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وعيه ومستوى ثقافته
ال شك إن اإلنسان كل انسان وحسب ّ
خصه اهلل تعاىل
وشعوره باملسؤولية يف احلياة ،السيام وقد ّ
باملواهب والنعم الكثرية جد ًا ..مما ال يعد وال حيىص ،أقول،
جيب أن تكون له رسالة وهدف يف احلياة ..رسالة كإنسان
فحسب ،سواء أكانت عظيمة أو كبرية أم صغرية ،ولكن
املؤسف أحيانا أن يكون شعوره بمثل تلك الرسالة معدوم

جد ًا وهناك لدينا العملية الرتبوية واالخالقية ،دق ّقوا اخواين
فيام سأبينه يف حساسية وخطورة العملية االخالقية والرتبوية
لدى املجتمع ونذكر هذه االمهية يف جنبتني:
االنسان لديه الكثري من الطاقات واالمكانات طاقات علمية
واقتصادية وثــروات وامور اخرى كثرية ..هذه الطاقات
توجه وفق وجهة
واالمكانات وحركة االنسان يف احلياة ان مل ّ

2صفر اخلري1440هـ املوافق 2018/10/12م تناول
سامحته هذا املوضوع قائ ً
ال:
« اهيا االخوة واالخوات هناك نقطة خلل لدينا كفرد وجمتمع

ثم يضيف سامحته حول مسألة حسن التوظيف للطاقات
يف العلوم واملعارف؟ وكيفية توجيهها واستعامهلا يف البناء
واخلري والصالح يف املجتمع بموازاة الرتبية األخالقية قائال:

ليعيش ويموت كام األنعام ..بل أضل سبيال .وطبعا االهتامم
املرجعي والتنبيه عىل أمهية العملية االخالقية والرتبوية لدى
الفرد واملجتمع إنام جاء ألمهيتهام اإلستثنائية .ففي خطبة
لسامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي دامت بركاته بتاريخ

وحتى عند الكثري من املؤسسات ..بتقييمنا واهتاممنا وعنايتنا
بالعملية الرتبوية واالخالقية؟
هناك لدينا عملية التعليم االكــاديــمــي عملية التعليم
االختصايص بمختلف االختصاصات املتعددة والكثرية
جملة االحرار اال�سبوعية
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اخالقية وتربوية صحيحة؛ فإننا ال يمكن ان نصل هلذه
االمكانات والطاقات والقدرات اىل حتقيق اهلدف يف احلياة
وهو السعادة واالستقرار و الراحة والتكامل لإلنسان واداء
الوظيفة املهمة يف هذه احلياة».

« اخلــري واالستقرار والسعادة يف املجتمع؟ هــذا ال يأيت
من العلوم الرصفة البحتة ال يأيت من الطاقات وحدها
واالمــكــانــات مهام امتلك االنــســان من علوم وثقافات
وقدرات من دون ان تكون هناك ضوابط اخالقية وتربوية،

،،

هناك نقطة خلل لدينا كأفراد وكمجتمع وحتى عند الكثير من
المؤسسات ..بتقييمنا واهتمامنا وعنايتنا بالعملية التربوية واالخالقية؟

،،

لذلك نرى الكثري ممن يمتلك التقنيات والعلوم املتطورة والكثري

ومثلام هو توجه اخلطاب املرجعي نحو اإلصالح يشري سامحته

ال يمكن ان تكون هذه العالئق منتظمة ومستقرة ،..البد ان
تكون طبيعة هذه العالقات تؤدي اىل االنسجام واىل ُ
األلفة واىل
املودة واىل التعاون حتى يمكن ان نحقق اهلدف وان نصل اىل
االهداف التي نرجوها ،من دون ذلك حينام تسود هذه العالقات

ورشاء االصوات باملال ويسود يف طبقة شبابنا وشاباتنا حاالت
االختالط املنحرفة واقامة االحتفاالت يف أماكن عامة يسود فيها
االختالط وبعض املامرسات غري املقبولة اخالقي ًا وبالعلن ،حينام
تنترش مثل هذه املامرسات ثم يغيب األمر باملعروف والنهي عن
املنكر بل ربام ينقلب املعروف منكر ًا واملنكر معروف ًا واحلق باط ً
ال
والباطل حق ًا ،وحينام ال نجد حترك ًا فاع ً
ُ
ال ورسيع ًا لتدارك هذه

من االفكار والثقافات تراه مصدر رش ونقمة عىل املجتمع بدل
ان يكون مصدر خري».
ثم يعرج سامحته إىل موضوعة اإلصــالح إن تكون العملية
متوازنة ما بني التحصيل العميل والرتبية األخالقية ،أحدمها من
دون وجود اآلخر يبقى ناقص ًا ولن يأدي دوره ووظيفة يف اصال
املجتمع ..مشريا إىل هذا املعنى بالقول:
« العالئق إن مل ّ
تنضم وفق اسس اخالقية وتربوية صحيحة

العداوات واإلحن والبغضاء والنزاع والرصاع  ..حينئذ تتحول
حياة االنسان اىل شقاء وتعاسة ،فإذن لدينا عالئق اجتامعية
اقتصادية سياسية فكرية البد ان يكون هلا حمددات وضوابط
وقيود يمكن ان نصل من خالهلا اىل ان ّ
نوظف هذه العالقات
لبناء احلياة الصحيحة للفرد واملجتمع».

إىل بعض املظاهر السلبية وكيفية الوقوف بوجهها ومعاجلتها قبل
أن تؤدي إىل اهنيار املنظومة األخالقية يف املجتمع ،وهو ما يعني
اهنيار املجتمع ذاته وهو يقول:
« حينام نعيش عــرص ًا ينترش فيه التضليل والكذب واخلــداع
(ومن أخطره التضليل والكذب االعالمي والسيايس) وينترش
الغش والتدليس واالستغالل وانــعــدام االمــانــة واالعــتــداء
بالقتل والتهجري بني أبناء العشائر ألسباب تافهة وبيع املناصب

املخاطر حينئذ فإن انتشار مثل هذه االمور ُتنذر باهنيار اخالقي

وموت للقيم واملبادئ السامية والضمري االنساين».
ومن ثم يتناول سامحته ما يمكن تسميته وتوصيفه كأساس
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،،

الخير واالستقرار والسعادة في المجتمع ال يأتي من العلوم الصرفة البحتة ال

،،

يأتي من الطاقات وحدها واالمكانات مهما امتلك االنسان من علوم وثقافات
وقدرات من دون ان تكون هناك ضوابط اخالقية وتربوية

للمشكلة يف عمومها ،وهو ذاته مكمن اإلصالح ،ويكمن كل
ذلك بمحاولة إصالح املجتمع من خالل االهتامم يف جانبي
الرتبية األخالقية والتحصيل العميل وهو يقول:
« حينام نرى بلدنا تتقاذفه موجات الفساد املايل واالداري وسوء

واملجتمع بجميع أفراده ومؤسساته ومرافقه الثقافية لكي نصل
اىل اإلصالح وهو يقول:
ويتطور ويكون
«من املهم جد ًا اذا ُاريد لكل شعب ان يستقر
ّ
هذا املجتمع انساني ًا بكل ما لإلنسانية من معنى البد ان يكون

الفساد االخالقي ..وال جيد املواطن يف الكثري من االحيان اال
ان يدفع املال مضطر ًا لينجز اموره ومعامالته يف الكثري من دوائر
الدولة ،ومشكلة عملية التعليم يف مدارسنا وجامعاتنا ال ترافقها
وال يتزامن معها عملية االهتامم بالعملية الرتبوية واالخالقية

هناك اهتامم وعناية بالعملية الرتبوية االخالقية للفرد واملجتمع..
ً
حينئذ فإن هذه االمور اخلطرية التي ّبينا بتوفر األسباب التي
قد تؤدي اىل اهنيار اخالقي وقيمي يف املجتمع فإن هذه االمور
اخلطرية تستدعي حترك ًا جمتمعي ًا وحكومي ًا واعالمي ًا واسع ًا

االدارة وتأخذ ظواهر الفساد االخالقي باالنتشار بني شبابه
وشاباته بسبب سوء االستغالل ملنظومات التواصل االجتامعي
وغريها والــذي يــؤدي اىل ان تنترش هــذه االمــور من ظواهر

ويغيب هذا االهتامم والعناية عن ساحة املدارس واجلامعات
واملؤسسات وغريها» .
ثم خيلص سامحته يف اخلتام إىل نتيجة مفادها برضورة التزامن
واملــالزمــة ما بني العلمي واألخــالقــي يف توجهات الدولة

هناك تزامن وترافق بني العملية التعليمية االكاديمية التخصصية
والعملية الرتبوية االخالقية ،كام هنتم بعملية تع ّلم هذه العلوم
والثقافات واملعارف بقدرها بل ربام اكثر منها البد ان يكون

وفاعال ً وحتشيد كل الطاقات واالمكانات حلفظ قيم املجتمع
العراقي األصيلة وصيانته من االنحرافات االخالقية التي ُتنذر
بعواقب حالية ومستقبلية خطرية» .

الصيد

متابعة  :محمد حمزة

السؤال :ما هو حكم اجلهاز الذي حيول الطاقة من (الباتري) إىل
كهربائية و ُيصطاد به األسامك عل ًام بأهنا خترج حية ؟
اجلواب :ال جيوز ذلك إذا كان يسبب االرضار بالثروة املائية او كان
خمالف ًا للضوابط القانونية.

ألنه مكتوب عىل العلبة احلاوية هلا كلمة (مبيد) فام حكم استعامهلا
للصيد؟
تسبب رضر ًا بليغ ًا عىل صحة الناس فال جيوز
اجلواب :إذا كانت ّ
وكذلك إذا كانت تؤدي إىل تلف أحياء مائية كثرية.

السؤال :ما حكم صيد الطيور كدجاج املاء والبحر بالسم مع
حي ًا بعد أكله للسم ؟
العلم انه يبقى ّ
اجلواب :حيل صيده كذلك مع مراعاة ما تقدم يف جواب السؤال
السابق ،ولكن ال جيوز تناوله إذا كان يوجب رضر ًا بليغ ًا وال
تقديمه لآلخرين للتناول ولو مل يكن الرضر بليغ ًا كام جيب إعالم
املشرتي بصيده كذلك  ،بل ال جيوز بيعه عىل االحوط فيام إذا كان
مرض ًا رضر ًا بليغ ًا باآلكل مع انحصار فائدته يف االكل.

السؤال :ما هو احلكم التكليفي للصيد اللهوي؟
اجلواب :جيوز ولكن إذا سافرت ألجله وجب أن تتم يف صالته.

السؤال :ما حكم العمل بآلة صيد األسامك الكهربائية التي يتم
غرسها يف املاء مما يؤدي إىل قتل أعداد كبرية من األسامك الصغرية
وباقي احليوانات األخرى؟وما حكم عمل من يقوم بصناعة هذه
األجهزة وبيعها مع علمه بالرضر الذي يؤدي إليه عمل هذا
اجلهاز ؟
اجلواب :ال جيوز استخدام آلة الصيد التي تؤدي إىل تلف أحياء
مائية كثرية كام ال جيوز صناعة مثل هذه اآللة مع انحصار منفعتها
يف احلرام .
السؤال :اليبون مادة يستعملها صيادوا األسامك وهي تشابه املادة
املسامة بالزهر استعام ًال وتشابه املواد املبيدة مثل االندرين صنع ًا

السؤال :البعض يصطاد السمك عن طريق سكني هلا يد طويلة
كالعصا فيصطاد السمكة من راسها وتتعلق بعمود او بعصا
والصياد
السكني فتموت وهي متعلقة بعصا السكني داخل املاء
ّ
يمسك بطرفها ليصطاد غريها وقد جتتمع اكثر من سمكة بعصا
السكني بعد ان يدخلها يف السمكة ومتوت حم ّلها داخل البحر فهل
يثبت هلا حكم الشبكة اذا ماتت فيها داخل املاء وحيل اكلها ام حيرم
اكلها وهي كذلك؟
اجلوابّ :
الصياد.
حيل أكلها مع كوهنا مع ّلقة بآلة ّ
السؤال :هل للسمك تذكية ؟
اجل��واب :تذكية السمك بإخراجه من املاء حيا وحيل ما يصاد
بالشبك ونحوه حتى لو شوهد السمك بعد الصيد ميت ًا فيه وال
يشرتط ان يكون الصائد مسل ًام ولكن ال يقبل قول الكافر بخروجه
حيا اال مع الوثوق واما ما يصاد باحلراب والبنادق فال حيل اال مع
العلم بإخراجه حي ًا او يشرتى من مسلم وحيتمل فيه احراز التذكية.

آللئ قرآنية
أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

الرضا بقضاء الله وقدره
بقلم /حيدر التميمي ح6 /

تعد مسألة القضاء والقدر من أقدم األبحاث يف تاريخ االسالم,
ريا أم غريمها ,وتشعب
ويف كون االنسان
ً
جمبورا يف فعله أم خم ً
مجاعة الباحثني عىل آراء ً
اوهلا :رأي الشيعة اإلمامية ,وخالصة
الكالم يتمثل بالطريق الوسط يف القول بني القولني ,كام قال
األئمة (عليهم السالم) وكام قال اإلمام جعفر بن حممد الصادق
(عليه السالم) «ال جرب وال تفويض ولكن أمر بني أمرين»..
وثانيها :املفوضة من أثبتوا اختيارية َ
األفعال ونفوا تع ّلق اإلرادة
ّ
اإلهلية باألفعال اإلنسانية فاستنتجوا أهنا خملوقة لإلنسان (وهو
رأي املعتزلة) ،وثالثها :املجربة أثبتوا تعلق اإلرادة احلتمية اإلهلية
باألفعال كسائر األشياء وهو القدر وقالوا بكون ا ِ
جمبورا
إلنسان
ً
غري خمتار يف أفعاله َ
واألفعال خملوقة هلل تعاىل وكذا أفعال سائر
األسباب التكوينية خملوقة له (وهو رأي األشاعرة).
أن هَّ
ومعنى ــــــ أمر بني اجلرب والتفويض ـــــــ هَّ
اهلل بعد ْ
أن أمر
العبد وهناه منحه القدرة ومل حيرمه إياها كام زعم اجلربيون،

اعجاز رقمي

وسى َث َ
َاها بِ َع ْ ٍ
ات َر ِّب ِه َأ ْر َب ِعنيَ
رش َفت هََّم ِمي َق ُ
الثِنيَ َل ْي َل ًة َو َأ ْ َمت ْمن َ
َ
}و َو َاعدْ َنا ُم َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ُ
وسى ألخيه َه ُار َ
اخل ْفني ِيف َق ْومي َوأ ْصل ْح َوال َت هَّتبِ ْع
ون ْ
َل ْيل ًة َو َقال ُم َ
َسبِ َ
ين (األعراف ..{)142/عند عدِّ حروف هذه اآلية
يل ْ ُامل ْف ِس ِد َ
الكريمة من اول حرف يف كلمة اربعني واىل هناية اآلية الكريمة
سنجدها ( )40حرفا بالتامم والكامل ،وكذلك يف سورة املجادلة يف
اآلية الرابعة منها يف قوله تعاىلَ } :ف َمن هَّ ْمل َي ْست َِط ْع َفإِ ْط َع ُام ِس ِّتنيَ ِم ْس ِكينًا
ود هَّ
َذلِ َك لِ ُت ْؤ ِمنُوا بِ هَّ
يم
اهللِ َو َر ُسولِ ِه َوتِ ْل َك ُحدُ ُ
اهللِ َولِ ْل َك ِاف ِر َ
ين َع َذ ٌ
اب َألِ ٌ
(املجادلة ،{)4/فعند عدِّ حروف اآلية الكريمة من أول حرف السني
يف ستني واىل هناية اآلية الكريمة سنجدها ( )60حرفا.
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ولك ّنه تعاىل مل يعرض كلية عن هذه القدرة ويقطع العالقة بينه
وبينها كام ادعى املفوضية ،بل بقيت قدرة العبد يف قبضة خالقها
وحتت سلطته ينزعها من العبد متى شاء ،وهبذا االعتبار يكون
خمريا ،وأيضا بالقدرة التي منحها هَّ
اهلل له يستطيع
العبد ّ ً
مسريا ال ّ ً
ريا ،ومعنى
ريا ال مس ً
أن يفعل ويرتك ،ويكون من هذه اجلهة خم ً
هذا هَّ
إن العبد مسري من جهة ،وخمري من جهة ،هذا هو معنى بني
األمرين الذي قال به الشيعة اإلمامية.
واإلمــام احلسني (عليه السالم) ومعه كل أصحاب اخلطاب
الرضا بقضاء اهلل وقدره هلم ,فاإلمام (عليه
احلسيني رضوا كل ّ
ّ
سواء أكان
السالم) ّبني ذلك من خالل كل ما قاله من أقوال
ٌ
ذلك قبل هنضته املباركة أو يف اثنائها أو حتى يف حلظاته األخرية
قبل شهادته فاستحق ْ
أن يكون اإلمام احلسني (عليه السالم)
ذبيح اهلل إسو ًة بجده إسامعيل (عليه السالم) ألهنام َس ّل َام أمرمها
هلل تعاىل ورضيا بقضاء اهلل وقدره هلام..

