :شارك في القراءة الجماعية
مشاركة اآلخرين القراءة تعتبر من أهم الطرق
حفزة لالعتياد على عادة القراءة ،اختر كتابا
الم ّ
ُ
والتحدث
لمناقشته
أصدقائك
مع
واجلس
معينا
ّ
بأهم المعلومات الواردة به ،سيفتح أمامك هذا
وستتشجع على قراءة
مجاالً واسعاً لفهم ما تقرأ،
ّ
المزيد من الكتب.
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ق�����ص�����ي�����دة
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سطر الشهادة
ُ
• الشاعر  /حبيب بن ابراهيم الهديبي

���ل���ت ل��ل��ده��ر آي���ا ل��ل��ف��داء به
رت ّ
َ

النصر
سطر الشهادة فيها يكتب
ُ
ُ

كشفت فيها من الطاغين واقعهم
َ

الجور
نت بالموت حقاً غاله
وص َ
ُ
ُ

اث��ب��ت ان دم االح�����رار صاعقة
َّ

والغدر
على عروش بناها الجور
ُ

ج��ددتَ��ه ب��ع��دم��ا ك���ادت معامله

النهر
تذوب كالملح إذ يطغى به
ُ

صبرت في موقف تعنو الجباه له
َ

الصبر
يحمد
وموقف الحق فيه
ُ
ُ

وح��ق ص���درك واالع����داء تحطمه

الصدر
اهلل اعلم م��اذا يحمل
ُ

فنفسك الطهر تأبى أن تساومهم

الحر
اذ ال حياة اذا ما استعبد
ٌّ

ش��اه��ده
ل���وال ج��ه��ادك وال��ت��اري��خ
ُ

نشر
ألص��ب��ح ال��دي��ن طيا م��ال��ه
ُ

بشراك ه��ذي ثمار الفتح ترفعها

الشر
منابر الحق فيها يفضح
ٌّ

هيهات هيهات ان ينسى دم كتبت

الدهر
به المالمح فيها يفخر
ُ

وحق نحرك حيث السيف يقطعه

النحر
في ذمة اهلل يفرى ذلك
ُ
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احصل على نسختك
من المفكرة الحسينية

2021

اقتن المفكرة وكن احد الفائزين بجوائزها.
ِ
منافذ البيع:
• مركز البيع المباشر في منطقة ما بين الحرمين.
• قسم االعالم داخل الصحن الحسيني الشريف.

الرسالة
الحسينية

العتبة الحسينية المقدسة
تواصل مكافحة كورونا وتفتتح مركز
الشفاء ()17في االنبار

ما هو الطاغوت؟

الرسالة الحسينية  -تقارير

العتبة الحسينية المقدسة

تواصل مكافحة كورونا وتفتتح
مركز الشفاء ()17في االنبار
•تقرير :عماد بعو •تصوير :محمد القرعاوي

افتتحت العتبة الحسينية المقدسة في مدينة الرمادي مركز محافظة االنبار مستشفى الشفاء رقم
( )17بتصاميم متطورة ومعايير معمارية عالمية وذلك لمساندة وزارة الصحة في مواجهة جائحة
كورونا.

وق��ال رئيس هيئة الصحة والتعليم الطبي
في العتبة الحسينية المقدسة الدكتور ستار
الساعدي ان "المستشفى بسعة ( )160سريرا،
ويتكون من ردهتين للطوارئ و ثالث صاالت
للعمليات و جناحين للعناية المركزة و جناحا
خاصا للعيادات االستشارية و مختبرا ،فضال
عن معمل لألوكسجين بسعة ( )60م ,3/مجهز
بنظام تبريد و منظومة انذار و انترنت و كاميرات
58
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و منظومة مراقبة المرضى الطبية".
وف��ي السياق ذات��ه ق��ال وزي��ر الصحة العراقي
الدكتور حسن التميمي ان "المستشفى رقم ()17
هو بصمة اخرى للعتبة الحسينية المقدسة وهو
جزء من الخدمات التي تقدمها المرجعية الدينية
العليا الى اهلنا في محافظة االنبار وفي عموم
العراق ،مضيفا "هناك عمل تكاملي بين العتبة
الحسينية المقدسة من خالل التنفيذ ووزارة

الصحة من خالل التجهيز ،ونأمل ان تسهم
هذه الجهود بشكل كبير في مواجهة الجائحة
والسيطرة عليها".
فيما ذك��ر رئيس قسم المشاريع الهندسية
والفنية ف��ي العتبة الحسينية المقدسة
المهندس حسين رضا مهدي ان "مركز الشفاء
يقع في منطقة ( 7كيلو) بمدينة الرمادي و على
ارض مساحتها تبلغ ( )3دونم ،وهو مقسم الى
ردهتي ط��وارئ االول��ى للنساء والثانية للرجال,
ويحتوي على منطقة معزولة تضم صالة
للعمليات الكبرى واخرى للوالدة مجهزة بكافة
الملحقات وغرف افاقة ،وأربع غرف غسيل كلى

(ديلزه) باإلضافة الى الجناح االداري والخدمي,
والمركز بسعة سريرية تصل الى ( )160سريرا،
ويحتوي على نظام الضغط السالب ،باإلضافة الى
منظومة اوكسجين متكاملة وحديثة".
وأوضح ان "المشفى مصمم وفقا للمواصفات
الفنية والجمالية ليراعي الجانب الصحي
والنفسي للمريض كما انه يتضمن مساحات
خ��ض �راء ،وح��دائ��ق داخلية وخ��ارج��ي��ة وساحة
لوقوف السيارات ،مبينا أن "المشفى يهدف الى
دعم القطاع الصحي وزيادة السعة السريرية في
المدينة بعد ازدياد اعداد االصابات في عموم البالد
جراء تفشي جائحة (كورونا)".

المشفى مصمم وفقا للمواصفات الفنية
والجمالية ليراعي الجانب الصحي والنفسي
للمريض
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الرسالة الحسينية  -س  .ج

ما هو الطاغوت؟
سؤال /ما هو الطاغوت عند مذهب اهل البيت 
وهل المال والشيطان واالوثان والتفاخر والعجب
وه��وى النفس والحاكم الظالم يصح ان يطلق
عليهم الطاغوت؟
الجواب :
السالم عليكم ورحمة اهلل
اغوت في الل ِ
ومضارعه
طغى،
الفعل
من
ّغة
الط
ِ
ُ
ُ
ّ
َ
فرعون
(إذه��ب إلى
يطغى ،ومنها قولُه تعالى:
َ
َ
الحياة
وآثر
(فأما َمن طغى *
إن ّ ُه طغى) ،وقولُه:
َ
ّ
َ
ُ
أسرع
ؤمنين ( :ما
الم
اإلمام
ويقول
الدنيا)،
َ
ُّ
ُ
أمير ُ
َ
ُ
ينتظر إحدى
طاغ
الم
(الظ
ُه:
ل
وقو
اغي)،
الط
صرعة
َ
ّ
ٍ
ّ
ُ
ُ
قمتين)ِ ،
أن
ل
ال
ر
الجذ
هذا
خالل
ن
وم
ِ
ِ
ِ
ّغوي يتّض ُ
النّ
ح َّ
ّ
ِ
الحدود في
جاوز
ن
وم
،
الحد
تجاوز
هو
غيان
الط
ّ
َ
َ
ُ
ّ
َ
َ
َ
طاغ.
عصيانِه يُدعى
ٍ
ِ
مر ٍ
ات،
آن ثماني
الط
لفظ
ورد
وقَ د
اغوت في ُ
ُ
القر ِ
َ
ّ
ّ
َ
ِ
ِ
ِ
بالطاغوت وي��ؤم��ن ب��اهلل).
يكفر
(فمن
األول���ى:
ُ
ّ
َ
اغوت).
الط
أولياؤهم
كفروا
�ن
�
�ذي
�
(وال
:
والثّانيةُ
ُ
ّ
َ
ِ
الرابعةُ :
والطاغوت).
(يؤمنون بالجبت
والثّالثة:
ّ
َ
ّ
الطاغوت) .الخامسةُ :
إلى
يتحاكموا
أن
(يريدون
ّ
َ
ِ
(وع َب َد
السادسةُ :
).
اغوت
الط
سبيل
في
(يقاتلون
ِ
َ
ّ
َ
ّ
ِ
اغوت) .الثّامنةُ :
الط
اغوت).
الط
َ
السابعةُ ( :واجتنبوا ّ
ّ
ّ
ِ
ذلك
ح من
الط
أهميّةُ
اغوت) ويتّض ُ
َ
َ
(والذين اجتنبوا ّ
ّ
َ
ِ
ِ
فقد جعل ِ
َت
الط
اغوت لضرور ِة الحذ ِر منهَ ،
معرفة ّ
ِ
ِ
ومناقضاً
باع
الط
اآليات
غيان وات ّ َ
ُ
ّ
ّ
الطاغوت ُمنافياً ُ
َ
ِ
يستحق
اإلنسان
أن
ويبدو
تعالى،
باهلل
لإليمان
ِ
ُّ
َّ
َ
ِ
فة
غيان
الط
ح
اغوت
بالط
وصفه
الص َ
َ
عندما يصب ُ
َ
ُّ
ّ
ّ
ُ
الغالبة في سلو ِكه.
َ
ِ
نوب
الحدود
تجاوز
هو
الط
ُ
أن ّ
َّ
وبما َّ
غيان َ
َ
فإن الذّ َ
وتحدياً ِ
ً
هلل تعالى ،فليحذَ ر
ا
غيان
ط
تعد
والمعاصي
ُّ ُ
ّ ّ
بفعل ما
تعم ِد إرتكاب ِها أو التّمادي
اإلنسان ِمن
ِ
ُّ
ُ
َ
وقَ
وبة
جعل
د
وتعالى،
ه
ن
بحا
س
ب
الر
سخط
اهلل التّ َ
َ
ُ
ُ
يُ
ّ َّ ُ
من
وع
أما
الط
واالستغفار كفّ ً
ِ
ارة لهذا النّ ِ
ّ
غيانّ ،
َ
ِ
ِ
والم ِّ
نوب
اهلل تعالى
لسخط
تعم ُد
الغارق في الذّ
ِ
ُ
ُ
طاغوت ال محالة.
فهو
ٌ
َ
ِ
ِ
ِ
اهلل
غير
عبد
ن
م
هو
اغوت
الط
عناوين
ز
أبر
ن
وم
ِ
ِ
َ
ّ
َ َ
َ
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ِ
ِ
والظ ِ
رهم
ر
عباد
ّم على
ّ
لم وتسخي ِ
اهلل بالقه ِ
أو تحك َ
ِ
ِ
الحدود في
العبد
تجاوز به
كل ما
لمصالحه ،أو ّ ِ
َ
ُ
َ
ِ
ِ
ِ
اهلل تعالى،
ر
لغي
اعة
الط
أو
ة
بعي
الت
أو
العباد ِة
ِ
ّ
ّ ّ
ويكون في العاد ِة ِ
ِ
هو
للط
ح
الم
ُ
صداق الواض ُ
ّ
اغوت َ
ُ
ِ
العباد،
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أو ُل دولة إسالمية مستقلة في بالد المغرب
ّ
• محمد حميد الصواف