وظيفتنا تجاه القرآن

شذرات قرآنية  -وإذا العشار عطلت
مر عىل محلها
«العشار» :مجع (عــرشاء) ،وهي الناقة التي ّ
عرشة أشهر ،فأضحت عىل أبواب الوالدة ،بعدما امتألت
أثداؤها باللبن.
أحب وأثمن النوق لدى العرب زمن نزول اآلية
وهي من ّ
املباركة (.عطلت) :تركت ال راعــي هلا ،فهول ووحشة
أحب وأثمن ما يمتلكه.
القيامة ،سينيس اإلنسان ّ
وقــال الع ّ
المة الطربيس يف جممع البيان« :قيل :العشار،
السحاب تعطل فال متطر .أيّ :
إن الغيوم ستظهر يف ذلك
اليوم ،ولكن ال متطر (ويمكن أن يكون الغيوم ناشئة من
الغازات واملختلفة ،أو تكون غيوم ًا ذرية ،أو طبقات من
الغبار الناتج من تدمري اجلبالّ ..
وثمة
وكل ذلك ال متطر)»ّ .
عالقة بني ما ذهب إىل الشيخ الطرحيي يف (جممع البحرين)

التجارة بالمنظور القراني
نج ُ
ار ٍة ُت ِ
يكم ِّم ْن َع َذ ٍ
اب
} َيا َأ ُّ َهيا ا هَّل ِذ َ
ين َآ َمنُوا َه ْل َأ ُد ُّل ُك ْم َع َىل ِ َجت َ
اهللِ َو َر ُسولِ ِه َو ُ َجت ِ
ُون بِ هَّ
اهدُ َ
يم (الصفُ {)10/ت ْؤ ِمن َ
ون ِيف
َألِ ٍ
َسبِيلِ هَّ
اهللِ بِ َأ ْم َوالِ ُك ْم َو َأ ُنف ِس ُك ْم َذلِ ُك ْم َخ ْ ٌري هَّل ُك ْم إِن ُكن ُت ْم
َت ْع َل ُم َ
ون (الصفَ )11/يغْ ِف ْر َل ُك ْم ُذ ُنو َب ُك ْم َو ُيدْ ِخ ْل ُك ْم
ات َ ْجت ِري ِمن َ ْحتتِ َها ْ َ
األ ْ َهن ُار َو َم َس ِ
اك َن َط ِّي َب ًة ِيف َج هَّن ِ
َج هَّن ٍ
ات َعدْ ٍن
يم (الصفَ )12/و ُأ ْخ َرى ُ ِ
رص ِّم َن
حت ُّب َ َ
وهنا َن ْ ٌ
َذلِ َك ا ْل َف ْو ُز ا ْل َع ِظ ُ
هَّ
يب َو َب ِّ ِ
رش ْ ُامل ْؤ ِمنِنيَ (الصف.{)13/
اهللِ َو َف ْت ٌح َق ِر ٌ
التجارة يف القرآن الكريم جتارتان ،االوىل جتارة مع اهلل،
ويفهم مما ورد من اآليات البينات واالحاديث الرشيفة
ان التجارة هلا منزلة عظيمة بحيث يأخذها العيل القدير
كمثال لتوضيح االعامل الصاحلة ،وهذه التجارة املشار
اليها تشمل كل عباده جتارا كانوا ام غري جتار ..وان هذا
البحث ال خيوض يف هذه التجارة الربانية ,التي اشار اليها
القرآن الناطق ايضا عندما وصف الدنيا ملن فهمها ووعاها
باهنا «متجر اولياء اهلل»« ,وال جتارة كالعمل الصالح» ,والذي
ينطبق عليهم قول أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب (عليه
السالم)« :وحيرزون االرباح يف متجر عبادته» .الن هذه
التجارة الربانية هي من اختصاص مراجعنا وعلامئنا
وشيوخنا حفظهم اهلل ووفقهم يف مساعيهم تلك.

ثم ُاطلق عىل ّ
كل حامل،
بقوله :العشار :بمعنى الناقة احلامل ّ
وبــني إطالقها يف اآليــة ،فال غيوم غالب ًا ما تكون حمملة
باألمطار ،ولكن الغيوم التي ستظهر يف السامء عىل أعتاب
ذلك اليوم سوف ال تكون حاملة باملطر ،فتأمل!!.
وقيل« :العشار» :هي البيوت أو األرايض الزراعية التي
ستتعطل بذلك اليوم ،وستخلو من الناس والــزراعــة،
فالعشار هي النوق احلباىل يف شهرها العارش وهي أجود
وأثمن ما يملكه العريب ،وهي يف حالتها هذه تكون أغىل ما
تكون عنده ،ألهنا مرجوة الولد واللبن ،قريبة النفع؛ ففي
هذا اليوم الذي تقع فيه هذه األهــوال هتمل هذه العشار
وتعطل فال تصبح هلا قيمة  ،وال هيتم بشأهنا أحد.

إعداد :أ .د .طالب حسن الموسوي  -ح1/

فام معنى املتجر قانونا ؟
اجلدير بالذكر ان مصطلح املتجر او ما يسمى باملحل التجاري,
هو من اهم مواضيع قوانني التجارة وال يقصد منه املعنى املادي
واملتعارف به بني الناس وهو املكان الذي يبارش فيه التاجر جتارته
وانام له معنى غري مادي بموجب القوانني التجارية الوضعية ,وحتى
قبلها بموجب االعراف التجارية ,وما صار متعامال به بني التجار
منذ قديم الزمان ,واحيانا يعرب عنه بـ(الرسقفلية) ,او خلو الرجل،
فصار املحل التجاري يقصد به ماال معنويا ينشأ بعد املامرسة
للتجارة فعال ام ال ،ولكن يصعب تعريفه ألنه ينشأ من اكثر من
عنرص مادي ومعنوي ,ويتمثل بالشهرة التجارية ,وما حتققه هذه
الشهرة من كسب عمالء وزبائن ينجذبون له ,والتعامل معه ولذا
عندما يبيع التاجر حمله ولو مل يكن مالكا للعقار يقدر ثمنه مثال بام
فيه من بضائع واثاث وقيمة العقار ان كان مملوكا من قبل التاجر
بثالثة ارباع املليار دينار ،ولكن يباع بمليار دينار ،وان هذه الزيادة
تقابل املال املعنوي الذ ي يسمى بالرسقفلية او املتجر او حجم
العمالء املتعودين عىل التعامل معه من خالل الشهرة والسمعة
التجارية التي اكتسبها .وبالتايل صار يعد من االموال التجارية
املعنوية يف جتارة اليوم .وصار كل تاجر من املالك بموجبه ,ولو كان
مستأجرا للعقار الذي يزاول جتارته فيه.
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ُ
ُ
لم��اذا ِّ
يني��ة العُ لي��ا
المرجعي��ة الدّ
تؤك��دُ

حف��ظ الهو ّي��ةِ الثقاف ّي��ةِ
ِ
عل��ى
لمجتمعن��ا؟
ُ
ِ
ِ
عقدين من الزمن ،ما ُ
ِ
بعدَ
لصحيفة (الواشنطن بوست)
العليا
جواب
يزال
ُ
املرجعية الدينية ُ
املليئة ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ًّ
الشعب
واملؤامرات التي تُريدُ هلذا
بالفت َِن
الواقعة
احلوادث
غضا طر ًيا يتجدهَّ ُد مع جتدُّ ِد
َ
ْ
يكون ُجم ّر ًدا من ُك ِّل يشء..
أن
ِ
ً
ري التي سمعتها..
سألت اجلريد ُة
سؤاال ربام ْ
كانت تتو ّق ُع له إجاب ًة أخرى غ َ
ٍ
َ
وهتديد ُملستقبلِ العراق؟
رب خط ٍر
كان السؤال :ما أك ُ
ِ
ِ
ِ
ين اإلسالمي
طمس هو ّيتِه
خطر
فكانت االجابة:
أهم ركائ ِزها هو الدّ ُ
الثقافية التي من ِّ
ُ
احلنيف.
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ُ
ٍ
واسترشاف ُملستقبلٍ
غامض بنظ ِر
جمهول
ثاقبة
ورؤية
واعية
قراءة
بمنزلة
اإلجابة
كانت
ِ
ري من الناس ،فلم ُ
ُ
ُ
الكث ِ
ستحدثات
اليوم من ُم
العراقية قد
الساحة
تك ِن
ْ
شهدت شيئًا ممّا نرا ُه َ
ٍ
َ
الشعوب األخرى هذا البلدَ الذي َ
كان
سبقت هبا
وتقنيات
وسائل
هذا العاملِ أو حتى من
ْ
ُ
ٍ
ً
ً
حفاظا عليه من تأث ِ
قطع ِصلتِه هبذه الوسائلِ
ريها..
حفظا لبقائها ال
ديكتاتورية
رهن
ْ
َ
ارتأت َ
ِ
ِ
ُ
َ
العليا اهتام ًما ً
ِ
بالغا
طمس اهلو ّية الثقافية كان
خطر
رب الذي أول ْته املرجعية ُ
اهلاجس األك َ
َ
ُ
ٍ
ِ
الغزو العسكري لقوى االحتالل..
ستتلو
الفكري
و
الغز
من
لعاصفة
تنظر
وهي
َ
ُ
بداية نشأهتا ،فمع ِ
ِ
ِ
ُ
ُ
بدء غزوِ
ِ
كانت يف
بحسب تصنيف (توماس فرايدمان)
العوملة الثالثة
ْ
ِ
َ
ذات تأث ٍ
ري
بلغت من العم ِر
كانت (عوملة األفراد) قد
العراق
تكن َ
ْ
ْ
ثالث سنوات ،ومل ْ

بقلم :حسين فرحان
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ِ
ُي َ
ملآالت
املرجع
السي ِد
لكن رؤي َة
ِ
ذك ُر كام هي عليه اليومّ ،
ّ
ص هَّ
كانت واضح ًة بحيث ّ
أن
أم ِر هذا املرشوع العاملي
ْ
شخ َ
َ
ِ
طمس هو ّيتِه
(خطر
املحدق هبذا الشعب هو
اخلطر ا ُملستقبيل
َ
ُ
الثقافية)..
َ
وال ُبدهَّ ْ
الشعب
يداهم هبا هذا
أدوات
يكون هلذا املرشوع
أن
ٌ
َ
ُ
هَّ
ريا -كام هي ُك ُّل الشعوب اليوم -لنظا ٍم
لينقض عليه فيجعله أس ً
األقطاب ا ُملتعدِّ دةِ
ِ
حقب
عاملي بال مالمح واضحة تنتهي معه
ُ
ُ
ِ
ويرو ُج
الشعوب
خصوصية
تنوعة وتتالشى فيه
ُ
هَّ
والثقافات ا ُمل ّ
ِ
ِ
ِ
وجعلهم آالتٍ
ِ
الناس
فيه لنظا ٍم اقتصاديٍ ال يؤم ُن إال باستعباد
ِ
ِ
ِ
وهتميش أدياهنم
عتقداهتم
إلغاء ُم
صار فيه إىل
رخيصة ،و ُي ُ
ٍ
ِ
ُ
ٍ
دع
طقوس خاوية ال
وجعلها ُجم ّر َد
الر ِ
متتلك أدنى ُمستويات ّ
ِ
النوع عن
ارتكاب ما ُينايف اخللقَ اإلنساين فينأى هبذا
واملنع من
ِ
ِ
ِ
عاملِ الفضيلة إىل عاملِ الرذيلة.
مر ِ
َ
ُ
العوملة بمرحلتني:
ت
قبل العا ِم ّ 2000
ُ
ُ
عوملة الدول..
العوملة األوىل ( ،)1800-1492وهي
-1
ُ
ُ
عوملة الرشكات..
العوملة الثانية ( ،)2000-1800وهي
-2
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
وقد كانتا بمنزلة املقدِّ مة الطويلة األمد للعوملة الثالثة – مدار
البحث -والتي ُت ِّ
شك ُل املرحل َة األخطر يف هذا املرشوع؛ كوهنا
ُ
تستهدف األفراد.
جملة االحرار اال�سبوعية
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ِ
ٍ
ِ
ُ
جماالت
نقالت نوعي ًة يف
العوملة بنوعيها األول والثاين
أحدثت
ِ
ٍ
ِ
ِ
احلروب
بسبب
النتكاسات
ضت
التجارة والصناعة،
وتعر ْ
ّ
ِ
ِ
عاملي من
ست لنظا ٍم
العاملية
أس ْ
ٍ
واألزمات االقتصادية ،وقد ّ
ِ
ِ
املنفعة العاملية،
لتباد ِل
أصبح ُيقدِّ ُم
نو ٍع آخر
التسهيالت الالزم َة ُ
َ
ِ
أمر أشا َد به ٌ
بحسب ما يراه.
بعض وأنكره آخرونُ ،ك ٌّل
وهو ٌ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
ٍ
مرحلة تشكيلِ
واحد هو
بقالب
األفراد
العوملة إىل
انتقال
لكن
هَّ
ِ
ٍ
سيئة ستتخذُ
العقالء ملا يرتت ُّب عىل ذلك من آثا ٍر
أثار قلقَ ُ
ممّا َ
به البرشية -بشكلٍ أو بآخر -عنوا ًنا واحدً ا هو( :الال هوية)..
ِ
وقد حتقّقَ ذلك بشكلٍ واقعي وعميل يف كث ٍ
البلدان ُ
حيث
ري من
ِ
ِ
كأوراق الشج ِر يف اخلريف،
الفرد
بوادر تسا ُق ِط هو ّي ِة
الحت
ْ
ُ
َ
فأعلن ٌ
َ
زودهتم
وح َج ٍج
انسالخهم عنها
بعض
َ
بذرائع ُ
َ
ودالئل ّ
ِ
ُ
ُ
فأوحت
نوافذ العامل االفرتايض،
الدخيلة عليهم من
الثقافة
هبا
ْ
ِ
األحــرار ّ
طباع األجــداد قيدٌ ينبغي
وأن
هلم ُعزل ُتهم ّأهنــم
َ
ُ
ُ
ص منه يف ِ
ُّ ِ
والتطور والعاملِ األحــادي
التحرض
زمــن
التخ ُّل ُ
ّ
حتكمه القيود..
القطب الذي ال ُ
ِ
ٌ
عني عن دو ِر ال ُب ِ
تساؤل ُم ّ ٌ
مواجهة هذا
لدان يف
ـرد
ربــام يـ ُ
ِ
ِ
ٌ
املرشوع؛ ملعرفة مديات اإلملا ِم بخطره ..وهل هناك دول أو
سعت لتحص ِ
أمرهم للنأي هبم عن هذه
نظامت
ُم
ٌ
ْ
ني من ُّ
هيمها ُ
املخاطر؟..

ٍ
ِ
وبإجراءات
واجهت ذلك
الدول
ري من
ْ
اجلواب :نعم ،هناك الكث ُ
املساس
منع ُك ِّل ما من شأنِه
صارمة،
ْ
واستخدمت ُسلطتَها يف ِ
َ
ُ
رص عىل ْ
أن تبقى لغ ُتها من
هبو ّي ِة شعوهبا ..مثال ذلك فرنسا التي ُت ِ ُّ
ِ
اللغات العاملية..
ٌ
حرص ٍ
دول ُكربى -كالص ِ
ني وروسيا وكوريا الشاملية-
مثال آخر:
ُ
ِ
بالثوابت التي ِ
ِ
ِ
ٍ
تؤم ُن هباُ ،
كأقطاب
للبقاء
وحماوالهتا
االحتفاظ
عىل
ُت ِ
ملرشوع (عوملة االفراد)..
األقطاب األخرى وعدم االنجرا ِر
س
ِ
َ
ناف ُ
ِ
ِ
ٌ
ِ
إجراءات ِ
الدول النامية
الثالث أو
آخر عن
يرد
قد ُ
دول العاملِ
سؤال ُ
ٍ
ٍ
ِ
ُ
ترد
متر بأزمات سياسية واقتصادية وهي ال
متتلك ما ُّ
والدول التي ُّ
به هذه اهلجمة؟
حقيقية يف التصدّ ي مع انعدا ِم اإلمكاناتِ
ٌ
ٌ
شكلة
اجلواب :هناك ُم
ِ
ِ
ِ
ٍ
الالزمة لتحص ِ
منظومات
وجود
خصوصا مع
جتمع
أفراد ا ُمل
ني
ِ
ً
ٍ
ٍ
ُ
أيضا :هل هَّ
نتساءل ً
إن العومل َة –
فاسدة أو ُمتآمرة ..وقد
حاكمة
ِ
ُ
ِ
املرشوع الوحيدُ
اهلوية
لطمس
يستهدف األفراد -هي
بنوعها الذي
ُ
ِ
الثقافية للشعوب؟
ِ
ال ُي ِ
ِ
مشاريع
العاملية قد يرى
لألحداث
تتبع
مك ُن
ُ
َ
اجلزم بذلك؛ فا ُمل ُ
ُ
ِ
َ
ْ
يشرتط ْ
–وإن
ببعضها البعض
تكون ُمرتبط ًة
أن
ُمتعدِّ د ًة أخرى ال
إلرادات ُخم ٍ
ٍ
َ
تلفة تتب ّناها
ختضع
مشاريع
كان هد ُفها واحدً ا -فهي
ُ
ُ
ِ
وجهات ذات ٍ
ٍ
ِ
الستعباد
مجيعها
قوى
اإلنسان فلم جتدْ
نفوذ تسعى ُ
ِ
ِ
َ
جتريده عن هو ّيتِه الثقافية..
طريقة
أفضل من
ِ
ُ
ُ
ُ
ثقافة
وصناعة
وإسقاط القدوات،
الناعمة ضدّ ا ُملقدّ سات،
احلرب
ُ
ِ
ري العاملِ االفرتايض لذلك ،خ ّف َ
ف عن كاهلِ
جلد الذات ،وتسخ ُ
ِ
ِ
العسكرية ا ُملبارشة،
احلروب
وأوزار
ِقوى االستكبا ِر العاملي عب َء
َ
ِ
ِ
ٍ
ِ
َ
ٍ
إنسان
صناعة
بأخذ دو ِرها يف
جديدة
آلالت هد ٍم
املجال
وفسح
َ
ٍ
ُ
ِ
يملك من
الوفاض من ُك ِّل يشء ،ال
من نو ٍع آخر ،إنسان خايل
الوقوع يف ِرش ِ
ِ
اك شياط ِ
ني اإلنس..
أدوات الوعي ما ُحي ِّصنُه من
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لذلك َ
نابعا
الصحيفة
سؤال
املرجعية عن
جواب
كان
ُ
األمريكية ً
ُ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
منطلق
وسعة أ ُف ٍق واطال ٍع تام ،فهي -ومن
للواقع
دقيقة
قراءة
من
ِ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تدخر ُجهدً ا يف بيان خطورة هذا
املسؤولية الرشعية جتا َه األ ّمة -مل
ْ
ِ
ٍ
ِ
وبياناهتا إىل
موقف يف ُخ َطبِها
أكثر من
االستهداف
ْ
فانربت يف َ
ِ
ِ
ِ
احللول ملواجهته..
ووضع
الرصحية إليه ،والتحذير منه بل
اإلشارة
ِ
ِ
ِ
ٍ
ُ
ُ
تشمل
جهات ِعدّ ٍة
مسؤولية
احلقيقية فهي
املواجهة
إمكانات
أ ّما
ُ
ِ
جلهدٍ
ٍ
ٍ
باإلضافة ُ
وم ّ
نظامت ومؤسسات ُجمتمعية،
(األفرا َد واألرس َةُ ،
ِ
اإلمكانات الالزم َة لذلك).
حكومي ُمعتدٍّ به يو ِّف ُر
ِ
شخ ِ
العليا ّ
وبذلت النصح ..وما تب ّقى هو
صت احلالة،
مرجعي ُتنا ُ
مجيعا.
مسؤولي ُتنا ً
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س��ابقة ل��م نش��هد مثيله��ا ف��ي الع��راق

المعرض الدول��ي األول
للم��وارد التعليمي��ة الطبي��ة
الحديث��ة
تحرير :حسين النعمة  -تقرير :احمد الوراق  -تصوير :صالح السباح

تحت ش��عار «كرب��الء بوصلة العراق الطبي��ة» افتتح نائ��ب االمين العام
للعتب��ة الحس��ينية المقدس��ة المعرض الدول��ي للم��وارد التعليمية
الطبية الحديثة ،والذي يعدّ س��ابقة لم نشهد مثلها على مستوى
العراق.
المع��رض ال��ذي أقيم على قاع��ة ّ
أم أبيه��ا (صلوات الل��ه عليها) في
جامعة الزهراء (عليها السالم) للبنات احدى المؤسسات االكاديمية
التابعة لهيأة التعليم الجامعي في العتبة الحس��ينية ،حضره رئيس
جامعة وارث االنبياء االس��تاذ الدكت��ور ابراهيم الحياوي وممثل االمم
المتحدة في كربالء االس��تاذ علي كمونة وعددٍ من رؤساء الجامعات
والطلبة والطالبات ،والشخصيات االكاديمية واالجتماعية وبمشاركة
الجامع��ات الحكومية واالهلية وعددٍ م��ن المراكز البحثية التخصصية
الطبية وش��ركات االجهزة والمس��تلزمات الطبية وشركات برمجيات
التعلي��م الطبي والمتخصصين ف��ي المجاالت الطبي��ة وعدد من دور
النشر.
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ضي��اء الدي��ن :أول��ت العتب��ة
الحس��ينية المقدس��ة اهتمام��ا
كبي��را ف��ي الرعاي��ة االنس��انية
والتط��ور العلم��ي والثقاف��ي
عل��ى جمي��ع الصع��د..
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هن��اك وس��ائل تعليمي��ة متط��ورة ج��د اً
تس��اعد وتحاك��ي الواق��ع او تس��اعد ف��ي
عملي��ة ترصي��ن المعرف��ة لذلك كان االصرار
عل��ى اقامة هذا المع��رض النوعي االول..