62

العدد  -149شعبان المعظم  1442 -هــ

ينطوي التاري ُ
خ اإلسالمي على الكثير من الومضات المنيرة على الصعيد االنساني ،ال سيما
في نطاق الدول العادلة التي فسحت لها الظروف لتأسيسها ،بعد تقهقر العواصم المركزية
في العالم االسالمي القديم ،ال سيما الدولتين االموية والعباسية اللتين قبضتا على مقاليد
شؤون الدولة االسالمية لعقود طويلة ،حيث تباينت قوتهما بين الحزم والتراخي ،وفق معطيات
ومالبسات الوقائع في حينها.
وقد انبثقت دولة االدارس��ة في المغرب العربي التي
تعد اق��دم دول��ة علوية ترتقي بحد ذاتها بعيداً عن
سلطتي دولتي بني امية وبني العباس في االندلس
وبغداد ،متخذة من المنطقة الممتدة من حدود مصر
وحتى سواحل موريتانيا ارضا لها ،مؤسسة بذلك أولى
السالالت اإلسالميّة المستقلة في بالد المغرب في
الفترة الواقعة من ( 788-974م).
مؤسس الدولة االدريسية
أسس (ادري��س بن عبد اهلل بن الحسن المثنى بن
الحسن المجتبى بن علي اب��ن أب��ي طالب"عليهم
ال��س�لام") دول��ة االدارس���ة ،بعد ان حل في المغرب
اإلسالمي فارا من بطش الدولة العباسية اثر موقعة
فخ الدامية التي قادها بمعية اخيه يحيى الذي لجأ
بدوره الى المشرق االسالمي الديلم (ايران).
واستقر إدريس بن عبد اهلل في مدينة (وليلى) عند
كبيرها عبد الحميد بن إسحاق األوربي في غرة ربيع
األول سنة 172هـ (788م) ،فدعا عبد الحميد عشيرته
أوربه (وهي أكبر عشائر البربر) لبيعته ،فكانوا أول من
بايعه يوم الجمعة  4رمضان 172ه��ـ ،وتلقب بـ"أمير
المؤمنين".
القت دعوة إدريس العلوي تجاوباً سريعاً وواسع النطاق
في صفوف قبائل البربر ،وبانت مؤشرات نجاح مشروعه
السياسي ،وهو بدوره راح يضع اللبنات األولى لكيان
دولته العلوية الجديدة األولى من نوعها بعد حكومة
جده علي بن أبي طالب ،ابن عم نبي اإلسالم محمد
(عليه أفضل الصالة والسالم).
نشأة الدولة
لم يُعرف عن االدارسة التعصب ،كما أن سيرتهم في
سياسة الملك على العموم ،كانت طيبة يسودها اللين
والتأثر وااللتزام بالتعاليم اإلسالمية ،وما من شك في
أنهم عملوا على نشر الدين الحنيف في ربوع الصحراء،
ذلك الن سكان الجنوب لم يعتنقوا اإلسالم إال منذ
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القرن الثالث ،وهو القرن الذي نشط فيه األدارسة
للعمل اإلسالمي ،وخاصة في النصف األول منه.
وشهد عهد إدريس االول انتظام للدولة جيش كثيف
وق��وي ،أخضع من حوله من بالد المغرب األقصى
الكثير من األقاليم والمدن ،السيما البالد التي لم تكن
دخلت في اإلسالم بعد ،كبالد (تارال) وحصون (فنلنده)
و(مديوقة) و(بهلوله) وقالع (غياثة) وبالد (فازار).
كما تقدم فأخضع تلمسان في المغرب األوس��ط،
وبهذا تمكن أمره واستقر حكمه وأرسى قواعد الدولة
العلوية الفتية ،ونجح في أن يقيم ملكاً وطيداً دعامته
العدل وإنصاف الناس.
وأنشأ األدارس��ة عدداً من المدن في المغرب ،منها
مدينة ف��اس ،ومدينة البصرة ،التي كانت تُعرف
باسم بصرة الكتان ،ومدينة ج��راوة ،وقلعة حجر
النسر ،وجامعة القرويين وهي أهم ما تركه األدارسة،
الفهري،
وتُنسب إلى فاطمة بنت محمد بن عبداهلل
ّ
وبُنيت هذه الجامعة من المال الذي ورثته عن أبيها
عام 243هـ 857 -م.
وصلت الدولة إلى قمتها في عهد إدري��س الثاني،
وحكم بعده ثمانية من األدارس��ة ،بعد ذلك التاريخ،
استقرت األمور إلدريس بن عبد اهلل ،ودانت له معظم
قبائل البربر ،وبدأ في ِّ
مد نفوذه وسلطانه إلى القبائل
التي لم تعترف بحكمه ،ونشر اإلسالم بين القبائل،
كثير من أهل هذه البالد اإلسالم.
فدخل
ٌ
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نهاية الدولة االدريسية
دب الضعف في مفاصل دولة األدارس��ة خالل فترة
خالفة إدريس الثاني ،بسبب تشرذم الدولة وتقسيمها
بين أبناء الخلفاء ،ونشوب القتال بين أبناء إدريس
والخوارج.
فعلى إثر هذه األسباب شهدت دولة األدارسة حالة
من الفوضى واالض��ط��راب ،وس��اءت أح��وال البالد
االقتصادية واالجتماعية ،مما أتاح للخوارج استعادة
نفوذهم على البالد ،وتقويض أعمال الدولة.
في نهاية األمر جاءت نهاية األدارسة على يد الدولة
الفاطمية ،وال��دول��ة األم��ويّ��ة األندلسيّة ،وبالتالي
سقطت دولة األدارسة بعد حكم استمر قرابة قرنين
من الزمان.
آخر سالالت االدارسة
تفرعت عن االدارس��ة سالالت عديدة حكمت بلدان
إسالمية عدة ،أولها كان بنو حمود العلويين الذين
حكموا في الجزيرة ومالقة (األن��دل��س) ،كما تولوا
لبعض الوقت أمور الخالفة في قرطبة.
وفرع آخر من األدارسة حكم جزءا من منطقة عسير
في السعودية بين سنوات 1830-1943م ،واألمير
عبد القادر الجزائري والذي حكم في الجزائر سنوات
1834-1847م ،الذي ينحدر من هذه األسرة أيضا ،وآخر
فروعهم كان السنوسيين حكام ليبيا والجبل األخضر
1950-1969م.

دع����وة ل��ل��م��ش��ارك��ة

يدعو مركز اإلعالم الدولي الكتاب والمثقفين والمفكرين للمساهمة في

نشر الفكر االسالمي النبيل من خالل المقاالت والكتب والبحوث وغيرها من
الفنون الصحفية  ،وسيتم نشر مايوافق توجهات المركز وأهدافه العامة .
يرجى ارفاق تعريف مناسب للمشارك مع مشاركته
مع التمنيات للجميع بالتوفيق

email: h.rawdat@gmail.com

مركز االعالم الدولي
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التطور القانوني
للعتبة الحسينية المقدسة
• الحلقة الثالثة

د .سعد الدين هاشم البناء

أوضحنا في الحلقة السابقة التطور القانوني للعتبة الحسينية المقدسة لغاية صدور دستور
الجمهورية العراقية لعام 1963م (الملغى) ،وقد بين ان( الجمهورية العراقية دولة ديمقراطية
اشتراكية ,تستمد أصول ديمقراطيتها واشتراكيتها من التراث العربي وروح االسالم ،والمالحظ
انه تم تقديم التراث العربي على روح االسالم .
وكان يستلزم ان ترد عبارة روح االسالم قبل عبارة التراث العربي ,لألهمية الكبيرة للدين اإلسالمي,
ومعتنقيه في الجمهورية العراقية.

وبين الدستور العراقي المذكور أن االسالم دين
الدولة والقواعد االساسية لدستورها ,وان حرية
االج��ت��م��اع ,وتنظيم المواكب والتجمعات غير
المخالفة للقوانيين مصونة ,وحرية التعبير عنها
بأي شكل مكفولة.
وبذلك فهناك حرية لممارسة الشعائر الدينية
والعبادية في اماكنها ,ومنها العتبات المقدسة,
والتعبير عنها خ�لال االجتماعات والتجمعات
والمواكب مكفولة ,على ان تكون غير مخالفة
66
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للقانون ,ومما يؤكد ذلك ورود نص في الدستور
يؤكد أن يكون رئيس الجمهورية مسلما وملتزما
بالشعائر الدينية
وف��ي ظل دستور ع��ام 1964م ص��در قانون ادارة
االوق���اف رق���م( )107لسنة 1964م ,وفيما يتعلق
بتعيين المتولين وموظفي المؤسسات الدينية
والخيرية والعتبات المقدسة ,فإنه يتم حسب نظام
خاص.
وصدر نظام ديوان األوقاف رقم( )18لسنة 1966م,