أ .د .ابراهيم الحياوي

وملعرفة املزيد عن املعرض وما تضمنه حتدث نائب االمني
العام للعتبة احلسينية املقدسة الدكتور عالء امحد ضياء الدين
قائالً« :أولت العتبة احلسينية املقدسة اهتامما كبريا يف الرعاية
االنسانية والتطور العلمي والثقايف عىل مجيع الصعد ،لذلك
نجد احلاالت الصحية والطبية هلا امهية بالغة ومهمة وكبرية
يف حياة جمتمعنا العراقي ،فهو بأمس احلاجة اىل هذا الدعم
والتطور ،لذا تسعى العتبة احلسينية اىل دعم اجلامعات والعلم
والتعليم عىل مجيع الصعد ولدينا جامعتني رائدتني ويف
املستقبل القريب سيكون لنا اكثر ،وسيكون لنا حمطات علمية
تستوعب هذه الطاقات وهذا االبداع فام عليكم اال السعي
بجهد كبري لتكونوا اسامء المعة يف ميادين العلم والتطور،
الذي هيتم بالعلوم الطبية والعلوم االنسانية بشكل كبري».
وبدورة حتدث رئيس جامعة وارث االنبياء (عليه السالم)
االستاذ الدكتور ابراهيم احلياوي قائالً« :بداية ُاشري اىل قضية
مهمة هي ان معرض املوارد الطبية التعليمية هو االول من
ِ
نوعه عىل مستوى العراق النه يمثل قفزة نوعية ملا له من امهية
يف دعم املؤسسات االكاديمية ودعم العملية التعليمية»،
مضيفا« :نحن اليوم نعيش مرحلة التكنولوجيا ومرحلة
التقدم يف مجيع وسائل احلياة ومن ضمنها الوسائل التعليمية،
هناك وسائل تعليمية متطورة جد ًا تساعد وحتاكي الواقع او
تساعد يف عملية ترصني املعرفة وعملية ترصني التعليم لذلك
كان االرصار عىل اقامة هذا املعرض النوعي االول وسيكون
هناك معارض اخرى ان شاء اهلل».

وعم��ا تلعب��ه الجامع��ات ف��ي بن��اء
الق��درات وتقدي��م االصال��ة العلمي��ة
لتك��ون ف��ي خدم��ة المجتم��ع اعتمادا
على التكنولوجي��ا واعتمادا على رصانة
البرامج المؤسسية واالكاديمية ،تحدث
المس��اعد العلم��ي لرئي��س جامع��ة
الزهراء (عليها الس��الم) للبنات االس��تاذ
الدكتور زهير محمد علي قائالً:
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«تنبني اجلامعات عىل رصانة ا ُملخرج ،وعىل هذا االساس
دأبت االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة اىل تقديم
الدعم واالسناد لتكون جامعات العتبة احلسينية املقدسة
إنموذجا مميز ًا يطلق سمة التم ّيز يف االداء مما حيقق رصانة
عالية لتكون هذه اجلامعات رقام مه ًام ضمن اجلامعات
العراقية ،وعىل هذا االساس دأبت جامعتا وارث االنبياء
وجامعة الزهراء للبنات (عليهم السالم) لتقديم فكرة
جديدة من خالل اقامة املعرض هبدف إبراز دور العتبة
احلسينية املقدسة يف دعم املعارف والعلوم وانتاجها من
خالل جامعاهتا املختلفة ومستشفياهتا املتعددة كجزء من
االدوار املعرفية الذي متارسه يف خدمة املجتمع ،وايض ًا
من االهداف التعرف عىل الوسائل والتقنيات واالجهزة
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التعليمية املستخدمة يف تطوير املعارف يف املجاالت
الصحية والطبية وابراز امهية املوارد التعليمية يف بناء
القدرات واملهارات للطلبة يف االختصاصات الطبية
والصحية ليكونوا قادة املجال الصحي والطبي املستقبيل،
اضافة اىل ذلك توطني املعرفة وانتاجها وانعكاسها يف بناء
وتطور البنى التحتية اخلاصة بالعملية التعليمية ،ولغرض
حتقيق هذه االهداف تم اطالق نظام الكرتوين للتعريف
باملعرض العلمي االول للموارد التعليمية والطبية احلديثة
وتسجيل واستالم املشاركات حسب املحاور املحددة
فيه حيث تنوعت املشاركات بني مطبوعات وكتب طبية
وصحية وبرجميات تعليم الطب االفرتايض واالجهزة
الطبية احلديثة وعدد من املشاريع البحثية».

كان اله��دف م��ن إقام��ة
ه��ذاالمع��رضه��وإب��راز
دور العتب��ة الحس��ينية
المقدس��ة في دعم
المعارف والعل��وم وانتاجها
م��نخ��اللجامعاته��ا
المختلف��ة ومستش��فياتها
المتع��ددة..

الحكي��م :المع��رض ُق ّس��م ألربع��ة مح��اورة وه��ي مح��ور االجه��زة
والمع��دات الطبي��ة الحديث��ة ومح��ور ب��راءات االخت��راع ومح��ور الكت��ب
المطبوع��ة ومح��ور البح��وث ومس��توعبات س��كوباس..
من جهته ،حتدث عضو اللجنة التحضريية للمعرض
الطبي التعليمي للموارد الطبية احلديثة االستاذ ميرس اكرم
احلكيم قائالً :برعاية وزارة التعليم العايل وارشاف مبارش
من االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة واهتامم كبري
من لدن سامحة املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة
يف املجاالت العلمية الطبية التعليمية بادرت جامعتا
الزهراء للبنات وجامعة وارث االنبياء ،بإقامة املعرض
االول للموارد التعليمية الطبية احلديثة عىل ارض جامعة
الزهراء (عليها السالم) يف مدينة كربالء املقدسة»،
منوها عن تقسيم املعرض اىل أربعة حماور هي :حمور
االجهزة واملعدات الطبية احلديثة التكنولوجية وحمور
براءات االخرتاع وحمور الكتب املطبوعة وحمور البحوث
ومستوعبات سكوباس».
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( 4000طالبة جامعية)
يحتفلن بتخرّجهن في الصحن
الحسيني الشريف
األحرار /علي الباوي

ل ع��ام تنظم العتبة الحسينية
في ك� ّ
ال��م��ق��دس��ة م��ه��رج��ان ال��ت��خ � ّرج السنوي
ال��م��رك��زي لطالبات الجامعات العراقية،
وال��ذي ينظمه مركز الحوراء زينب (عليها
السالم) التابع للعتبة الحسينية المقدسة.
حيث بلغ عدد الطالبات المشاركات في
المهرجان هذا العام ( 4000طالبة) تو ّزع
حضورهم البهي في الصحن الحسيني
على م��دى خمسة اي���ام ،وم��ن مختلف
ال��ج��ام��ع��ات ال��ع��راق��ي��ة ،وش��ه��د ال��ي��وم
االول ل��وح��ده مشاركة ( 750طالبة) من
محافظتي البصرة وذي قار.
وت��ض��م��ن��ت ف���ق���رات ال��م��ه��رج��ان ال���زي���ارة
الجماعية لحرم اإلمام الحسين وأخيه أبي
الفضل العباس (عليهما السالم) ،وترديد
القسم في الصحن الحسيني الشريف
وال��ت��ب�� ّرك ب��راي��ة االم����ام ال��ح��س��ي��ن (عليه
السالم).
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وحتدث املرشف العام عىل املركز ،الدكتور سعد الدين البنّاء:
من حق اخلرجيات واخلرجيني ان حيتفلوا بتخرجهم من الكليات
وهناك نوعان من االحتفال فاألول جيرى بالكليات واجلامعات
واليشء اجلديد يف هذا العام والعامني السابقني انه يكون
االحتفال هنا عند مرقد االمام احلسني (عليه السالم) يف ظل
االجواء الروحانية والنفحات االيامنية وسيكون ذلك راسخا
يف اذهان اخلرجيات ليس فقط اخلرجيني وللخرجيات ايضا ولدينا
احتفال يتضمن اخلرجيات واخلرجيني ويف هذه الدورة حرضها
 4,000خرجية من اصل  15حمافظة وان شاء اهلل هناك برنامج
مهم جدا ومن ضمن هذا الربنامج اقامة حمارضة بعنوان انتهاك
حقوق االنسان عىل يد ازالم النظام البائد هذه املحارضة تبني

السيد سعد الدين هاشم
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للجيل اجلديد الذين مل يطلعوا عىل ما عاناه الشعب
العراقي من ظلم واضطهاد وتقتيل واعدامات
ليطلعوا عىل جانب بسيط من هذه االنتهاكات وايضا نحن
مستعدون عىل االجابة عىل استفساراهتم ونامل ان يكون هذا
الربنامج ناجح كاألعوام السابقة ويتضمن الزيارة اجلامعية والتقاط
الصور بني احلرمني وكذلك وجبة طعام للتربك يف مضيف االمام احلسني
(عليه السالم).
فيام حتدثت املهندسة ندى اجلليحاوي مسؤولة شعبة االعالم النسوي يف
املركز قائل ًة:
اليوم نحتفي بتخرج اكثر من  750طالبة من حمافظتي البرصة وذي قار اقيم
احلفل يف كل من قاعة خاتم االنبياء وسيد االوصياء ،اهلدف من اقامة هذه
احلفالت هو تشجيع الطالبات عىل توثيق ما حققوه من نجاحات قرب سيد
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الشهداء (عليه السالم) واالستلهام من منهجه العظيم بام
يف نجاحهم وتطبيق الواقع العميل لتخصصاهتم من اجل بناء
جيل واعي يقتدي بسيدة النساء وابنتها العقيلة (عليهام السالم).
ويف لقاء اجرته جملة االحرار مع احدى اخلرجيات حتدثت قائلة:
اليوم اتينا من البرصة اىل مدينة كربالء نرصة اىل ما قالة سيدي وموالي
ٍ
نارص ينرصين اال من معني يعينني
احلسني (عليه السالم) يف يوم عاشوراء اال من
اتينا اىل هنا لنرصة سيدي وموالي االمام احلسني (عليه السالم) ،حفل ال يناله
اال ذو ٍ
حظ عظيم وجودنا يف هذا املكان حيتاج اىل توفيق فانا ال استطيع ان اصف
شعوري فقط اشكر اهلل سبحانه وتعاىل عليه..
وأضافت قائلة :اهدي خترجي اىل سيدي وموالي صاحب العرص والزمان (عجل
اهلل تعاىل فرجة الرشيف) ومن ثم اىل امي وايب ،ان هذا احلفل خيتلف داخل احلرم
احلسيني وبني احلفل داخل القاعات يف االماكن االخرى.
23

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة2022
ل�سنة
2022مم

ال��ع��ط��اء احل�سيني

ك��وادرمتخصص��ة
في العتبة الحس��ينية المقدس��ة
ي
تناق��ش منه��اج مع��رض الكت��اب الدول�� ّ
بنس��ختهِ ال��������� ()17
تقرير /نمير شاكر -تصوير /خضير فضالة

عق��دت اللجنة التحضيري��ة الخاصة للمعرض الدولي الخ��اص ب�(الكتاب) التي تقيمه االمان��ة العامة للعتبة
الحسينية المقدسة في مدينة كربالء على هامش مهرجان ربيع الشهادة الثقافي الدولي في دورته
ال������� ( ،)17اجتماع��اً ناقش��ت فيه المنهاج الذي س��يتضمنه المع��رض ،وطرح األفكار وتب��ادل اآلراء من اجل
تحقي��ق رؤية العتبة المقدس��ة في هذه النس��خة ،وما يتضمنه المعرض من مش��اركات محلية ودولية،
بحضور عضو مجلس اإلدارة األس��تاذ (علي كاظم س��لطان) ،ورئيس لجنة المهرجان ربيع الشهادة السيد
(نبيل الحسني) ،فضال عن أساتذة وفنيين واختصاصيين في إقامة المعارض.

األستاذ علي كاظم سلطان

وعن التحضريات وأليات العمل بمعرض الكتاب ،قال
احلسني بشكل خاص ملجلة «األحرار» :ان اللجنة اخلاصة
باملعرض اجتمعت للتباحث يف ألية أقامته بشكل متميز
وخمتلف عن باقي الدورات السابقة .وناقشت اللجنة
األمور الفنية التي ختض املعرض ،وطرحت األفكار
وتبادلت اآلراء فيام بينها ،ووضعت اسرتاتيجية لعدة
فعاليات فكرية وثقافية ،منها حفل توقيع الكتاب بالتنسيق
مع الكتاب واألدباء العراقيني والعرب واملختصني يف
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السيد نبيل الحسني

صناعة الكتب بكافة مصنفاهتا .كل ذلك يصب يف حتقيق
هدف ورؤية األمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة يف هذا
املعرض.
وتابع احلسني حديثه قائال :كذلك ارتأت اللجنة ان يتم
إقامة معرض الكتاب يف صحن العقيلة زينب (عليها
وأيضا
السالم) وذلك من اجل حتقيق مساحة كبرية،
ً
ملراعاة حرية احلركة للزائر وللضيوف الذين سيزورن
املعرض ،إضافة تسهيل حركة دور النرش وعملية إدخال

الكتاب وإخراجها .ومن أجل استضافت أكرب عدد من
املهتمني بالكتاب سيتم توجيه دعوات إىل العديد من دور
النرش يف داخل وخارج العراق .مشريا إىل ان هذه السنة وجهنا
دعوات خاصة للدور األكاديمية التخصصية إلبراز الدور
الفعال واملهم ملدينة كربالء املقدسة يف اجلانب األكاديمي،
وابراز ما تضمه هذه املدينة املقدسة من حركة علمية وفكرية
عىل مستوى اجلامعات احلكومية واألهلية ،وما يزال توجيه
الدعوات للدور املشاركة ومن املتوقع ان يصل العدد اىل اكثر
من ( )200دار نرش ،وسيكون هناك مشاركة مميزة ملختلف
أقسام العتبة احلسينية املقدسة ،إلبراز نتاجاهتا اإلبداعية
والعلمية والدينية سواء كانت اهلندسية أو الطبية أو األكاديمية
او الفكرية .ومن جانب أخر ،أكد السيد نبيل احلسني :ان مدينة
كربالء املقدسة هي حاضنة علمية وأكاديمية ،وبناء عىل ذلك
سيتم توجيه دعوات للعديد من الدور التخصصية يف الكتاب
األكاديمي للمشاركة وعرض عناوينها املختلفة؛ حتى ينتفع
منها طالب اجلامعة وأصحاب الدراسات العليا وكذلك
اجلامعات احلكومية واالهلية التي أخذت حيز ًا مميز ًا وحضور ًا
وأيضا نحرص عىل ان تكون مشاركة
علمي ًا يف مدينة كربالءً ،
هذا اجلامعات ليس فقط يف عرض الكتاب األكاديمي وإنام يف
إقامة ندوات فكرية وحوارية مع أساتذة من خمتلف اجلامعات.

صحن العقيلة يحتضن معرض الكتاب الدولي
في دورته السابعة عشر
ومن جانبه حتدث عضو جملس اإلدارة يف العتبة احلسينية
املقدسة احلقوقي (عيل كاظم سلطان) قائال :بتوجيه من سامحة
املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ (عبد املهدي
الكربالئي (دام عزه)) بإعادة مهرجان ربيع الشهادة الثقايف
العاملي ،ومن ضمن فعالياته املهمة هو (معرض الكتاب) يف
هذا العام ارتأت اللجنة التحضريية بعد عقد اجتامع مع سامحة
املتويل الرشعي ان يكون مكان إقامة املعرض يف صحن العقيلة،
وليس يف منطقة ما بني احلرمني الرشيفني من اجل إفساح جمال
للزائرين كذلك ملنح خصوصية للمعرض ،تم دعوة الكثري من
دور العلم من داخل وخارج العراق للمشاركة يف هذا املعرض
إىل جانب دعوة العتبات املقدسة ,واالن يف طور األعداد وان
شاء اهلل سيكون معرضا متميزا.
وأضاف «سلطان» ان من األمور املهمة التي تم مداولتها مع
للجنة هو أرشاك األطروحات األكاديمية بحق أهل البيت
(عليهم السالم) عن طريق مفاحتة اجلامعات العراقية للمشاركة
يف املعرض ،وسنعمل عىل ختصيص جناح خاص هبم من اجل
عرض إنتاجات الطلبة وتشجيعهم عىل كتابة بحوثهم يف هذه
الشخصيات العظيمة التي غريت وجه التاريخ.

25

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

ال��ع��ط��اء احل�سيني

إص َط َفوا ُ
انف َس ُ
ْ
هم وابتعَ دوا عَ ن ُمغوَ يات الحياة..

الص َ
حن ُ
طل ُّب المعالي اختاروا َ
الحسيني
شاهدا على َ
ً
هم
خرج
ت
ِ
األحرار :قاسم عبد الهادي  -تصوير :احمد القريشي
بعي��داً ع��ن صخب حفالت التخرج المتداولة وما يصاحبها من اخالقيات ال تم��ت لديننا وال لعاداتنا وتقاليدنا
بِصلة ،وبحثاً عن االس��تقرار النفس��ي والروحي ليختموا فيه نهاية مش��وار دراس��ي ويعلنون عن انطالقة
جدي��دة وحص��اد ما زرع��وا خالل  16عام من الدراس��ة ،فل��م يكن مكان انس��ب وال اطهر م��ن ضريح المولى
المق��دس اب��ي عب��د الل��ه الحس��ين (عليه الس��الم) ليوثق��وا فيه لحظ��ات تخرجه��م ويعزفوا لح��ن الوفاء
االجواء الروحانية خالل المراس��يم
لإلنس��انية والدين والوطن بأصوات صادقة مش��اركين َخدَ َمة الحس��ين
َ
العبادي��ة اليومي��ة التي يؤدّ يه��ا ،طلبة وطالب��ات جامعيون على اب��واب التخرج من مختل��ف المحافظات
يتكب��دون عن��اء الس��فر ليقطعوا عهدا على انفس��هم ف��ي محضر الله ج��ل جالل�ه وريحان��ة المصطفى
االمام الحس��ين عليه الس��الم داخل الصحن الحس��يني المقدس بأن يقدموا خالص جهودهم العلمية
ف��ي البناء والتقدم والرقي لبلدهم وخدمة ابناء الوط��ن مراعين القيم والمبادئ التي ضحى من اجلها
سبط الرسول االكرم (صلى الله عليه وآله).
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ومن جانبها مل تدخر العتبة احلسينية املقدسة جهد ًا
الستقبال جماميع الطلبة اخلرجيني وتوفري املتطلبات
الالزمة إلقامة فعاليات خترج تليق هبذه النخبة
احلسينية ،ويف هذا السياق بني مستشار االمني العام
للعتبة احلسينية املقدسة احلاج «فاضل عوز» قائال:
«بدأ العمل يف املراسيم العبادية منذ سنة 2004م،
وتكاد ان تكون يومية بمشاركة خدمة االمام احلسني
عليه السالم وحضور مجع غفري من الزائرين ،مبينا:
«ان املراسيم تبدأ بتالوة القران الكريم وقراءة سورة
الفاحتة عىل ارواح الشهداء االحرار من القوات
االمنية واحلشد الشعبي املقدس ،بعدها قراءة دعاء
الفرج وزيارة االمام احلسني (عليه السالم) وترديد
نداء العقيدة والكثري من االدعية االخرى.

االثر النفيس واملعنوي
واكد مستشار االمني العام ان« :ترديد العهد حتت قبة
سيد الشهداء (عليه السالم) له االثر الكبري عىل اجلانب
النفيس للطالب اجلامعي من خالل االجواء الروحانية
التي يعيشها عند زيارته االمام احلسني وترديد العهد يف
هذه البقعة املباركة ،والواقع منذ اكثر من 10سنوات
بدأت اجلامعات العراقية من خمتلف انحاء العراق
باملشاركة يف هذه املراسيم بالتزامن مع موسم التخرج،
وشهدت مشاركات من معظم جامعات العراق بغية
الترشف باملشاركة يف املراسيم العبادية وترديد القسم
حتت قبة سيد الشهداء ،وهو بحد ذاته انجاز كبري
للطلبة ،بان خيتموا حياهتم الدراسية حتت قبة سيد
الشهداء ،موضحا ان :هنالك تنسيق مسبق بني االمانة
العامة للعتبة احلسينية املقدسة واجلامعات من
27
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خالل تقديم طلب رسمي من قبل اجلامعة يتضمن أعداد
املشاركني وموعد الوصول اىل كربالء واالحتياجات
اللوجستية ،بعدها يتم توجيه الطلب اىل اجلهات املختصة
من اقسام العتبة املقدسة للقيام بالتحضريات وتوفري كافة
االحتياجات ،وان هناك الكثري من الطلبات اجلامعية التي
تُرسل اىل العتبة احلسينية من اجل اقامة حفل خترج داخل
الصحن احلسيني وترديد عهد التخرج واملشاركة باملراسيم
العبادية ،فضال عن ذلك خرجيي الكليات العسكرية
وخرجيي دورات الرشطة ونحن بدورنا نقسم الوقت
اخلاص يف املشاركة باملراسيم عىل مجيع الطلبات املقدمة
لتاليف حصول اي ارباك.
رسالة عظيمة
انه ومن خالل مشاركة الطلبة والطالبات خرجيي
اجلامعات واملعاهد العراقية يف هذه املراسيم العبادية له اثر
كبري عىل النفس ،وهو بحد ذاته رسالة عظيمة للعامل امجع
تتمثل بدور العتبة احلسينية املقدسة الفعال باحتضان هذه
الرشحية بشكل مستمر ،ومن دون ادنى شك فان الكل
يتمنى احلضور واملشاركة املباركة يف هذه املراسيم العظيمة،
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فهو يوما تارخييا له وقع كبري يف نفوس اخلرجيني وس ُيخ َلد بالوقوف امام سيد الشهداء
(عليه السالم).
واجلدير بالذكر ان االمانة العامة للعتبة احلسينية املقدسة احتضنت اعدادا كبرية من
الطلبة والطالبات العراقية ممن خترجوا عىل مدار السنوات السابقة ،فضال عن طلبة
الكليات العسكرية ،وكان هلم الرشف بالوقوف امام سيد الشهداء (عليه السالم)
ومعاهدته عىل العمل اخلالص هلل (سبحانه وتعاىل) بعد ان قطعوا شوطا مهام من
حياهتم العلمية وحتوهلم اىل احلياة العملية.

ع��وز :تردي��د العه��د تح��ت قب��ة س��يد الش��هداء (علي��ه
الس��الم) له االثر الكبير عل��ى الجانب النفس��ي للطالب
الجامع��ي من خالل االج��واء الروحانية الت��ي يعيش��ها
عن��د مرق��د اإلم��ام الحس��ين (علي��ه الس��الم)..
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ش��عبة التبلي��غ الجامع��ي ف��ي العتب��ة الحس��ينية..

انم��وذج ح����ي للعم��ل
ي الهادف
الحس��ين ّ
األحرار /حسنين الزكروطي

تس��عى ش��عبة التبلي��غ الجامع��ي التابع��ة لقس��م الش��ؤون
الديني��ة ف��ي العتب��ة الحس��ينية ،لتحصي��ن الش��باب والفتي��ات
فكريا ودينيا واخالقي��ا ،ورفدهم بالمعلومات الصحيحة النابعة
من منه��ج اهل البي��ت (عليهم الس��الم) ،وتمكينه��م للدفاع
ض��د الش��بهات الفكري��ة والعقائدي��ة الت��ي يتع��رض له��ا الدين
االسالمي الحنيف بين الحين واآلخر ،ومن جملة االنشطة التي
اقامتها الشعبة هي الندوات الفكرية والمخيمات الكشفية..
للطلبة الجامعيين والمتخرجين الجدد.
وللحدي��ث اكثر حول عمل الش��عبة والمه��ام التي تعمل على
تحقيقها ،التقت مجلة (األحرار) رئيس قس��م الش��ؤون الدينية
الشيخ أحمد الصافي الذي قال:

الشيخ أحمد الصافي
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«تأسست الشعبة يف عام 2021م وحتديد ًا يف شهر متوز
إلقامة النشاطات التي ختص الشباب اجلامعي وبقية
الفعاليات الشبابية يف املجتمع العراقي واإلسالمي بعد
التوصيات واالهتامم من سامحة املتويل الرشعي للعتبة
احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي،
وكانت رؤية الشعبة نابعة من منهج أهل البيت (عليهم
السالم) وتوصيات املرجعية الدينية العليا واحلوزة العلمية
املباركة يف النجف االرشف ،وهي حتصني الشباب ورفدهم
باملعلومة الصحيحة واعطائهم آليات الصد والدفاع ضد
الشبهات الفكرية والدينية التي تعرتضهم ،ويتم ذلك من
خالل عدة برامج متنوعة هتدف كل منها لتغذية ومعاجلة
زاوية فكرية أو دينية أو أخالقية أو قيمية».
وتابع القول« :ارتأينا بان يكون املحارضون واملتصدون
هلذا املرشوع الثقايف من احلوزة العلمية يف النجف االرشف

وقد تم التنسيق ألجل ذلك مع عدة الفضالء احلوزة العلمية
الرشيفة».
واضاف« :ان الفئة املستهدفة يف نشاطات الشعبة هم الشباب
اجلامعيني ،وضمن ثالثة مراحل (قبل دخوهلم إىل اجلامعة،
وحال كوهنم باجلامعة ،وبعد خترجهم منها)».
أما الربامج املهمة فهي كالتايل:
اوال( /برنامج الندوات الفكرية اهلادفة) والذي متثل يف
إقامة ندوات لطلبة اجلامعات يف أماكن قريبة من اجلامعة
بالتنسيق مع إدارة اجلامعات أو يف مناطق سكناهم بالتنسيق
مع معتمدي املرجعية الدينية العليا واملواكب واهليئات،
ويشارك فيها مجلة من أساتذة احلوزة العلمية يف النجف
األرشف وطلبتها ،ويتم طرح مجلة من املواضيع التي
تشغل ذهن الشاب اجلامعي يف اجلوانب الفكرية والدينية
واالخالقية واالجتامعية ،وتكون عىل شكل إلقاء حمارضة
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من ثم يفسح املجال للحوار واملناقشة ولطرح األسئلة
واإلجابة عنها.
ثاني ًا( /برنامج االستضافة) وصورته بأن يستضاف الوفد
الطاليب مدة ثالثة أيام من كل أسبوع (اخلميس واجلمعة
والسبت) يف العتبة احلسينية املقدسة أو إحدى العتبات
املقدسة األخرى ،ويتم ذلك بفقرات عديدة منها إقامة ندوة
فكرية وعقد جلسات حوارية نقاشية ما بني طلبة احلوزة
العلمية وطلبة اجلامعات ،فضال عن إقامة مسابقة فكرية
تنموية بالتعاون مع قسم تطوير املوارد البرشية ،كذلك اجلانب
الرتفيهي وزيارة متحف العتبة املقدسة.
ثالثا( /برنامج املخيم الكشفي) يعد برنامج املخيم الكشفي
من الربامج املهمة الذي تكثف الشعبة اهتاممها الكبري له،
ويكون عىل شكل دورة ثقافية ضمن منهج وضع من قبل
أساتذة احلوزة العلمية يف النجف األرشف ،ويتضمن املعرفة
(الفكرية العقائدية واملعرفة الفقهية واملعرفة املهدوية)،
باإلضافة إىل ورش يف كيفية التعامل مع الشبهات والرد عليها
وكذلك يتضمن جانبا حتفيزيا وترفيهيا.
رابعا( /الربنامج النسوي) تم إفراد هذا الربنامج عن
الربناجمني السابقني خلصوصية املشاركني فيه ،حيث للفتيات
واملرأة خصوصية من حيث تطبيق الربنامج فلذا سار الربنامج
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عىل نحوين ،إقامة ندوات فكرية بأماكن قريبة من اجلامعات،
واستضافتهن يف إحدى العتبات املقدسة بواقع يوم واحد مع
إقامة ندوة فكرية.
الدوار) وهذا الربنامج يركز عىل
خامسا( /برنامج الطبيب ّ
رشحية الشباب وحتديد ًا بعد خترجهم من اجلامعة وعدم
حصوهلم عىل عمل مستديم ،عرب عقد جلسات حوارية
نقاشية مع طلبة احلوزة العلمية يتم فيها تداول خمتلف القضايا
الفكرية والدينية واالجتامعية واملشاكل التي تعرتضهم ونحو
ذلك.
سادس ًا( /برنامج الثانويات) وغاية هذا الربنامج هو البناء
الديني واألخالقي والق هَّيمي هلذه الرشحية حتى تتحصن قبل
الدخول للجامعة ،وتكون مؤهلة ملواجهة األفكار والتحديات
يف قابل أيامها ،ويتم ذلك بالتنسيق مع مديريات الرتبية يف
املحافظات و إدارات املدارس فيها ،وعقد حمارضات أسبوعية
للطلبة تتناول املعرفة الدينية واألخالقية والتنمية الذاتية.
سابع ًا( /برنامج املسابقة الفكرية) انبثقت فكرة هذا الربنامج
بمحاولة لتنمية البحث الفكري والديني وبث روح الوعي
والتفكري لدى الشباب والفتيات ،وتتمثل بوضع اسئلة
مأخوذة من مصادر دينية حمددة حتت متناول يد املشاركني.
ثامن ًا( /برنامج تبليغ املل ّبني لفتوى الدفاع الكفائي) وجدت

الشعبة من خالل دراسات أن غالب الذين لبوا نداء املرجعية يف الدفاع
الكفائي هم من رشحية الشباب ،وألجل أن ال هتمل هذه الرشحية
ضحت بالغايل والنفيس ،انبثقت فكرة الربنامج لتغذية هذه
املباركة التي ّ
الرشحية باألفكار السليمة وتنميتها عقائديا وفقهيا وأخالقيا ،وإدامة
روح العزيمة والتضحية فيهم للدفاع عن وطنهم ومقدساهتم ،وتنبيههم
من خطر تسميم األفكار املنحرفة والضالة ،ويتم ذلك من خالل زيارة
املبلغني من طلبة احلوزة العلمية يف النجف األرشف إىل القطعات
العسكرية ومعايشة اجلنود يف املعسكرات ملدة يومني تقريب ًا ،فض ً
ال عن
عقد املحارضات وإقامة صلوات اجلامعة.
واشار الصايف اىل «ان املصادر التي تعتمدها الشعبة يف إقامة النشاطات
مأخوذة من اساتذة وطلبة احلوزة العلمية يف النجف االرشف،
ومعتمدو املرجعية الدينية العليا يف املناطق واملحافظات املستهدفة،
وإدارة اجلامعات العراقية ومنسقوها ،وإدارة املدارس الثانوية ،اضافة
اىل بعض املراكز الثقافية التابعة للعتبة احلسينية املقدسة يف املحافظات،
وبعض الشخصيات األكاديمية التي هلا باع يف العمل الشبايب ،كذلك
بعض الشباب املؤمن الذي له اهتامم بتنظيم الفعاليات الشبابية املختلفة».
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ّ
األمي��ة
إل��ىنف��ق
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كالم��رض الخبي��ث حني يســترشي يف معظــم انحاء
ِ
اجلســم ويتسبب بعرقلة اهم فعالياته احليوية ،االعراض بطيئة
الظهور تنخر االحشاء قبل ان يتم مالحظتها ،وعند تشخيصها
يكــون قد فات كثريا من الوقت ،العالج حيتاج مدة طويلة من
الصرب وفرتة نقاهة.
اهنا البطالة ..تلك الظاهرة السلبية املنترشة يف اغلب دول
العامل الثالث خملفة عواقب وخيمة عىل الفرد واملجتمع،
والعراق احد الدول التي تعاين من هذه الظاهرة بشكل
خميف ،كون احللول الفردية املوضوعة هلا من شأهنا ان تقودنا
اىل نفق مظلم يرضب مستقبل العراق لسنوات ،كيف ال
ونسبة الشباب يف العراق تفوق النصف وهذه الفئة التي تتميز
بإمكانية القيام بأعامل تضمن هلم حياة كريمة ،وصفات عملية
مهمة وبشهادات جامعية متقدمة ،ولكنهم مل جيدوا فرص
عمل مناسبة يف املجتمع الذي يعيشون فيه ،وبالتايل ّ
فإن هؤالء
األفراد ال يمتلكون مورد أو رزق يسد حاجاهتم الشخص ّية
سواء كانت اقتصادية أو معنوية.

وم��ن العوامل التي ادت الى انتش��ار البطالة في

العراق:
االحتالل االمريكي وقبله احلصار االقتصادي فضال عن
الرصاعات الداخلية وترهل كبري يف اعداد املوظفني وضعف
دعم القطاع اخلاص بسبب االعتامد الكيل عىل االسترياد
ما اردى بالعراق اىل ان يصبح بلد مستهلك عىل الرغم من
الطاقات الشبابية اهلائلة التي يزخر هبا ،وكذلك جلوء اغلب
الرشكات االهلية اىل استدعاء العامل واملوظفني األجانب
للعمل لدهيا ً
بدال من االعتامد عىل العامل املحليني.
ومع التزايد الرسيع للسكان ،مصحوبا بالعوامل املذكورة
اعاله اصبح من املحتم انتشار الفقر و تكتل طوابري من
الشباب العاطلني عن العمل ،مما يؤول اليه االمر اىل البحث
عن اقرب وارسع فرصة عمل ،ضاربني بعرض احلائط
مستقبلهم التعليمي من خالل تركهم للدراسة وانشغاهلم
بتدبري القوت اليومي ،وبالنتيجة فان العراق منقاد اىل اعداد
جيل «أمي» يف السنوات القليلة القادمة ،وذلك بعد عمل
مسح ميداين ألصحاب العمل امليداين اتضح ان نسبة تفوق

ال %70من الشباب هم تاركي الدراسة وقلة منهم ممن جييد
القراءة والكتابة!!..