وبين بأن تابعية مديرية العتبات المقدسة تكون
لديوان االوقاف  ,وان من جملة االعمال المنوطة
بالمديرية المذكورة ,ادارة العتبات وصيانتها وتنظيم
شؤون موظفيها.
يالحظ ان نصوص ال��م��واد التي ص��درت في ظل
دستور عام 1964م(الملغى) لم تختلف عن مواد
دستور عام 1963م (الملغى) بخصوص الشعائر
الدينية والعبادة ,واماكن ممارستها ومما يؤيد
ذلك ان المادة ()1والمادة( )28,29,32في دستور عام
1964م الملغي هي عين المواد الواردة في دستور
عام  (1963الملغى) ,ما عدا انه لم يذكر النص الوارد
في المادة ()41من دستور عام 1963م( يكون رئيس
الجمهورية مسلما وملتزما بالشعائر الدينية) ضمن
اي مادة من مواد دستور عام 1964م(الملغى).
وفي عام 1966م صدر قانون ادارة العتبات المقدسة
رقم ( ,)25استناداً الحكام المادة( )44من الدستور
المؤقت لعام 1964م( الملغى) ويعد هذا القانون
االول من نوعه ال��ذي حدد هيكلية العتبة وبين
اختصاصات اجهزتها بشكل اكثر وضوحا ,اذ اشار
الى ان من ضمن واجبات مديرية العتبات المقدسة,
التي تعد احدى تشكيالت ديوان االوقاف,ادارة العتبات
المقدسة في النجف االش��رف وكربالء والكاظمية
وسامراء ,وتشمل الروضة الحيدرية والروضتين
الحسينية والعباسية والروضة الكاظمية ومرقد
العسكريين في سامراء ومراقد االئمة من آل البيت
التابعة لتلك الرياض ,سواء كانت داخل سور الروضة
او خارخه  ,وتعد المراقد المشيدة كمرقد كميل بن
زياد في النجف االشرف ,ومرقدي مسلم وميثم في
الكوفة ,والحمزة الشرقي والحمزة الغربي  ,والسيد
محمد في ناحية بلد ,ومرقد اوالد مسلم ,من
ملحقات العتبات  ,ويكون االشراف عليها وصيانتها
من واجبات المديرية المذكورة ,وكذلك فإن هذا
القانون بين ان العمل يستمر باحكام القوانين
واالنظمة المعمول بها الدارة االوق��اف والعتبات
والتي ال تتعارض احكامه الى ان يسن نظام خاص
الدارة العتبات المقدسة.
وبخصوص تعيين المتولي على وق��ف العتبات
المقدسة ,فانه يكون بقرار من محكمة االحوال
الشخصية وفق شروط محددة في الوقفية ,واما
بخصوص كيفية الصرف على صيانة وادارة العتبة
وملحقاتها فانها تكون من واج��ب��ات المديرية
المذكورة ايضا ,وكذلك تطرق القانون الى كيفية
صرف رواتب الموظفين والمستخدمين والسدانة
والنفقات الالزمة االخرى.

واستنادا الى المادة( )9من قانون اداراة العتبات
المقدسة رقم( )25لسنة 1966م(الملغى) صدر نظام
العتبات المقدسة رقم()21لسنة 1969م ,وتضمن
ثالثين م��ادة وأورد تعريفا للعتبات المقدسة,
والسادن والخدم وشروط تعيين السادن  ،وكيفية
سحب يد السادن ،وأوضح أن الخدم في االماكن
المقدسة يخضعون الى قواعد الخدمة ,وقانون
انضباط موظفي الدولة في كل ما لم يرد فيه نص
في القوانين الخاصة باالماكن المقدسة.
وما يتعلق بالنسبة للمواد الواردة في دستور عام
1970م(الملغى) المتعلقة باالماكن المقدسة  ,والتي
تعد العتبة الحسينية المقدسة احدى هذه االماكن,
فإنها جاءت مماثلة لما ورد في الدساتير السابقة.
لكن يالحظ ان ما جاء من نص في الدستور المذكور
على ان (حرية االديان والمعتقدات ,وكون ممارسة
الشعائر الدينية مكفولة ,على ان ال تنافي النظام
العام واآلداب العامة) ,لم يكن مطبقا على ارض
الواقع ,إذ كان النظام القائم حينذاك يصدر األوامر
والتعليمات بمنع ممارسة الشعائر الدينية سواء
كانت في العتبات المقدسة او خارجها ,وهذا ما
يخالف نصوص مواد الدستور المذكورة ,وكذلك
الحال فيما يتعلق بحرية الرأي والنشر واالجتماع
والتظاهر.
وبين نظام ادارة االوقاف رقم( )44لسنة 1970م ,ان
مديرية العتبات المقدسة جزء من ديوان االوقاف,
الذي يعد رئيس الجمهورية هو الرئيس األعلى لهذا
الديوان ,ويكون مسؤوالً عن كافة شؤونه  ,والمشرف
على تنفيذ القوانين واالنظمة ,وان المديرية
المذكورة تتولى شؤون موظفي العتبات المقدسة,
من السدانة والمستخدمين وحفظ أضابيرهم,
ومالحظة دوامهم وانضباطهم ,وصيانة العتبة
وتطبيق التعليمات الصادرة بخصوصها.
وبين نظام وزارة االوقاف رقم( )8لسنة 1977م بأن
مديرية إدارة العتبات المقدسة جزء من ديوان
األوق���اف ,وأن مديرية إدارة العتبات المقدسة
تتولى إدارة المقدسات اإلسالمية بما فيها اضرحة
ومقامات االنبياء واالولياء واالئمة ,ودور الرعاية
الخيرية ,واالهتمام بها وتوسعتها وصيانتها ورقابتها.
واستناداً الى احكام الفقرة(أ) من المادة ( )42من
الدستور المؤقت لعام 1970م ,صدر قانون وزارة
األوقاف والشؤون الدينية رق��م( )50لسنة 1981م,
وبين ان من ضمن مهام ال��وزارة المذكورة ,رعاية
شؤون المقدسات الدينية وتنظيم إدارتها وصيانتها.
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ثقــافة -مجتمع