ولمناقش��ة الحل��ول الس��ريعة للخ��روج م��ن هذا
النفق المظلم فأن:
عىل اصحاب القرار حتسني احلالة املعيشية ألرباب االرس حتى
ال جيربوا اوالدهم عىل ترك الدراسة وااللتحاق بسوق العمل
مقابل مبالغ زهيدة ومستقبل مهدور ،والعمل عىل دعم
املشاريع الصغرية ومتويلها عن طريق منح املصارف التجارية
لبعض القروض التي تساعدُ الشباب عىل تأسيس أعامهلم
وتطويرها فيام بعد ،دون وضع رشوط تعجيزية وارباح
مبالغ هبا ،ورضورة تطوير أساليب وطرق البحث عن فرص
عمل جديدة تصاحبها االهتامم بالتحصيل الدرايس للشباب
الباحثني عن فرص عمل ،والعمل عىل دعم عملية التعليم
املستمر لليد العاملة وخاصة ملن هم دون شهادة املتوسطة،
وكذلك خلق تعاون حقيقي بني القطاع العام والقطاع اخلاص
لتوفري فرص عمل جيدة للشباب ،ومن املحفز ايضا تقديم
بعض املكافآت املادية لألشخاص الذين يعملون يف جمال
العمل التطوعي ،وذلك لتعزيز فكرة العمل التطوعي الذي
قد يتم حتويله مع األيام إىل عمل رسمي ،وغريها من احللول.
ولنا يف العتبات املقدسة مثال حيتذى به ،إ ْذ أخذت «العتبة
احلسينية املقدسة» عىل عاتقها القيام باحللول املذكورة اعاله
بل وتعدت اىل اكثر من ذلك ،اذ مل تقترص العتبة احلسينية
املقدسة عىل كوهنا مؤسسة دينية بل اصبحت مؤسسة متعددة
االختصاصات بام يتناسب مع خدمة الصالح العام ،حيث
قامت بتوظيف االالف من الشباب حسب اختصاصاهتم
واحتياج العتبة خلدماهتم ،ناهيك عن استحداث مراكز
واقسام خمتصة بشتى رشائح املجتمع مع ايالء امهية ورعاية
خاصة لرشحية الشباب كوهنم العمود الفقري حلارض
ومستقبل االمة.
وخالصة القول ..للخروج من هذا النفق املظلم عىل مجيع
افراد املجتمع التكاتف ودعم بعضهم البعض ومسك العىص
من املنتصف من خالل احلفاظ عىل نور العلم لييضء درب
الشباب ومستقبلهم والتشجيع عىل العمل دون ان يلقي
بظالله عىل سري العملية التعليمية.
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حد يقة ا لك����تب

صلح الراعي وإصلح الرعية
االحرار :عيسى الخفاجي

شهدت الفترة التي سبقت خالفة االمام علي (عليه السالم) مزيجا من الفتن واضطرابا في انظمة
الحكم التي اعتمدت القوة والقسوة للتوسع وتثبيت حكمها كما اعتمدت مبدأ األثر – (هو مبدأ من
مبادئ المدرسة السلوكية في علم النفس) ،في توزيع الفيء بخالف ما كان عليه رسول الله (صلى الله
عليه وآله) اذ حصل ابتعاد عن نهج النبوة وحصلت اوضاع لم يكن اكثر الصحابة يحبذونها ويرضون عنها.
وأسيء الى ثقة الحاكم وتم التالعب بالثروات والمناصب ،وفي خضم هذه المعطيات َق ِبلَ اإلمام علي
(عليه السالم) باختيار االمة له خليفة للمسلمين على ان تكون حريته مطلقة في االصالح والتغيير.

ويقول م .د .عبد الزهرة جاسم اخلفاجي مؤلف كتاب
(صالح الراعي وإصالح الرعية – قراءة يف عهد االمام عيل
(عليه السالم) اىل مالك االشرت النخعي (رضوان اهلل عليه)
املطبوع يف العتبة احلسينية املقدسة يف عام  2017م والصادر
عن مؤسسة هنج البالغة يف العتبة احلسينية املقدسة:
«لقد ُكتب الكثري بشأن عهد االمــام (عليه السالم) ملالك
االشرت (رضوان اهلل عليه) اال اننا نجد ان هذا االثر اخلالد
ما زال يرفدنا بام نحتاج اليه كلام دعت احلاجة اىل ذلك ويف
خمتلف جماالت احلياة ،فهو دستور دائم يستمد ديمومته من
فكر االمام عيل عليه السالم الذي مل يبلغ احد بعد رسول اهلل
(صىل اهلل عليه وآله) ما بلغه ويؤكد ذلك االمام احلسن (عليه
السالم) يوم نعاه للناس (قد قبض يف هذه الليلة رجل ما سبقه
االولون وال يدركه االخرون)».
وقــدّ م االمــام عيل (عليه السالم ) يف عهده ملالك االشرت
مرشوعا متكامال إلصالح الراعي والرعية ورسم فيه اختيار
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الراعي الصالح ما جيب عليه لرعيته ووضع فيه تصورا للرعية
ومشكالهتا ووضع احللول الواقعية لتلك املشكالت.
وخصص هذا الكتاب لبحث جوانب مهمة من عهد االمام
عيل (عليه السالم) ملالك االشرت (رضوان اهلل عليه) ملا فيه
من فائدة لإلنسانية بشكل عام وما تعانيه امتنا بشكل خاص
وخاصة فيام يتعلق بصالح الراعي بوصفه يسوس االمة
ومنهج االمــام عيل (عليه السالم) يف اعــداده ليصلح عربه
الرعية..
وأحتوى الكتاب عىل مقدمة وثالثة مباحث وخامتة جاءت
عىل النحو اآليت ،وسلط يف املبحث االول الضوء عىل عنارص
أساسية عن مالك االشرت (رضوان اهلل عليه) والعهد ،وبيان
أمهية مرص ،فيام كان املبحث الثاين يف تعريف عن االصالح
و َمن هو الراعي وتناول الكاتب بعض ما جاء يف العهد عن
صالح الراعي ،أما املبحث الثالث فكان يف تعريف االصالح
وبني املقصود بالرعية واصالحها عرب ما جاء يف العهد.
ايضا ّ

ص��دور الجزء ال� ()87

كتاب جديد:
بماذا تميز؟
دالئل األحكام
في شرح شرائع االسلم
مما متيز به كتاب (دالئل األحكام يف رشح رشائع االسالم) الذي
صدر مؤخرا عن مركز إحياء الرتاث الثقايف والديني التابع لقسم
الشؤون الفكرية والثقافية يف العتبة احلسينية املقدسة:
 -1اختصار العبارة مع املحافظة عىل العمق العلمي.
التامة باملسائلِ ِ
هية..
-2اإلحاطة هَّ
الف ْق هَّ
 -3األسلوب الكتايب السلس.
 -4التعبري الدقيق.
كام أعلن املركز يف وقت سابق عن اقامة مؤمتر دويل يدرس سرية
وآثار مؤلف الكتاب السيد ابراهيم القزويني (قدس رسه) املزمع
انعقاده يف شهر شــوال من هذه السنة 1444هـــ ،أما الكتاب
فسيتوفر قريب ًا يف املعرض الدائم للعتبة احلسينية املقدسة يف كربالء
املقدسة منطقة بني احلرمني الرشيفني ،كذلك يف املعرض الدائم
للعتبة احلسينية املقدسة يف النجف االرشف بسوق احلويش.

م��نتبي��ان األُص��ول
ً
ص���در حديث���ا ع���ن مرك���ز إحي���اء الت���راث الثقافي
والديني التابع لقسم الشؤون الفكرية والثقافية
في العتبة الحس���ينية المقدس���ة ضمن سلسلة
ت���راث العلماء المخط���وط الجزء الس���ابع والثامن
من كت���اب “تبي���ان االص���ول” للفقي���ه األصولي
الس���يد نظام الدي���ن المازندران���ي الحائري (رحمه
الله) وهو من أعالم القرن الثالث عشر الهجري،
وم���ن تالمذة س���يد الفقه���اء واألصوليين العلم
ّ
ّ
الجلي���ل النبيل المحق���ق المدقق الس���يد إبراهيم
القزويني الحائري (رحمه الله) ت1262ه�  ،الكتاب
من تحقيق السيد حسين هادي الموسوي (دام
توفيقه).
ّ
ويع���د الكت���اب دورة أصولية اس���تداللية متكاملة
ّ
مفصل���ة ناظ���رة ف���ي منهجيته���ا وأس���لوبها لما
ّ
حقق���ه وأبدع���ه أس���تاذه الس���يد القزويني في
كتاب���ه (ضواب���ط األصول) والذي اس���تفاد بدوره
ّ
الكل قطب رحى علم األصول شريف
من أستاذ
العلم���اء المازندراني الحائ���ري (رضوان الله عليه)
ت1246ه� ،مع تحقيقات جليلة وتدقيقات أنيقة
ّ
من مصنفه السيد نظام الدين الحائري.
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بقلم :نور الحريري

م��دى حاجتن��ا
للتنوي��ر

حي��ن تس��أل أميركي��ا ً م��ن أص��ول أفريقي��ة ع��ن رأي��ه ف��ي
حقب��ة ا لتنوي��ر ا ألمير ك��ي ،س��ينظر إ لي��ك بأ ل��م وح��ز ن،
وس��يخبرك ع��ن ا لتهجي��ر وا لقت��ل وا الس��تغالل ا ل��ذ ي تع�� َّر ض
ل��ه أج��دا د ه ،وم��ا زال يتع�� َّر ض ل��ه ه��و بطرائ��ق ممنهج��ة.

ماليني األفارقة قتلوا يف تلك احلقبة .مليون أفريقي ُقتل
فقط يف رحالت السفن التي ُتسمى بتجارة العبيد عرب
األطليس ،وأرقام أخرى وحاالت وجمازر أخرى كثرية
يف حقّ شعوب خمتلفة بام يف ذلك شعوب أوروبا الرشقية.
وحتى هذا اليوم ُيقتلون يف السجون وعىل أيدي الرشطة
واملؤسسات ،حيث
وهي هَّمشون يف اجلامعات والرشكات
هَّ
ُ
حيدث كل ذلك باسم القانون نفسه .حني تسأله عن
رسخ إال عىل
اهلوية األمريكية وبنائها ،يعرف أهنا مل ُت هَّ
النقيض من اهلوية األوروبية ،اإلنكليزية بصورة خاصة،
وهويات الشعوب األفريقية واألصلية يف أمريكا ،وحني
تسأله عن العلم الذي جاء به التنوير وأمهيته ،ال ينسى
أن العلم نفسه قد اس ُتخدم لسنوات طويلة لقمعه
واضطهاده بطرائق جديدة ،حتى اجلامعات األمريكية
ـدرس طالهبا ما حصل باسم العلم ،ما
واألوروبية ُتـ ِّ
ُيسمى بالعنرصية العلمية( .هذا قسط يسري وغري دقيق
من القصة).
أختيل أن يأيت إليه أحد جهابذتنا ويقول له« :أنت ما بعد
ّ
ً
حداثي» ألنك تنقد احلداثة أو التنوير ،كام ُيقال دائام لنا
حني نذكر عي ًبا واحدً ا يف املشاريع التنويرية أو احلداثية
الغربية.

طبعا ال يعرف ما هي ما بعد احلداثة ،ال
وهذا اجلهبذ ً
يعرف أن ما بعد احلداثة ،ليست نقدً ا للحداثة بقدر ما
هي نظرة نسبية وذاتية إىل األمور والقضايا( ،كام ينظر
هو نفسه) بحيث خيتفي احلق بني وجهات النظر الذاتية،
«فكل شخص معه حق!!!»
هذا اجلهبذ نفسه يلوم البرشية والشعوب املضطهدة
عىل تقصريها وعدم اطالعها الكايف عىل قضايا العلم
واحلداثة والتنوير والفكر واملنطق ،وهو جالس عىل
يوجه اللوم إىل َمن ال جيد
كرسيه املريح يف بلد أورويبِّ ،
وق ًتا أحيا ًنا ليجلس ً
خضم معاناته اليومية ،إىل
قليال يف
ّ
َمن يقبع يف السجون ووراء القضبان املادية أو الرمزية.
نحن ننتمي إىل العلم والتنوير ،وندافع عن التنوير ،لكن
عن مشاريع تنويرية ختصنا وحدنا ،تنطلق من ظروفنا
وحيثياتنا وقضايانا ،وال نساوي بني االضطهاد الذي
حيدث يف بلداننا واالضطهاد الذي حيدث يف الغرب.
نعرف موقعنا متا ًما ،ونعرف طبيعة أنظمتنا الوحشية،
ونعرف أن ما حيدث هنا هو أسوأ وأشنع وأقسى بكثري
مما حيدث يف الغرب .لكن يف سعينا إىل تغيري واقعنا،
أو عىل األقل يف أحاديثنا اليومية البسيطة ،سنغتنم كل
فرصة متاحة لتسمية األشياء بمسمياهتا احلقيقية.
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أبي��ض
و أ سو د
ُ
الهزارة الش��يعة..
ُ
دم أفغانس��تان
المس��فوك

تعيش جماع��ة الهزارة األفغاني��ة وهي (أقلية
ش��يعية) أيام��اً صعب��ة للغاي��ة ،بس��بب تكال��ب
الجماع��ات اإلرهابي��ة عليه��ا ،وخصوص��اً م��ن
الف��رع األفغاني لتنظيم داعش اإلرهابي ،الذي
يعتب��ر الش��يعة زنادق��ة ،وه��ي نظ��رة متط ّر ف��ة
وحاق��دة ،له��ذه الجماع��ات الت��ي س��بق وأن
ّ
بث��ت س��مومها ف��ي الع��راق إب��ان احتالله��ا
لبع��ض المحافظ��ات ،وحُ ��ررت م��ن دنس��هم
بفض��ل فت��وى الدف��اع الكفائ��ي للمرجعي��ة
العلي��ا ودم��اء الش��هداء األب��رار.
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ُ
المئ��ات م��ن ش��يعة اله��زارة ،قتلوا
ف��ي هجم��ات إرهابي��ة اس��تهدفت
مس��اجدهم وحس��ينياتهم ناهيك
ع��ن المراك��ز التعليمي��ة التي يدرس
فيه��ا أطفاله��م األبري��اء ،آخرها ما
حدث ف��ي هجوم اس��تهدف مركز اً
حي ش��يعي بالعاصمة
تعليمياً في
ّ
(كاب��ل) بتاري��خ ( 30أيل��ول الماضي)،
واستشهد العش��رات بسببه ،وكان
معظمه��م م��ن الفتي��ات.

ينتم��ي اله��زارة الش��يعة (Hazara
 )Shiiteلمناطق المرتفعات الوس��طى
الوع��رة ف��ي البالد ،ويش��كلون م��ا بين
( 10إل��ى  )% 20من س��كان الب��الد البالغ
عدده��م ( 38ملي��ون نس��مة) ،وق��د
ت��م تهميش��هم بس��بب إيمانه��م
وتمس��كهم بمذه��ب أه��ل البي��ت
ّ
(عليهم الس��الم).
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وبحس��ب بعض التقديرات ،ت��م القضاء على
م��ا يق��رب م��ن نص��ف س��كان اله��زارة ف��ي
أواخ��ر الق��رن التاس��ع عش��ر ،م��ع اس��تعباد
ً
الحق��ا خالل غزو البش��تون للب��الد.
الكثيري��ن
وعل��ى م�� ّر الق��رون ،تع ّر ض��ت اله��زارة
لالضطه��اد الدين��ي واالقتص��ادي ،فضالً عن
التهجي��ر والتطهي��ر العرق��ي ،بم��ا في ذلك
القص��ف الوحش��ي لمناطقه��م.
وخس��ر اله��زارة الش��يعة أكث��ر م��ن ()%62
م��ن أبن��اء مجتمعهم ..بين األعوام (– 1891
 ،)1893وم��ع مرور كل هذه الس��نوات ،بقي
ه��ؤالء االبري��اء ينزف��ون دماءه��م ظلم��اً..
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ثم��ة أم��ل مهم��ا اش��تدّ األل��م!
ّ
ل اله��زارة المقيمون في بلدان أوربي��ة ،فتح عيون العالم أمام م��ا يجري من جريمة
يح��او ُ
بح��ق أخوته��م ف��ي الوط��ن ،وش��هدت م��دن ع��دة تنظي��م احتجاج��ات س��لمية وحمالت
إلكتروني��ة تح��ت وس��م «أوقف��وا اإلب��ادة الجماعي��ة لله��زارة» ()Stop Hazara Genocide
ُ
الحمل��ة التعبئ��ة النش��طة م��ن قب��ل النش��طاء الداعي��ن إل��ى إنه��اء العن��ف ض��د
لتجت��ذب
الش��يعة.

بتاري��خ ( 9تش��رين األول  ،)2021نع��ى المرج��ع
الدين��ي األعل��ى س��ماحة آي��ة الل��ه العظم��ى
الس��يد عل��ي الحس��يني السيس��تاني (دام
ظل��ه) ،ضحايا التفجير الذي اس��تهدف مس��جد اً
ش��يعياً ف��ي مدين��ة قن��دوز األفغاني��ة.
وج��اء ف��ي بي��ان س��ماحته« :نالحظ بكل أس��ف
واستغراب ،تخلي الدول اإلس��المية والمجتمع
الدول��ي ع��ن الش��عب األفغاني األع��زل وبالكاد
س��محوا ألن يتع�� ّر ض المزي��د م��ن المؤمني��ن
األفغ��ان األبري��اء لهجم��ات وجناي��ات الجماعات
المتطرف��ة المتش��ددة».
وأش��ار إلى أنه «في مثل هذه الظروف الصعبة
ندعوك��م أيها األحبة إلى تعزيز أواص��ر التضامن
والوح��دة الوطني��ة وأن تبحث��وا ع��ن حل��ول
ناجع��ة لحماي��ة المدنيي��ن م��ن قم��ع وجرائ��م
الجماع��ات اإلرهابية وتتخذوا إجراءات مناس��بة
تمن��ع تك��رار مثل ه��ذه الفجائع في المس��اجد
واألماك��ن العام��ة.
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االدب������������ي������������ة

ً
قسما بأبي الفضل

ِ
ِ
ِ
ــــــاس
ـــــــون والــــــعــــــ ّب
ــــــــني والــــــــزيــــــــتـ
والـــــــــ ّتـ
َـــــظـــــل بـــــظِـــــ ِّلـــــهِ
ُّ
تـــــســـــت
ــــم
ْ
ـــــــم عـــــظـــــيـ ٌ
ـــــــسـ ٌ
َقـ َ
َقــــ ْلــــبــــي ُتـــــ َفـ ِ
ــــخـــــ ُه ِ
ــــرسـ ُ
ــــــهــــــات َمـــســـافـــ ًة
اجل
ُ
ِ
ــــــــــــــــــزاو ُل كـــــــربـــــــال َء َطــــريــــقــــ ًة
َقــــلــــبــــي ُي
ِ
ــــــــــــح طــــفــــلــــتـ ِ
ـــني َ َجتــــ هَّلــــتــــا
يف الــــــ ُبــــــ ْعــــــد أ َْملـ
ُ
هَّ
ُ
جـــــالهلـــــا
ـــــــــل
وأرى خـــــــيـــــــا َم اهللِ جـ
ِ
ِ
ــــر
األطــــــــفــــــــال
ـــــــــــــرباءة
بـ
ــــســـــ َكـ ٌ
يــــعــــثــــر َعـ ْ
ُ
ِ
ِ
هنـــــــــر ا ُملــــــمــــــكــــــنــــــات عــــصــــابــــ ٌة
ــــز
تـــــبـــــتـ ُّ
َ
ِ
ــــــراف حــــاصـ ٌ
ـــل
ــــــــن انـــــــحـ
ــــــب ا َملـــــــــوازيـ
َقــــــ ْل
ٌ
ُ
ِ
ٌ
ـــــــــوافـــــــــر َيـــبـــتـــغـــى
حل
ــــــــــــــل ُمت
َر ْم
ِّ
ــــــــزقــــــــ ُه ا َ
ِ
مــــــــــــــاذا هـــــــنـــــــالـ َ
ـــــــــــرات؟
ــــــك يف الـــــــــــ ُف
ِ
ــســـهـــا
ـــــــر ُح َنـــفـ َ
أبـــــــد ّيـــــــ ُة الــــ َتــــخــــلــــيــــد تـــــــ ْط َ
ـــــــر َبـ َ
ـــــــل أ ّمــــــــ ًة
ـــــتـــــمـــــي كـ ْ
ُّ
َتــــطــــبــــيــــ ُقــــهــــا احلَ
ِ
ـــــح الــــــتــــــاريـ ِ
ُــــــوقــــــ ُفــــــ ُه لــكــي
ـــــخ ت
و َمــــــكــــــابـ ُ
ِ
بــــجــــانــــب نَـــيـــنـــوى
ـــــرس ُح الـــــدُّ نـــــيـــــا
ـــــمـ ْ
تــــــتـ َ
ِ
ـــــــت نـــخـــلـــ ٌة
فــــســــطــــاطــــني مـــــــا َل
بــــــــني
مــــــا
ْ
َ
ِ
حتـــــــــرس نــــســــو ًة
ـــحــــ ُة الـــــــــزهـــــــــراء
ُ
تــــســــبــــيـ َ
ِ
ِ
ُ
ــــــــــــــامط عــــبــــد اهللِ ُيــــــ ْعــــــلــــــ ُن ثــــــــور ًة
وق
ــــــرص الــــــشــــــا ِم تــــســــقـ ُ
ـــط دولــــــــــ ُة الـــــ
هيــــتــــز قـ
ُّ
ُ
بـــــالـــــطـــــف ا ُملــــــــريــــــــدُ كـــــأنّـــــ ُه
ويــــــــــــــذوب
ِّ
ُ
ِ
ـــســــيــــنُــــ ُه
رب
َ
ــــاس ِّ
مـــــقـــــيـ ُ
الــــعــــاشــــقــــني ُحـ َ
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شعر :حسن سامي

ِ
ــــــضــــــوع بــــــــأ ْقــــــــدَ ِ
ـــــــــــداس
س األ ْقـ
ــــــم َي
ُ
ــــــس ٌ
َق َ
ِ
ِ
ــــــاس
مـــــــا ال هنـــــــايـــــــ َة َجــــــــــــــــذوة اإلحـــــــسـ
ِ
ِ
ــــــس ا َملـــــــ ّيـــــــاس
ــــــرجـ
مـــــقـــــطـــــوعـــــ ًة بـــــــالـــــــنَـ
ِ
ـــــــــاس
صــــــــوفــــــــ هَّيــــــــ ًة غــــــيــــــبــــــ هَّيــــــ َة األ ْنــــــــــفـ
ِ
ِ
ٍ
بـــــــــاآلس
ـــــــــــــــور ٍق
وحـــــــــــي مـ
ـــــوت
مــــــلــــــكـ
َ
ِ
بـــــفـــــضـــــائـــــل األَحـــــــــــــــــداس
مـــــــأهـــــــولـــــــ ًة
ِ
ـــــش هـــــــائـ ُ
ويـــــطـــــيـــــح جــــــيـ ٌ
ــــــــــــــاس
ــــــل األَدنـ
ُ
ِ
ِ
ِّ
ـــــاس
رش الــــــنـ
ــــســــتــــحــــيــــل وك
بــــا ُمل
ُـــــــــــــل ِّ
ِ
ِ
ِ
ــــــــراس
ـــــــــــالق حـــــــدهَّ الـ
ـــــــــــص األخـ
أخـ
ِمـــــــــ ْن ْ َ
ِ
الـــــعـــــواق ِ
ِ
ــــــــــواس
خـــــــــارج األ ْقـ
ـــــب
ـــــســــــ َن
َ
ُحـ ْ
ِ
ِ
ـــطـــاس
ـــس
روايــــــــــ ٌة َمـــغـــلـــوطـــ ٌة َمـــغـــبـــونـــ ُة الـــق ْ
ِ
األجـــــــــــــــــراس
نــــــــظــــــــر ّيــــــــ ًة ر ّنــــــــــــانــــــــــــ َة
ِ
ِ
ِ
ســـــــواس
الـــــــو
ـــــــــــــر َة
خـ
كــــــانـ ْ
ـــــر َ ْ
َ
ـــــت ُتــــــعــــــاقـ ُ
ِ
ِ
ِ
ــــــرباس
ُيــــلــــقــــي الـــــــســـــــال َم بــــــحــــــرضة الـــــــنـ
ِ
الـــــقـــــلـــــب احلــــــــديــــــــدَ الـــــقـــــايس
ـــــــق
لـ
ـــــــرتقـ َ
َ
ِ
ٍ
ِ
ــــــــم مـــــآيس
ــــــــض
طــــــفــــــل يف خ
لــــنــــشــــيــــج
َ
ِّ
ب كـــــــاملِ
ـــــــــــــــر ِ
ِ
ـــــــرتاس
حلـ
ْ
ــــســــبــــنَــــهــــا يف ا َ
َحي َ
ِ
ــــــــاس
ـــــــو ِع األجـــــــــنـ
مــــــــــرشوطــــــــــ ًة بــــــــتــــــــنـ ّ
ـــــــو ِه  ..ال تـــــظـ ُّ
ــــل كَـــــــرايس
َمــــعــــنــــى ا ُملــــــــشـ هَّ
يـــــــــــــذوب بـــــغـــــمـــــرة الــــــــ ُقــــــــدّ اس
ـــــع
ُ
شــــــمـ ٌ
ِ
ِ
ــــاس
ــــــس بـــــاملِـــــقـــــيـ
وحــــــســــــيــــــنُــــــ ُه مـــــــا قـــــــيـ َ
ُ

يا حس��ين...
ال��ى فاطم��ة الزه��راء...

حيدر عاشور

ُ
أع��زفبكائ��يف��ي
لروحِ ه��ا
ْ
ال��ورق
خج��لعل��ى
ٍ

ٍ
ِّسيديُ ،
بخجل كلاميت؛
وأعزف
يثقل الكال ُم يف فمي،
ُ
فقد تكاثفت عواصف احلزن يف قلبي نار ،ويف أحداقي
ْ
كوخزات اإلبر ،وضاق صدري وانحبست الدمعة يف
ضمت هذه االيام بصمت
مآقيها .فاألرض تشهد اهنا ّ
 فاطمة الزهراء -وأبقت ثريتها بأنوارها ترثينا اىلِ
الصخور
وصخر
األبد .ضمتها االرض بصمت،
ُ
يبكيها والعامل أفقده النطق نعيها ،والعيون تقدح من
فرط احلزن رشر ًا ،ولعنة عىل من ارضم النار باهبا،
وادخل املسامر يف جسدها املطهر من كل رجس،
فغادره قبل األوان لرتى من السامء الفزع يف وجه
قاتليها ..فطاب ثراها.
ِّسيدي ،التاريخ يشهد والزمن والعامل يشهدان اهنا
فاطمة بنت حممد النبي االكرم ،خرضا ُء ثابتة ٌ،
يرتفع شأهنا يف عليني ،وتسبيحتها صالة واستغفار
للعاصني ،هي صوت رمحة ملن ال صوت هلم ،وأهنا
ضمري الناس يف الشدائد ،باسمها هتف الشهداء ،ويف
قلوب املوالني كان رضحيها ،فرضحيها ليس بواحد،

بل أرضحة أقيمت بكل ارض سميت كربالء ،والكون يشهد أهنا
سيدة نساء العاملني ..فطاب ثراها.
ِّسيدي ،لقاتلها أكثر من رأس ،وحلاقدها أكثر من نفس ،وقد
مزقت فاجعة استشهادها كل االكباد ،وما زالت الفواجع
تتقادم عىل كل الفاطميات ما دام وحش احلقد السلفي يتناسل،
واملشاعل التي أحرق هبا الباغي الباب ال تزال مشتعلة وترتك
يف عشاق الزهراء جروح ًا ال تلتئم يف كل قلب .فالسالم عليها
وطاب ثراها.
ٍ
ْ
ِ
الورق ،طاملا
خجل عىل
أعزف بكائي يف
لروح الزهراء
ِّسيدي،
ُ
محلت اليقني لرسها العظيم بصدري ،وهذا اضعف ايامين؛ عسى
ُ
أن أحظي بنورها وأرشب آخر جرعة من ضيائها عند مويت،
وادخل حمراهبا القديسُ ،
أهنل منها الشفاعة ،وأتلو التسابيح،
لست من ٍ
زبد.
وأعرف نفيس بأين ُ
توجهت إليك باسمها ورسها وقدسيتها ..اقسم عليك
ِّسيدي،
ُ
بالدمع السخي بيوم الفاطميات ،وبشهقة املضطر اذا متتم
بالترضع احلزين باسم الزهراء ..ان تقبل مني الكلامت اخلجلة
من عظمتها وعظمتك ..فالسالم عليكم .وطاب ثراكم.
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قصة قصيدة
يرويها :أحمد الكعبي

استمعت هلذه القصيدة الثاكلة والتي ِ
تصف حال السيدة زينب
(عليها السالم) وما جرى عليها يف عاشوراء األليمة ،ومسري
السبي من كربالء إىل الكوفة ،ومن الكوفة إىل الشام ،ومن ثم
العودة للديار يف املدينة املنورة ،وقد هَّ
وظف شاعر القصيدة خياله
ملا خترب به من املحن واحلزن للدار التي كانت عامرة بوجود سادة
الورى احلسني (عليه السالم) وأهل بيته الكرام (صلوات اهلل
عليهم أمجعني).
لذلك زرت الـــرادود القدير املرحوم احلــاج جاسم النويني
الطويرجاوي الذي ذاع صيته يف العراق والبالد اإلسالمية ملا
حيمله من صوت جهوري مجيل ،واتزان يف األداء والشخصية،
وتواضع جم أمام من حيرض جمالسه احلسينية..
بعد الرتحيب وأدب الضيافة سألته عــن قصيدة( :جيت
هباملصاب ..يا دار االطياب) كيف وأين ومتى كان قد قرأها
واختيار الطريقة التي قرأ هبا القصيدة؟
فقال النويني :كنا نجتمع قبل حمرم من كل عام يف ضيافة الشاعر
الرمز الكبري الشيخ هادي القصاب النجفي يف منزله الكائن يف
النجف األرشف لكي يستمع إىل ما سوف نطرحه عىل املنابر
احلسينية يف املوسم املعني لكل سنة ،ثم نقدم له األحلان لكي
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ي����ا دار االط����ي����اب
يكتب عىل ما نريد من مواضيع وطرق حلنية ،ومن ضمن احلضور
ثالثون رادود ًا ،لكل رادود شأنه ومكانه وأسلوب بالقراءة.
وأذكر وجود الشيخ ياسني الرميثي ،الشيخ عبد الرضا النجفي،
الشيخ نجم مذبوب ،الشيخ وطن النجفي ،احلاج عيل طاهر
جتويدي ،احلــاج عباس الزبيدي الكويف ،إبراهيم الشمريت،
الشيخ جواد الساعدي الكويف  ،والشاعر واخلطيب السيد ستار
السيد جاسم الرماح الطويل احلسيني من شعراء العرتة الطاهرة
يف النجف األرشف وله تاريخ مرشف يف جمالس احلسني (عليه
السالم).
عرض عليه بعض أشعاره احلسينية التي تعرف بسباكة قوافيها،
ودقة تصويرها ،واختيار مواضيعها ومن تلك القصائد( :جيت
هبا ملصاب  ..يا دار االطياب) قرأهتا أيام مسري األربعني للزائرين
الكرام يف كربالء املقدسة ملوكب أهايل جصان يف الكوت قضاء
احلي ،عند نزول موكبهم يف كربالء ،وكانت هلا وقع يف نفوس
اجلمهور احلسيني من خالل االنسجام العاطفي والتفاعل
الروحي يف القصيدة ،وأخذت يف االنتشار بني موايل وحمبي أهل
البيت (عليهم السالم) ،وهناك قصائد عديدة قرأهتا للشاعر
الرماح يف عدة أماكن يف بغداد ،وطويريج ،واحللة ،وكربالء

وغريها.
والسيد ستار الرماح الطويل احلسيني تعرض لعدة اعتقاالت
ومالحقات من قبل زمرة البعثيني اللعناء ،والقى ما القى من
أذى يف سبيل احلسني (عليه السالم).
له جماميع شعرية متكاملة خمطوطة ننتظر من يطبع هذا اإلرث
احلسيني ليكون ضمن دواويــن شعراء أهل البيت (عليهم
السالم) املطبوعة يف املكتبات األدبية والشعرية.
توىف الشاعر الرماح عام 2001م ودفن يف النجف األرشف،

رافع ًا مظلوميته بني يديه ليكون صاحب حق أمام احلق اإلهلي.
أعقب عدة أبناء مثال األدب واخللق والتواضع منهم الشاعر
السيد فاضل الرماح ،والرادود السيد ظافر الرماح.
ذكــره الدكتور عباس الرتمجان يف كتابه املطبوع (املواكب
العزائية يف النجف األرشف بقوله( :كان يتقدم اخلطباء ،ثم
أستقل بنفسه ،وكان رادود ًا أكثر منه خطيب ًا ،وينظم الشعر
أيضا).

ج��������������ي��������������ت اهب��������������امل��������������ص��������������اب

ي�������������������ا

دار

األط����������������ي����������������اب

م�������������ن�������������ي األم��������������������������������ل خ�������������اب

ي�������������������ا

دار

األط����������������ي����������������اب

زي�����������ن�����������ب ت�������������ن�������������ادي ي�������������ا دار

راح��������������������ت أه��������ل��������ن��������ه األب��������������������رار

ي�����ا دار رح����ن����ه اوي��������ه األه��������ل م�����ن ط��ي��ب��ه

ي�������ا دارن��������������ه ط������ال������ت ع����ل����ي����چ ال���غ���ي���ب���ه
ي������ا دارن������������ه ب����ال����ع����ز وال�����ف�����خ�����ر واهل����ي����ب����ه

ي��������ا دار م��������ا م����������رت ع����ل����ي����ن����ه ري����ب����ه
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������س�����ه�����دائ�����ن�����ا

روح الشهيد السعيد السيد
الى ِ
(ناجح هادي عبد الله الميالي) أبي طيبة

بدمهِ كتب على جدران مدينة السماوة:
انا الشهيد ناجح
حيدر عاشور

نظر حوله بانتباه رأى الشهادة مقبلة عليه كالعشاق ،والخطر أمامه دائما في ازدياد ،وعليه
أن يعرف قيمة اللحظة العابرة قبل فوات األوان .فعجلة الحياة تدور وتدور ال يكسب االنسان
منها اال عمله الصالح ،ويخسر فيها كل ما يملك .حقيقة واضحة كالشمس ،ألبناء الوطن
والمرجعية الدينية الذين استجابوا لنداء الفتوى المقدسة ،تدفعهم غيرتهم العقائدية
لتقديم أرواحهم للموت ،وهو أعمق اليقين! .بدأ ينسج خيوط مخيلته على روحه كيف تصعد
الى خالقها بهذه الطهارة ،وأي من مالئكة ستستقبله في بيته الجديد ،وأين ستجد نفسه
عصارة غصنها لتخضل فيه بقاياه في الحياة .منتصرا على مداها في استشهاده من أجل
االرض والشرف والمقدسات ،ومن أجل االخوة والصداقة.

جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م

Ahra r W eekl y

48

كان صفا ًء عجيب ًا يغمر وجهه ،فبدل االمل بالثقة ،وبدل
الشفقة باحلب ،وبدل الرتدد بالزحف نحو املوت .ثمة يشء
ِ
داخله ،وهو يكرر مع نفسه :املوت،
جبار بدأ يتحرك يف
الشهادة ،الساعة قد دقت لليوم املختار للقاء ،قد تصدق
هذه اللحظة بكل التنبؤات التي رأيتها ،بل هي تتحول اىل
حقيقة ،فقد خرجت عن غموضها ..أنا أسمع ما تتمتم به
آية اهلل ،وأرجتف عندما تصمت ..آه يا صديقي البطل فلتفرح
نفسك ،وتسعد روحك ،فلن تبقى هنا وحيد ًا سأنقذك.!..
كأن الشهادة تناديه اآلن ،ترغمه أن يعرتف أنه يريدها حق ًا..