أوبئة و أزمات..

المطلوب االلتزام ال الهلع
• صباح الطالقاني

يحدثنا التاريخ عن كوارث وأوبئة عديدة أصابت
البشرية وقضت على ماليين من الناس قبل أن
تنحسر وتنتهي عند الحصول على مضاد حيوي
او الوصول الى مستوى اإلشباع الذي تصل اليه
أعداد المصابين واكتسابهم المناعة الجماعية او
ما يدعوه المختصون بـ مناعة القطيع.
فبمجرد انتهاء الحرب العالمية االولى بفضائعها
التي قضت على أكثر من  37مليون انسان
تعرض العالم ما بين عامي  1918و  1919الى
ّ
س ّميت
أنفلونزا
بهيأة
فايروس
به
سب
فتاك
وباء
ّ
ُ
االنفلونزا االسبانية ،مخلّفا وراءه خسائر مهولة
قدرت بـ  50 – 40مليون حالة وفاة في بلدان عديدة
كالهند واليابان والواليات المتحدة وبريطانيا
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وفرنسا وكندا.
الحقاً ،تعرض العالم الى أمراض عديدة لكنها
ترتق الى خطورة الوباء الحالي (كورونا) الذي
لم
ِ
انطلق من مدينة ووهان الصينية في منتصف
كانون االول  2019ليمتد كاألخطبوط الى اكثر من
 85دولة توزعت على كل قارات العالم بمجموع
ت سقف الـ  110مليون اصابة و 2,5
اصابات
المس ْ
َ
مليون حالة وفاة بحلول شهر شباط من العام
.2021
ان الخطورة المرعبة لفايروس كورونا ال تكمن
فقط في تركيبته التي عجز المختصون عن ايجاد
مضاد لها حتى اآلن ،بل في أعراضه المتشابهة
كثيراً مع أع �راض االنفلونزا العادية ،والخطر

يكمن أيضاً بأنه
األكبر في هذا العدو الخفي
ُ
غير محسوس لمدة تقارب الـ  14يوماً ،وينتقل
عن طريق التالمس وعبر السطوح المختلفة
يصعب
التي نتعامل معها يومياً ،االم��ر ال��ذي
ّ
من امكانية اكتشاف المصابين وعزلهم قبل أن
ينقلوا العدوى الى أناس آخرين.
ان التحدي الحقيقي في مواجهة هذا العدو
المتخفي هو ضعف الوعي الصحي والثقافة التي
التمسك
تتميز بها مجتمعاتنا العربية حيث
ّ
بالعادات والتقاليد التي تفرض التواجد في
تجمعات بأعداد كبيرة قد تتحول الحقاً الى بؤرة
مدمرة لنشر وباء كورونا ،فضالً عن االستخفاف
وع��دم القناعة ل��دى الكثيرين بالتوجيهات
والتعليمات الصادرة من السلطات المختصة.
وه��ذا األم��ر دعا المرجعية الدينية العليا في
ال��ع�راق ال��ى توجيه خطب الجمعة نحو حث
ال��ن��اس على االل��ت��زام بالتعليمات ،والتحلّي
بالثقافة الصحية واعتماد سلوكياتها كجزء مهم
من الحياة اليومية ،فقد أشار ممثل المرجعية
الدينية العليا الشيخ الكربالئي ف��ي خطبة
الجمعة بالصحن الحسيني بتاريخ 2020/ 2/ 28م
الى ضرورة زيادة الوعي الصحي استناداً ألربعة
أولها نشر الثقافة الصحية المعتمدة
أسسّ ،
على بيان وتوضيح المفاهيم الصحية السليمة
المستندة ال��ى االس��س العلمية والمعرفية
المأخوذة من أهل االختصاص بعيداً عن االوهام
واالساطير والتقاليد البالية.
وتطرق في األس��اس الثاني الى ض��رورة اعتبار
الوعي الصحي من ض��رورات الحياة ومهامها،
وليس أمراً ثانوياً وهامشياً وان نعلّم الصغار
ونُشعرهم بأن ذلك من ضرورات الحياة ومهامها.
وأك��د ممثل المرجعية العليا ضمن األساس
الثالث على ضرورة شعور الجميع بمسؤوليتهم
وأن كل فرد مسؤول عن صحته وصحة األفراد
ِ
حوله ،وال بد أن يكون هناك تثقيف على هذا
من