أخذ يزحف عىل االرض امللغومة باملوت ،وتئن روحه،

ويئن الرتاب حتت خطواته الثقيلة ،ويتوقف وابل الرصاص
الواضح فجأة .مد برصه اىل مكان املجاهد البطل(عقيل
احلساين) كان جسده يبدو واضح ًا ،والوحش الداعيش
يرتبص ،ويسخر من املالك الشجاع ،وهو يتنفس القدر مع
كل رصاصة قريبة من رأسـ ِـه ،وكان ينظر اىل قناصها كأنه
حيدثه بعينيه :وأن قتلتني ،لن أتوقف ،وأن صورتني مفتخرا
بقتل رافيض وشاهدها املاليني من البرش ،ثق أهيا الداعيش
غرر به ستحصد أنت ماليني اللعنات ،وأحصد أنا ما ال
ا ُمل ِّ
هناية من» رحم اهلل هذا الشهيد» ..وأعلم اهيا االرهايب النتن

انني كتبت قصة استشهادي عىل جدران مدينتي الساموة -أنا
الشهيد ناجح ..-فال أهابك ،وأنا من أحفاد اسد اهلل الغالب
عيل (عليه السالم).
أنه يضحك بفزع ،وينزعج ورسعان ما يصمت منتبها ملا أمامه،
ويسأل ملاذا ال يسمع صوته صديقه؟ ..ويزحف بكامل قوته
من ممرات املوت ،ممرات الغواية التي يفقد االنسان رشده
وهو يقاوم شعوره االنساين إلنقاذ االنسان من األدنياء الذين
تصلح سكاكينهم للذبح البرش ..رسيعا سيقتل ويذبل الفاين
إن كان(داعيش) أو خائن ،رسيع ًا سينهض وطني ،وتعدو

سنوات الغدر الدويل ،والدماء الزاكيات ستبدو كالنجوم
اخلالدة تنظر يف هتكم .والعقالء الصامتون يف العامل وحدهم
يعرفون ويتفرجون عىل لعبة (داعش) يف مجود ،بغري سخرية
وال أمل ..ففي رؤيتهم الفاين واخلالد يشء واحد يف معناه ..لذا

أنا أحني رأسي لك ،يا
شهيد...
وعني أصلي لك ،يا أيها
الشهيد..
أغفر لي ،أن لم أفِ حقك
في هذا السرد يا شهيد
هم يف قلق دائم هل سيدخلون اجلنة ..أم جنهم..؟.
كانت الثقة متأل قلبه ،واالطمئنان بنيل اجلنة دون هؤالء
العقالء يف دين النواصب ،واالديــان االخــرى التي تبيح
القتل من أجل وجودها ال من أجل رب السامء ..حقا ال
يعد حكيام ،من ال يعرف الظالم الذي يفصله عن اجلميع.
شعور حتسسه كالطفل الوديع وهو يبكي يف عمق وهدوء،
وهو يصنع من زحفه نحو املوت ترنيمة مرحة لنص حزين
تفيض منه القناعة ،حيفظه ويكون له بمثابة اخللود.
كل يشء سا ٍر حتت الشمس احلارقة واهلواء االهث باحلرارة
لصحراء -فلوجة االنبار -ومل يكن يف مأمن من عواصف
القتال ،فلواء احلشد الشعبي النصار املرجعية الدينية العليا
حممية ترضم نار احلشود الداعشية يف قلب
كان قطعة نار ّ

مدينة الفلوجة -بغرية الدين والوطن ،حيث مل يعد لسكاهناٍ
أيد يدافعون هبا عن ارضهم وعرضهم ،وكاد اليأس يقتلهم
حني شاهدوا الظلم أمامهم وال قدرة الحد منهم ان يثور
عليه .والسكني الذابحة ا ُملرة يف أيدي شيوخها .لكن حشد

انصار املرجعية قطع رأس الذباح .وال تزال حرب املواجهة
قائمة من جهة ،ومن جهة أخرى كانت سارية عملية االنقاذ
االنفرادية ،فهو ال يزال يزحف ،وزميله يصارع املوت ،يستمد

49

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

أيها الداعشي ،وأن قتلتني،
لن أتوقف..
وأن صورتني مفتخرا ،لن
أتوقف..
المغ ِّرر به
ثق أيها التكفيري ُ
ستحصد أنت ماليين
اللعنات..
وأحصد أنا ما ال نهاية من
رحم الله هذا الشهيد

الشجاعة من عواصف احلرب أهنا تنرش أجنحتها الكثيفة
عرب ما تبقى من مسافة للوصول .كان يسمع حفيفها
احلديدي ويرى الذين يستشهدون فجأة نتيجة قناصني
دواعــش حمنكني يف إجرامهم .وارصاره لبلوغ هدفه
بعذاب جسده ،يعرف كم من اخلونة واجلبناء ينتظرون
حلظة الوصول .وكم من العيون ستبكي عليه اذا جاءت
ساعة الصفر ،مع نفسه املطمئنة يردد :أنا أبن املرجعية..
املرجعية طريق ال ذهب وال جواهر ومال فيه ،هي خبز
الفقري واملحتار واخلائف ،هي طريق اجلنة ..من حقي

االحــالم واالحــزان وتوقفت الدموع ،والشمس تقف
فوق راسيهام ،واالفالك تصمت ،مل يعد للرصاص وصوته
أمهية ،وكأن كل ما موجود حوهلام يتجه نحومها بذات
الصمت :ارجع برسعة فاملوت أمامك ،ملعان االنفجارات
يغطي أجسادمها ،حتليق القنابل فوق الــرؤوس ،تدور
النار حول جسدهيام ..حلظة االمتالء يف االرض .احلرائق
املسمومة ،تدخل خالهلا اشعة الشمس ..فتزداد قذائف
اللهب ،وخترتقها شهب احلديد احلمراء .منظر مرعب من
قيامة االرض ،واملجاهدين بدأ يتعانقان استعداد للرجوع

انسى من أجلها كل حيايت ،وأترك عائلتي واصدقائي .اىل اخللفيات وما أن حاول هنضه جاءت رصاصة املوت
وهذا املوقف الذي ابحث عنه ان أكتب قصة استشهادي يف رأس» احلساين» فاستشهد يف ارضهم .ومن ثمة اهنال
رصــاص القناص الداعيش يثقب جسدمها دون رمحة
عىل القلوب واسوار مدينتي.
مع منتصف يــوم االحــد  /8اذار2015 /م املوافق مع دالئل االنتصار لواء انصار املرجعية وباقي القوات

/ 17مجــادى األول1436 /هـــ ..مسك البطل السيد األمنية واحلشدية .والنرص احلقيقي كان بني « السيد امليايل
(ناجح هادي امليايل) أيب طيبة يد صديقه ،ورفيق جهاده واحلساين» وهم يتبادالن نظرات خاصة ورؤية غيبية يف
«احلــســاين» ،وكــل يشء يف حلظتها تبدد يف الوصول ،سكرات املوت ،ويتعانقان عناق الرحيل ..كانه رسا يف
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ينساها ،وسيتذكر الشهيد السيد(ابو طيبة) ،اذا كان شاعرا
أسطورة بطولية.!..
آه أيتها اللحظة البعيدة القاهرة املمتلئة باإلنسانية التي سيكتب قصيدة لــه ،وان كــان مؤلف سيرسد تفاصيل
عانقت االخوة الرحالة اىل االبدية .ما كان فياض الشجاعة اسطورة الزحف حتى االستشهاد ،وعن اقتناع بأنه حي
يسمع احلديث ،واآلراء مل توقف شجاعته ومل تعرف مكمن يرزق يرى ويسمع .وأخرون يقفون ثابتني عىل االرض وال
القوة فيه ،كان يشعر بالعار ان مل ينقذه صاحبه ..مل يكونوا يشيحون بأنظارهم بعيدا عن صوره يف كل شوارع مدينته
يعرفون ما به من مشاعر وهو خيرتق كل القوانني ويزحف ويف مجيع انحاء الوطن ..وهي الوحيدة التي تدفعهم عند

نحو املوت عىل بطنه بكل ذلك االمل ،ينزف الدماء ويمتلئ رؤيتهم له عىل االمل والبقاء والعيش برشف ..فالدماء
بالرصاص ويستمر اىل أجل ليس بطويل؛ موت هادئ الرشيفة الزكية هي من ابقتهم برشف العيش هبذه احلياة.

عىل عكس من يموت يف املواجهات الدامية ..وأمام مجع أنا أحني رأيس لك ،يا شهيد ،وعني أصيل لك ،يا أهيا
ال حيىص من أبطال احلشد الشعبي .اصبح اسطورة االنقاذ الشجاع الشهيد ..أغفر يل ،أن مل ِ
أف حقك يف هذا الرسد..

يف ميدان الدم ،وهو ينفذ عملية عسكرية بالقوة التي تالئم
بنيته .ونجح بالوصول ولكن رجع اىل اهلل شهيدا كام تنبئ
وشعر بأخرته احلتمية واملؤكدة .فمن سمع مرة كالمه
عن استشهاده سواء يف لوائه بني املجاهدين ،أو يف مدينته
(الساموة) وهو يكتب عىل اســوار (أنــا الشهيد ناجح)،
او يف بيته وبني عائلته او أثناء مواجهة مفتوحة بني العدو
التكفريي(داعش) ..فكل من سمع سيصعب عليه أن

وأنني ،أهيا الشهيد السعيد ،قد بحثت عنك كثريا ،ومل أنسى
كل ما قرأته عنك يف اجتاهني فوزك بالنداء الكفائي لسيد
عىل السيستاين ،وحلظة رحيلك مع زميلك بذاك العناق
الذي تعشقه مالئكة السامء ..فمهام كتبت عنك ارتفعت
أنت إىل أعايل السامء ..وأرقــد أنا حتت ظل اسمك ،أهيا
الشهيد .فسالم لك أهيا الشهيد يوم ولد ويوم استشهد
ويوم تبعث حيا.
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ُ
يعة
شر
ا لتق�����ا عد

ّ
المحق��ق الش��يخ محم��د ص��ا دق الكربا س��ي
م��ن فك��ر العلم��ة

التقاعد :اسم مصدر من باب التفاعل من
قعد بمعنى جلس عن وقوف ،ويقال تقاعد
به زيدٌ  :أن لم يخرج إليه من ّ
حقه ،والغالب
على هذا الباب المطاوعة يقال باعدته فتباعد
بمعنى أن طلب منه أن يكون من المتقاعدين
فقبل ذلك ،ولكن اصطلح هذا في مجال
االجتماع وعومه على إحالة الشخص إلى ترك
وظيفته أو منصبه الذين عين له مع أجراء راتب
شهري يكفيه للعيش ،وهو من المصطلحات
الجديدة التي استخدمت بعد الحربين
العالميتين ،وتطورت لتشمل كل الوظائف
الحكومية أوالً ثم المؤسسات العامة وسرت
حتى المؤسسات الخاصة حتى أصبح عرفاً
عاماً تنفلت منه المؤسسات غير الرسمية أو
التعاقدات البينية التي تتم خارج النظام العام،
وهو في الغرب أكثر شيوعاً من الشرق بالنسبة
إلى المؤسسات الخاصة والصغيرة ،وبعد
جزاء من الضمان االجتماعي الذي هو
هذا
ً
ً
اآلخر انتشر بهذا االسم متأخرا ،اال أن الضمان
االجتماعي أوّ ل من تداوله هو اإلسالم بصبغته
الخاصة التي تحدثنا عنه في شريعة الضمان
االجتماعي وكان هذا التكافل أحدى مميزات
اإلسالم.
أمــا صيغة التقاعد فهو أي
جديد االســتــخــدام يف هذا
املعنى وقــد اســتــخــدم عند
الــعــرب وورد يف الــقــرآن
بصيغة القاعد مجع ًا اثنني
منها مرفوع ًا بالواو والنون
كام يف قوله تعاىل« :يستوي
القاعدون من املؤمنني غري
اويل الرضر واملجاهدون يف
سبيل اهلل» (النساء،)95 :
والثاين «فاذهب أنت وربك
فقاتال إنــا هاهنا قاعدون»
(املائدة ،)24 :وأربعة يف حال
(عز
النصب واجلر حيث قال ّ
وجل) :فضل اهلل املجاهدين
بــأمــواهلــم وأنــفــســهــم عىل
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القاعدين درجــة» (النساء:
 ،)95وقوله تعاىل« :وفضل
املجاهدين عــىل القاعدين
أجر ًا عظيام» (النساء،)95 :
وقوله جل شأنه« :ولكن كره
اهلل انبعاثهم فثبطهم وقيل
اقعدوا مع القاعدين» (التوبة:
 ،)86هــذه اآليـــات الست
وردت بمعنى التقاعس عن
اجلهاد والقتال واحلرب وهو
بمنزلة عــدم القيام بالعمل
اجلهادي الذي فرضه الرشع
املبني فمن هنا إذا مل يعمل
احدهم وتقاعس عن ذلك
عدّ من القاعدين وإذا قيل
عنه تقاعد عن العمل فهو

بمعنى أنه ُأزيل عن نشاطه وعمله ،وجاءت يف القرآن صيغة
أخرى دالة عىل العجز متام ًا وهي قوله تعاىل« :والقواعد من
النساء ال يرجون نكاح ًا» (النور ،)60 :فان املرأة العجوز إذا
وصلت إىل عمر ال ترجوا النكاح حيث ذهب هبائها وخدت
شهوهتا تعد من القواعد فلذلك رفع عنها قلم احلجاب الكامل
الذي هو مطلوب من غريها وباألخص الفتيات يف أوج هبائها.
أما من الناحية العملية فأن بيت املال الذي كان بمثابة وزارة
املالية والتي كانت تسمى يف العهود السابقة باخلزانة كانت
تنفق عىل املعوزين وتتكفل العاجزين عن العمل الذي ال
يملكون قوهتم ،ويف هذا املجال ورد حديث عن اإلمام أمري
املؤمنني(عليه السالم) حيثام كان يميش يف طرقات الكوفة
مر شيخ كبري يسأل ،فقال
ومعه مسؤول بيت ماله وفيه أنه ّ
أمري املؤمنني(ع)« :ما هذا؟  -مستنكر ًا احلالة – قالوا :يا أمري
املؤمنني نــرصاين ،فقال(ع) أتستعملوه حتى إذا كرب وعجز
منعتموه ،انفقوا عليه من بيت املال» (راجع وسائل الشيعة:
.)66/15
مما يدل عىل أن اإلســالم هو الــذي وضع أسس هذا النظام
عممه عىل كل املواطنني،
الكفيل العتيد ومل خيصص املسلمني بل ّ
فجاءت صيغة التقاعد األصل بالشكل التايل والرشوط التالية:
 – 1أن يكون عاجز ًا عن العمل وغري قادر عىل القيام باملطلوب
منه ليكون بالتايل عاط ً
ال عن العمل.
 – 2أن يكون فقري ًا ال مال له يتمكن من الرصف عىل نفسه
وشؤونه.
 – 3أن ال يكون له كاف ً
ال يكفله ومل يكن حتت عيلولة اآلباء
واألجداد أو األبناء وإذا كانت امرأة مل يكن هلا زوج ًا أو مل يكن
قادر ًا عىل األنفاق عليها.
فإذا اجتمعت هذه األمور فأن الواجب عىل بيت املال القيام
بكلام حيتاجه من أكل ورشب وملبس ومسكن وطبابة وما إىل
ذلك من األمور من اجلدير ذكره أنه اإلسالم أوجد موارد مالية
هلذه الغاية فرضها عىل املسلمني كرضيبة عىل األعيان وأخرى
عىل األشخاص وأخــرى عىل الدخل وأخــرى يف الغرامات
وهكذا وجعل هؤالء من مــوارد رصفها وهلم حصة األسد
منها :وأموال بيت املال جله من هذه األموال باإلضافة إىل
غنائم احلرب.
ومن جهة أخرى فانه فتح باب املعامالت والعقود البينية
وترك املجال للطرفني يف وضع ما جيدونه مناسب ًا هلام يف إطار
احللية وعدم جتاوز املمنوعات الرشعية وقد ورد يف أحاديثهم:

«املؤمنون عند رشوطهم» وأصبحت قاعدة فقهية يبنى عليها
الكثري من القواعد واألســس يف حتديث العقود وتطويرها
حسب متطلبات اليوم ومنها قانون التقاعد والــذي يمكن
للطرفني وضعه فيام بينهام أو جترى بشأهنا ترشيع جديد يصوت
عليها يف املجالس النيابية ويؤيدها حاكم الرشع هذا إذا مل يكن
من ضمن التأمني أو اإليداع الذي يستقطع من الراتب الشهري
للموظف ليدفع له أيام تقاعده عىل شكل راتب شهري ،إذا
نحن أمام أقسام من النظام التقاعدي.
األول :أجراء راتب شهري أو أسبوعي أو ما شابه ذلك لكل
من تقاعد عن العمل لعجز وليس له مال يمكنه الرصف عىل
نفسه ومل يكن من يكفله ،وهنا بيت املال هو املصدر املمول له.
الثاين :التعاقد بني طريف املعاملة صاحب العمل والعامل،
املؤسسة واملوظف فعىل سبيل املثال يتفق صاحب املؤسسة مع
موظفيه أن يدفع هلم راتب ًا شهري ًا بمقدار معني عىل أن يعملوا
كل يوم كذا ويتكفل بان يدفع عن املوظف إذا ُأعيق من العمل
لسنوات معينة أو مدى العمر وعىل أساسه يبقى املوظف
مكفو ً
ال بعد تقاعده وهلام أن حيددا ّ
كل يشء من مقومات هذا
النظام التقاعدي.
الثالث :أن الطرفني يتفقان عىل أن يقوم صاحب العمل
(املؤسسة) باستقطاع مبلغ معني من راتب املوظف ليدفع له
أيام تقاعده عن العمل ففي الواقع أن املتقاعد يأخذ من راتبه
املودع عند صاحب العمل بشكل منتظم إىل أن تنتهى ذخريته.
الرابع :أن الدولة للحاكم تتكفل كل من تقاعد عن العمل
سواء كان عاجز ًا أو مل يكن وحتدد سنة التقاعد ومقدار العمل
وما إىل ذلك من املال العام.
وهذا األخري ال وجه رشعية له ألن األموال التي جتمع لدى
الدولة هي أما من املوارد الطبيعية كالنفط وغريه فالناس فيهام
سواسية وال حيق له أن يترصف يف أمواهلم وعىل الدولة أن
توزعها عىل مجيع املواطنني بالسوية ،وأما من الرضائب التي
يدفعها الشعب والبد من رضاء الشعب يف مثل هذه املوارد
ومن هنا فإذا سن قانون التقاعد يف املجلس النيايب وأذن به
حاكم الرشع جاز.
وأما القسمني األخريين فال أشكال يف ذلك الن العقود هي
التي حتلل وحترم حسب الرشوط التي اتفق عليها الطرفان.
وأما القسم األول فهو من املساعدة امللزمة للحاكم دفعها
للفقراء واملعوزين من احلقوق الرشعية ورشط العوز واحلاجة
وعدم وجود مصدر التأمني ما هلم.
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في ركب الحسين

نحو عالم االقتدار والكرامة

بالدنا وشعوبنا تعيش ازمات توطنت فينا وكأهنا ال تقبل
الــزوال ،وعلينا اال نيأس يف مواجهتها ،كالفقر واجلهل
والكبت والدجل وما اليها ،مما جــاءت الرشائع االهلية
إلزالتها ،وكانت هنضة السبط الشهيد عليه السالم ضدها.
واليوم علينا ان نستفيد من تلك النهضة ملواجهتها .واول ما
نحتاجه لذلك أن نعي ان االسالم دين احلياة الدنيا كام هو
دين احلياة االخرة ،كام قال اهلل سبحانه:
لر ُس ِ
ول إِ َذا َد َع ُاك ْم
(( ا َأ ُّ َهيا ا هَّل ِذ َ
ين آ َمنُوا ْ
است َِجي ُبوا ِ هَّهللِ َولِ هَّ
يكم َو ْاع َل ُموا َأ هَّن هَّ َ
ِملَا ُ ْحييِ ُ
اهلل َ ُحي ُ
ول َب ْ َ
ني ْاملَ ْر ِء َو َق ْلبِ ِه َو َأ هَّن ُه إِ َل ْي ِه
رش َ
ُ ْحت َ ُ
ون )).
وكل فرد منا جيب ان يستفيد من الدين وقوته وعزمه
لالنطالق يف احلياة الدنيا كام احلياة االخرة .انت اهيا املوايل
مدعو لتكون اكثر تطور ًا يف حياتك ،اكثر غنى وحرية

وكرامة.
واذا تركزت نية النهضة عند كل واحد منا البد ان نطورها اىل

عمل مجعي ضمن مؤسسات حضارية حديثة ،كالرشكات
التجارية واجلمعيات االجتامعية ،هيئات للدفاع عن احلقوق
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املهدورة ،وللعمل من اجل بناء مستقبل افضل.