األمر في االس��رة وفي المؤسسات التعليمية
والدوائر الرسمية وغيرها.
وختم ممثل المرجعية العليا حديثه باإلشارة الى
الصحية الى
ضرورة أن تتحول هذه المفاهيم
ّ
قناعات وميول ورغبات ،تُغرس كمبادئ سلوكية
في نفسية االنسان ،وهذا االمر تتحمل جزء كبير
منه وسائل االعالم وأساليب التوعية واالعالن
ُ
التي تقوم بها المؤسسات الرسمية المعنية.
أم��ا وق��د وصلت أع��داد المصابين في العراق
َ
بحدود  650ألف اصابة و تجاوزت  13ألف حالة
وفاة بسبب الوباء ،وازداد الضغط على الجهات
الصحية وبدأت جهات رسمية أخرى تقدم اإلسناد
والدعم كالحشد الشعبي وبقية الجهات األمنية،
استفتاء سانداً
أصدرت المرجعية الدينية العليا
ً
للجهود المبذولة جاء فيه" :ان عالج المرضى
ورعايتهم والقيام بشؤونهم واجب كفائي على
كل المؤهلين ألداء ه��ذه المهام من االطباء
والكادر التمريضي وغيرهم".
وأكدت المرجعية العليا أن هذه الجهود" عمل
يقدر بثمن ،ولعلّه يقارب في
عظيم وجهد ال
ّ
االهمية مرابطة المقاتلين االبطال في الثغور
دفاعاً عن البلد وأهله ،ومن المؤكد ان اهلل تبارك
يقدر لهم جهودهم في الدنيا ويثيبهم
وتعالى
ّ
ضحى بحياته
لمن
رجى
ي
بل
اآلخرة،
في
عليها
ّ
ُ
منهم في هذا السبيل أن يثبت له أجر الشهيد
ومكانته في يوم الحساب"..
سبل النجاة التي
نحن مدعوون اليوم الى اتخاذ
ُ
أولها وأهمها على التضرع الى اهلل
ترتكز في ّ
تعالى لدفع هذه االبتالءات ،وااللتزام بالتوصيات
الصادرة من الجهات الصحية واألمنية وعدم
االستخفاف والتهاون بها ،والتحلي بثقافة الوعي
الصحي لتكون جزءا من سلوكياتنا اليومية في
الحياة ،أمالً في العبور الى ضفة النجاة.
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ثقــافة  -ادب

أحالم األبناء
يقتلها خوف اآلباء!!
• عامر الشيباني

ُذهل حين سمع صوته ألول مرة ،كان واقفا على منصة يقدم امسية
امام جمع من المثقفين من شرائح اجتماعية مختلفة ،كان الـ (ذو
الخمسة وعشرين) ربيعا سبق وان قدم اماسي كثيرة ،لكن لم يكن والده
حاضرا بها.
طأطأ ابوه برأسه كثيرا ،في اشارة الى موافقته لما يقوله ،ازدادت ثقة
الشاب بنفسه وهو يراقب أباه الجالس آخر القاعة المكتظة بالمدعوين
لسماعه ،حتى انه شاهده يومئ لمن حوله وهو بحالة فخر وزهو فالجالس
خلف المنصة هو احد ابنائه.
هذا الشعور الذي خالج الوالد جاء بعد عدم ثقة بأن الطفل الذي أصبح
شاباً يستطيع ان يكون قائدا ومفكرا يخطب بالجموع ،وان يكون ملهما
يدع ُه الى االمسية لعلمه المسبق ان والده لن يقدم
لآلخرين ،فولده لم
ُ
له الدعم ،وهذا االحساس قد رافقه في كثير من االحيان بسبب حوادث
كثيرة جمعته به ،سواء بمشاحنات او بتصرف جلّها يفضي الى انه ال
يستطيع ان يكون بين الناجحين في االوساط المجتمعية.
لم يستطع هذا التفكير السلبي من التغلغل الى نفسيته واحباطه،
فروحية الشباب كان لها الغلبة امام تخوف اآلباء الذين يبررونه دائما بأن
عود الشباب غض ويحتاجون الى المران والتجربة والدراية الكافية ،وان
يتحلوا بالحكمة لكي تصقل شخصياتهم بمجاراة الحياة.
لكن االندفاع الذي يميز الشباب عامة والمصحوب بحب إثبات الذات،
لطالما كان المحفز لالستمرار فيما يفعلون.
دعوهم يعيشون التجارب ،دعوهم يذوقوا الفشل وإن توالى ،فهذا قد
يقودهم يوما الى النجاح في نهاية المطاف ،أنصتوا لهم وادعموهم في
تحقيق احالمهم ،وارشادهم بإبداء النصائح ،ففي النهاية ستؤول إليهم
قيادة البالد.
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كلمات مسهمة

ثقــافة  -رياضة فكرية

• يحيى الفتالوي

حل العدد السابق
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ثقــافة  -صحة

كورونا بدون أعراض..