ان واقعة الطف متس حياتنا يف الصميم ،وكل واحد منا
يتصل هبا شخصيا ،فاإلمام احلسني عليه السالم ،ذلك
املصباح االهبــى واالســنــى لكل هــدى ،وتلك السفينة
الوسيعة الرسيعة للنجاة ،انه امل كل مذنب يبحث عن
الشفاعة ،وكل مكروب ينتظر الفرج ،وكل مستضعف
يريد اخلالص ،وكل ذي حق مظلوم يبحث عن راية حق
ينضوي حتتها للدفاع عن حقه ،واي واحد منا ال َتصدُ ق

عليه واحدة او اكثر من هذه احلقائق؟.
فتعالوا نبذل كل جهد ممكن لنقيم شعائر عاشوراء اكثر
فاكثر ،ونستفيد منها لواقعنا الديني واحليايت اكثر فاكثر،
تعالوا ننصب عىل كل قارعة علام حسينيا ،ويف كل حي مأمت ًا

كربالئيا ،وننرش يف كل افق عاملي راية عاشورائية ،وهنتف
عاليا مع كل شارق وغارب« :يا لثارات احلسني ،يا لثارات
احلسني» واحلمد هلل رب العاملني.
املصدر /االمام احلسني عليه السالم هنج حياة ووسيلة نجاة � تأليف

السيد حممد تقي املدريس ()44/1

بركة االمام

واعجازه..

النبي االكرم «حممد صىل اهلل عليه
السالم) ُ
احلسني (عليه ّ
ابن ّ
ٌ
وبضعة منه ،وعصارة من وجوده ،والسائر عىل دربه،
واله»،
والساعي يف إحياء رسالته ،فهو يمثّل يف عرصه جدّ ه الرسول
غرو أن يكون له مثل ما كان
جسدّ ي ًا ،ويمثل رسالته هدي ًا ،فال َ
جلدّ ه من اإلعجاز وهو سائر يف طريقه إىل الشهادة والتضحية
أحدٌ من قبله.
من أجل اإلسالم ،ليفعل ما مل يفعله َ
أليس اهلدف من اإلعجاز إقناع الناس باحلقّ الذي جاء به
األئمة هو عني ما يدعو إليه
األنبياء؟ فإذا كان ما يدعو إليه
ّ
فأي ُب ْعد يف دعم هؤالء بام دعم به ُاولئك من دون
األنبياء ّ ،
تقصري يف حقّ ُاولئك  ،وال مغاالة يف قدر هؤالء؟
ومهام كانّ ،
السالم) ملّا خرج من املدينة
فإن احلسني (عليه ّ
يريد ّ
مر بابن مطيع وهو حيفر بئره ،وجرى بينهام حديث
مكة ّ
عن مسري اإلمام  ،وجاء يف هنايته :
قال ابن مطيعّ :
إن بئري هذه قد رشح ُتها ،وهذا اليوم أوان
دعوت اهلل لنا فيها
ما خرج إلينا يف الدلو يشء من املاء ،فلو
َ

بالربكة.
السالم) « :هات من مائها» ُفأيت من مائها يف الدلو،
قال (عليه ّ
ثم ر ّده يف البئر َ
ِ
فأعذب وأ ْمهى
ثم متضمض ّ
فرش َب منه ّ
السالم) أيض ًا غيض ،وهو معدن
وهذا من احلسني (عليه ّ
والفيض ،إ ّ
ال ّ
السالم)
الكرم
أن حديث املاء واحلسني (عليه ّ
ْ
الع ْربة.
يف طريقه إىل كربالء فيه ِع ْربة
تستدر َ
ّ
غيبية إىل ّ
السالم) سيواجه
أن احلسني (عليه ّ
هل هي إشارات ّ
«عطش ًا» وهو منبع الربكة  ،من فيض
املنع من املاء  ،وس ُيقتل َ
ينبوعه؟!
فمه يعذب املاء وينفجر
ُ
فهل كان ذلك خيطر عىل بال؟!
لكن ذكر العطش والبحث عن املاء له شأن آخر يف حديث
ّ
كربالء!

املصدر /احلسني عليه السالم سامته وسريته � تأليف :احلسيني اجلاليل،
السيد حممد رضا ()91/1

الوالء الخاص بالحسين
هذا الدور اخلاص لسيد الشهداء عليه السالم يف حفظ االسالم
جعله مرجع ًا للهداية ال مناص لطالب احلق من الرجوع إليه
واالرتباط به بوالء خاص واجتناب أعدائه والرباءة منهم كام
تدعو لذلك االحاديث الرشيفة ،وهذا الوالء وإن كان جيب
توفره جتاه مجيع أئمة اهلدى  -صلوات اهلل عليهم  -اال أن فيه
جتاه احلسني عليه السالم ميزة خاصة يتضح أحد أرسارها مما
تقدم ،وإن يف اهلداية والسلوك اىل اهلل كانت اإلحاطة بجميع
أرسارهــا حمالة بالنسبة لنا فهو عليه السالم «مستودع الرس
االهلي»
يقول املرحوم كاشف الغطاء« :فحق ًا ّ أقول :إن االسالم علوي
والتشيع حسيني ،أقول وحق ًا ّ ما أقول :إن من ليس له حبل
والء خاص اىل عيل صلوات اهلل عليه فليس من االسالم عىل
يشء ،ومن ليس له حبل والء خاص باحلسني سالم اهلل عليه
فليس من التشيع عىل يشء ،ولعل من هنا جتد أن لكل شيعي
علقة خاصة مع احلسني ليست له مع غريه من سائر االئمة ـ

سالم ا ّ
هلل عليهم  -مع أنه يعتقد بإمامتهم وفرض طاعتهم ،نعم
وقد كان لنفس النبي صىل اهلل عليه وآله ولذات االئمة عليهم
السالم علقة خاصة باحلسني بخصوصه.
املصدر /خصوصية الوسيلة احلسينية يف اهلداية والسلوك اىل اهلل �
تأليف :عرفان حممود ()22/1
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أ ذ ر عُ ا لمر ا يا
قص��ة/طال��بع ّب��اسالظاه��ر
ّ

ال أتذكر بالضبط ...كم مىض من ٍ
زمن .وطوي من تاريخ عىل رحييل ،قرن ...حقبة،
أكثر ..أقل ،مل َأر فيها نفيس ...ومل أنتبه لوجودي؟
ٍ
كيشء تافه ال يستحق االنتباه،
نعم رأيتني كثري ًا ،لكن خطف ًا ...ومل أعرين أية أمهية
وشعرت بكياين ،لكنه كان هش كقبضة ضباب تبدده جمرد حركتي نحوه ...ومن قربه،
كنت مشغول هبا عني أو هبا عنها .فأغفلت نفيس متام ًا ...وبصورة مؤسفة ،واشتغلت هبا
 ...صممت أذين ،وحجبت برصي ،وأوقفت رؤيا واعيتي ،وخلدت اىل دعة األوهام،
فقد كنت أراين فيها فقط ،واعتقدت بأن حسبي هذا ،ونسيتني يب ...أمهلتني حق ًا.
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ُّ
فن تقديم ِ الهدايا
حتى وجــدتــنــي أخـــري ًا مــصــادفــة ،بصدفة هائلة

عل��ي الرض��وي

وجدتني ...بلحظة صحو خاطف ،مل يكن يف احلسبان،
أمر من أمام مرآيت عج ً
ال ،بحث ًا عن يشء أضعته،
وأنا ّ

لعله أيض ًا متعلق هبا .فجأة تسمرت يف مكاين ،جذبتي
ا ّيل أذرع املرايا كام األخطبوط  ...ففوجئت بتغريي
اجلذري ،دهشت ...وكدت أستغربني ،ويشتعل لظى

غضبي وأطردين مني ...لدخول حرم صمتي دون
استئذان ،فقد رأيتني غريب ًا عني ينظرين بريبة ،ويداهم
بلحظة غفلة أقدس حلظات ُعري روحي ...كيان ال
أصدقه ،وبــدأت أنفض عني تراكم أغربة األزمان
والدهور.

ربــاه ...مل أجــدين ،أو أي بقية مما كان مني ألتعرف
عــ ّ
يل !..الكل يب صــار اىل ركــام من غبار ،وأكــوام
رميم ،وحفنات رماد  ..تذروه صوب ُهوة املجهول
هبة أو ولولة للريح ،وكأن جدران أطاليل من
أدنى ّ
وجودي الغابر يف القرون املاضية ...راحت ترجع يل
صدى صويت ،وضحكايت اهلستريية  ...جمرد رصاخ
أخرس ،وأنني ثاكل ،وعويل جمروح!..
عجب ًا ،أنا كنت دائ ًام أسخر من وجعي ،بل ما زلت كام
يضج بكل
أظن كذلك ...فمن ذا الذي أسمعه اآلن
ّ
هذا البكاء املفجوع إذن!!...
أتعرف ع ّ
يل من جديد،
وبدأت أتذكر ...وأحاول أن ّ
وهالني كم شاخ يب عمر األحــزان ،وهبتت سحنة
ألوان اللوحة ...حتى صار األمحر كاألبيض! ،وبدت
عارية يب متام ًا سيقان شجرة األحالم كسهام ورماح

وأقواس رماية متكرسة ،حتى مل يبق يل يف الرأس قط..
ولو حلم أخرض واحد ،أو أصفر عىل األقل مل تطاله
وتسقطه اىل األرض أيادي املوت أو اخلريف!

رب اهلدايا من أساليب التعبري عن احلب ،فمن هيديك
ُتعت ُ
أحبك لكن بطريقة عملية.
هدي ًة كأنام يقول لكّ :
واحــرتام اهلدية وتقديرها ّ
تدل عىل مدى حبك ملن
أهــداك ،كام يعترب إمهــال اهلدية وختريبها دلي ً
ال عىل
البغض والكره.
تعرب عن احلب هي الورود
وأفضل هدية يمكن أن ّ

والزهور ،لذلك أهدى الرسول (صىل اهلل عليه وآله)
ألم ّت ِه زهر ًة.
لكن بام أن معطي اهلدية هو رسول اهلل (صىل اهلل عليه
وآله) البدّ للزهرة أن تكون متميز ًة ،فاختار بضع ًة
من نوره الذي هو مصدر ّ
كل كامل ومجال فجعلها
(الزهراء) وأهدانا إياها ،حتى تكون مصدر ًا النتشار
نوره ،وأوىص بمحبتها ورعايتها.
لك ّنهم أساءوا هلذه الورد َة وأحرقوها بالنار!
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شوقي لك نحيب

ذبل شــوقي عىل أرايض االنتظار اخلصبة وحتولت نياط صربي اىل خيوط
بالية..
بدأت اســمع حوار الشــهيق ســجاالت هلا معنى ابحرت معه يف ســفينة
الشــوق تالطمــت بنا أمواج بحــر األمل والدموع فككت طالســم كالمه
امللبد بالغامم واملآيس..
ســحبت شهيقا اشــتياق طويل تفرست يل العبارات واملعاين بأهنا رسادق
نصبــت عىل ارض الشــوك حتوك وترمم شــتات صــربي املمزقة وهي يف
وقوف دائم النتظارك،
ماذا قال الشهيق؟:
انا امحل ذرات شــهيقك اتعبت كاهيل اتشــحت انفاسك بالسواد والصرب
واحلزن اجر بأذياهلا بقوة اىل احشاءك ملنحك احلياة مررت بجوف صدرك
حتــى وصلنا اىل قلبــك املمزق مرمي عىل طريق عاشــقي االنتظار يف كل
انحاء جسمك خطت عبارات تقول متى الظهور.
شوقي لك رسمدي خالد دائم..
انفايس ترتنح...
اختالجات روحي تتسكع بال وتد..
شوقي لك ليس له هناية.
سيدي الحصيف

امتياز..

الســيد (ايلربوس كوتراســيف) الســفري الرويس يف
العــراق خالل ترشفــه بزيارته اإلمام احلســني (عليه
الســالم) يطلع عىل مشاريع العتبة احلسينية ويتصفح
إصدار أكثر من ( )200مرشوع احد اكرب اصدارات
شعبة النرش يف إعالم العتبة احلسينية املقدسة.

شذرات من كتاب نهج البلغة
م��ن خطبة موالنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
(صلوات الله عليه) [أقسام االيمان]:
َ
ان َما َي ُك ُ
«فمِ َ
وب،
��ن اال َ
ْيم ِ
ون َثابِتاً ُم ْس�� َتقِ ّراً فِ ��ي ْال ُق ُل ِ
ى َب ْي َ
وَ مِ ْنهُ َما َي ُك ُ
الصدورِ ،إِ َلى َأجَ ل
وب وَ ُّ
ون عَ وَ ار ِ َ
ن ْال ُق ُل ِ
َم ْع ُلومَ ،فإِ َذا َكا َن ْ
ت َل ُك ْم َب َر َاء ٌة مِ ْن َأحَ د َفقِ ُفوهُ حَ ّتى
َي ْح ُض َرهُ ْال َموْ ُ
ِك َي َقعُ حدُّ ْال َب َر َاءةِ .»..
تَ ،فعِ ْندَ َذل َ

ً
قريبا ..سيصدر
الج��زء األول م��ن واقع��ة الغدي��ر بقل��م
سماحة السيد محمد باقر السيستاني..

م���ن�����������������������ارة س������دة ال��ه��ن��دي��ة
جوانبها منـــــارة تؤرخ بناء السدة..

ّ
تمثالت الصدّ يقة الزهراء
الســيدة الزهراء (عليها
لقد قدّ مت
ّ
الســالم) يف حياهتــا الرشيفــة ُك ّل
ّالت ُ
ِ
متث ِ
احلس َــنة ،بوصفها
األ
ســوة َ
امرأ ًة وإنســان ًة وبنت ًا وزوج ًة ُ
وأ ّم ًا -
لتضع ُأسس املنهج اإلهلي الرتبوي
القويــم يف دائرة اإلمــكان والفعل
ا ُملتاح اقتناع ًا وسلوكا.
فكانت املَثل األعىل يف ّ
جتيل رســالة
اهلل سبحانه للنســاء يف العاملني عىل
اإلطالق  -ممّا يستدعي ذلك املنظور
التعر َف
املَثيل هلا شــخص ًا ومنهجــ ًا ّ
الدقيــقَ عىل ســريهتا الرشيفة ،بد ّقة
وتفصيل ،لالقتداء هبا ،واستحضار ق َي ِمها يف حياتنا اخلاصة والعامة  -يف بيوتنا
 ويف أرسنا  -ويف ُمنتظم احلقوق والواجبات  -ويف معاجلات مشكالت املرأةاملعارصة  -ويف معامل احلجاب والع ّفة واآلداب والسلوك.
ّ
االجتامعية والفرد ّيــة نجمت من
وإن أكثــر مشــاكلنا ،ويف خمتلــف املجــاالت
ّ
انية يف سريهم وأقواهلم وأفعاهلم وبياناهتم،
االســتنكاف من متابعة احلجج الر ّب ّ
هوى و جه ً
ال.
واإلعراض عنها بإتّباع األدنى ً

حيدر السالمي

تقــع منـــــــارة ســــــــدة اهلنديــة
عند الضفــة الغربية لنهــر الفرات
يف ناحيــة ســدة اهلنديــة التابعــة
إىل قضــاء املســيب وهــي ماتزال
شــاخصة ,وهــــــي بحالـــة جيدة,
وتعتــرب من أهم معامل هــذه املدينة
ويرجــع تأريــــــخ بناءها إىل ســنة
 1308هـــ  1890 -م علــــــــى
يـــــــد الســلطان عبــد احلميــد
خان بن الســلطان عبــد املجيد خان
حســــــــب ما مذكور فــــــي النص
الكتــايب املوجــود علــــــــى أحــــد

في االنتظار

قبل الرحيل
ندبتك يف اجلمعات ،بكيت مع الباكني ،رصخت

مــع الــصــارخــني ،ضججت مــع الضاجني،
رجوتك مع الراجني ،هتت يف مسارب وجدك
الالمتناهية ،ورسحت يف فيايف شوقك الظامئة،
َ
وأين؟! لكن الصدى أعاد
تساءلت متى وأنى
عيل أسئلتي خالية صامتة بال حياة.
دفنت رأيس ما بني ركبتي وأنا متقرفص عىل
قارعة انتظارك لعيل أفــرغ نفيس مما راعها،
فــكــرت :هبــذه الطريقة أنسى وأختــطــى أملي
املزمن ،لكن أغربة جثمت ع هَّ
يل تأكلني يأس ًا
ولوعة.
زادين الرتقب حرية وأوكلني احلزن إىل حزن
أعمق من ذي قبل ..ماذا أفعل اآلن وقد كثر
الالئمون ونالوا مني ما ال ينال؟!
لست مباليا إىل احلد الذي جيعلني أتراجع عن
التصرب ..كال وحاشا ،مهام استطالت ظالل
اخلوف وأينعت ثامر اخلشية من أن ال تعود إيل

كام أنت.
أبد ًا ال أخشى فيك لوما وال يفزعني الظاعنون
إىل املــوت من دون لقياك ،ألين أيقنت بك
وسأمتع نظري بصورتك البهية حتى بعد مويت.
فتحنن عيل هبمس يبعث يف روحي الدفء قبل
الرحيل.