 30مشكلة صحية تواجه المتعافين
منها آالم الظهر

توصلت دراسة أميركية حديثة إلى أن المصابين
بكورونا ممن لم تظهر عليهم أعراض اإلصابة،
يواجهون  30مشكلة صحية طويلة األمد.
الدراسة األميركية ،التي قام بها مجموعة باحثين
في كاليفورنيا ،ونشرتها مجلة "ميدركسف" للعلوم
الصحية ،ركزت على األشخاص الذين لم يضطروا
لدخول المستشفى أبدا عند إصابتهم بكورونا،
وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز" األميركية.
وعملت الدراسة على تحليل أكثر من  1400سجل
طبي إلكتروني ألشخاص أُصيبوا سابقا بكورونا
دون ظهور أعراضه.
وتبين أن  %32من الخاضعين للبحث ،أبلغوا بعد
شهرين عن ظهور  30مشكلة صحية مختلفة بين
مشاكل الجهاز الهضمي والقلق وتسارع نبضات
القلب ،إضافة إلى آالم أسفل الظهر ،وغيرها
من المشاكل التي أث��رت على الحياة اليومية
للمتعافين من كورونا ،حيث أعاقت قدرتهم على
العمل وأداء وظائفهم المعتادة مقارنة بالفترة
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السابقة لإلصابة.
كبير الخبراء األميركيين في مجال األوبئة المعدية،
أنتوني فاوتشي ،أكد أن األعراض ذات األمد الطويل
للعدوى ،تصل مدتها إلى  9أشهر مع إمكانية
تطورها إل��ى الحد المنهك ،باختالف الطبيعة
الصحية لإلنسان وعاداته اليومية.
تطورات علمية ودراسات حديثة تطرأ بشكل دوري
على ساحة كورونا العالمية للمساهمة في فهم
طبيعته وتعزيز القدرات الطبية في التعامل مع
تحوراته المستقبلية.
وأظهر إحصاء لـ"رويترز" أن ما يزيد على 118.38
مليون شخص أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد
على مستوى العالم ،في حين وص��ل إجمالي
عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين
و.751,263
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210
دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حاالت اإلصابة في
الصين في ديسمبر .2019

ثقــاف��ة  -تنمية

هل انت اب هليكوبتر؟
• كفاح الحداد

االب او االم الهليكوبتر او االب الحوام هو نموذج
لالباء المتسلطين على اوالدهم .وانما سمي بهذا
االس��م( ال��ح��وام) الن��ه دائما يحلق ف��وق رؤوس
ابنائه ويفاجئهم بالهبوط غير المتوقع في اماكن
راحتهم ونومهم وفي ساحة لعبهم وتساليهم!!
وهو يتدخل في كل صغيرة وكبيرة حتى في امور
قد التحتاج الى وجوده اصال !! .وبهذا يعيش االبناء
هاجس الهبوط المتوقع ويبقون اسرى مخاوف
متواصلة.
هذا النموذج الذي يجمع بين التسلط والتجسس
والمراقبة والشدة والقسوة في التعامل عادة ما
يكون مستبدا برأيه ،أنانيا ،غير مستعد للتنازل او
التسامح فيحول االسرة الى ثكنة عسكرية ينفر
منها اهلها ،ورغم ان الحزم مطلوب في التربية
ولكن القسوة والتجسس امر مرفوض للغاية
النه يدمر االسرة.
وقد أكدت دراسة حديثة أجرتها جامعة "كوليدج
لندن أن اآلب��اء المسيطرين الذين يتحكمون
نفسيا في أطفالهم قد يدمرونهم طوال حياتهم،
وأوضحوا أن الضرر النفسي الذي يعاني منه هؤالء
األطفال في مراحل متقدمة من أعمارهم يتساوى

مع األلم النفسي ،الذي يشعر به اإلنسان بعد وفاة
أحد أحبائه المقربين!!.
التسلط الديكتاتوري لآلباء الحوامين (واقصد
به االباء واالمهات ) يؤدي الى قلة ثقة االطفال
بأنفسهم النه يبقى خائفا مترددا طوال الوقت
عاجزا عن حل مشاكله اضافة الى انه ضعيف
الشخصية النه يعيش ضمن قالب (أبي) وليس
انا ،وقد يؤدي به الحال الى االنغالق على نفسه
وال يستطيع ان يقدم افكارا مبدعة او يفكر بنجاح
ضمن دائرة اوسع النه يعلم ان هناك من يترصد
له.وقد يدفع هذا االمر الى تمرد االبناء مستقبال
حتى في االم��ور الواضحة لمجرد انهم يريدون
التفريغ لمعاناتهم .وربما يعيد االبناء انتاج القهر
فيصبح شخصية عنيفة في المستقبل.
من الخطأ جدا مصادرة حرية االبناء بهذا الشكل
المطبق والذي تعاني منه االناث اكثر من الذكور
اذ ال بد وان نضع لهم مساحة لحرياتهم كي
يتعلموا مهارات اتخاذ القرار وحل المشكالت وكي
تنمو عندهم مهارات التفكير وكي يعيدوا النموذج
التربوي السليم مع اوالدهم مستقبال .
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