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ُ
أر�س ال�سواد
�سليلة ا ِ

رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين ( )896لسنة 2010م
رقم اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد  1216لسنة 2009م

العراقي يف العام ( 1979م)
يف اإح�ساءات ر�سمية ومو ّثقة ،كان عدد النخيل
ّ
يبلغ ( 32مليون نخلة) ،اإال اأنّ هذا العدد تراج َع اإىل ما دون الن�سف ،ب�سبب
ال�سيا�سات ال�سعيفة وتراجع االهتمام احلكومي بالزراعة ودعم الفالحني،
�سيا�سات بوجه اآخ��ر ميكن اأن اأُطلق عليها (ا ً
آف��ة قمعية!) اأفتك
ناهي��ك عن
ٍ
وخا�سة
من (اآفة الدوبا�س) ،مار�س��ها النظام �س��د �س��كّان املناطق ال�سيعية،
ّ
جن��وب العراق واملدن املنتف�س��ة ،من اأجل �س��لب قوته��م وجتو ّيعهم ،وهذا ما
ح��دث فع ًال ،حيث �س��عى اإىل جتريف ب�س��اتينهم وتعطي�س��ها وحتّى حرقها،
فغدت م�ساهد اأعجاز النخل اخلاوية تطالعنا يف مكان واآخر.
وو�سو ًال اإىل العام ( 2003م) اأ�سبح عدد النخيل يف البلد ( 12مليون نخلة)
بح�س��ب التقديرات ،وهذا ما يعني اأن ا َ
عليه
أر�س ال�س��واد مل تع��د كما كانت ِ
اإطالق ًا.
وبعد ذلك ب�سنوات عدّ ة ،كانَ العدد يتناق�س تدريجي ًا ،ومل يكن با�ستطاعة
اجلهود احلكومية اأنْ تتقدّ م اإىل الوراء ،حتى ه ّبت اإدارة العتبة احل�س��ينية
أرا���س �سا�س��عة يف حمافظ��ة كربالء املقدّ �س��ة ،فكان م�س��روعها
ال�ست�س��الح ا ٍ
االأب��رز والري��ادي (مزرعة ف��دك للنخيل) التي اأ�س��همتْ من خالله بو�س��ع
ب�س��مة خ�سراء نا�سعة ،دون ال نن�سى اأي�س ًا جهود العتبة العبا�سية املقدّ �سة
يف ه��ذا املجال ،لي�س��ل عدد النخيل اليوم يف الع��راق اإىل ( 20مليون نخلة)
بحلول العام ( 2022م).
وتتطل��ع مزرعة (فدك) لزيادة اأعداد النخيل م�س��تقب ًال ،عرب زراعة اأنواع
خمتلف��ة ورمبا تنج��ح زراعتها الأول مرة و�س��ط ال�س��حراء ،فاأ�س��حى لدينا
الي��وم اأ�س��ناف عدي��دة من التم��ور مل ن��ذق مثلها من قب��ل ،وه��ذه بالتاأكيد
تعود لربكات �س�� ّيد ال�سهداء (عليه ال�سالم) واأنفا�سه التي ّ
حتل يف مثل هذه
امل�س��اريع االقت�سادية التي مل تعد الهيبة ل� (ع ّمتنا النخلة) فح�سب؛ وا ّإنا
و�س��جعت اآخرين على تغطية حاجات امل�ستهلك
و ّفرت فر�س عمل لل�س��باب،
ّ
من التمور.
ويجب اأن اأن ّوه ل�سيء مهم جد ًا ،حول �سبب ت�سمية املزرعة با�سم (فدك)..
هذا ال�سيء ال يعرفه وال يقدّ ره اأو ي�ست�سعر به اإال نحن.
بقلم :رئيس التحرير
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ٌ
الجمعة المبارك
وقفات عندَ خطاب منبر ُ
الواقع التربوي والتعليمي في العراق
بقلم :طالب عباس الظاهر

استكامال ملا جاء يف اخلطاب املرجعي بتاريخ  15ذو
القعدة 1440هـ املوافق 2019/7/19م ،لسامحة الشيخ
عبد املهدي الكربالئي (دامت توفيقاته) ،وقد تناولنا
جزء من ذلك اخلطاب يف العدد السابق من املجلة لضيق
املساحة املتاحة مل نتاوله بأكمله ،حيث تطرق إىل نسبة
النجاح (  ،)%4.7فام هي أسباهبا؟ وما هي املعاجلات
املمكن ملواجهة هذه الظاهرة؟
نكمل يف هذا العدد بقية املطالب من اخلطبة حول هذا
املوضوع بذكر األسباب هلذه اإلخفاقة يف الواقع الرتبوي
والتعليمي يف العراق ،وبالتايل تدين هذه النسبة املقلقة يف
النجاح ،وحسب ما أعلنته وزارة الرتبية ملعدالت النجاح
يف االمتحانات الوزارية للصف الثالث املتوسط ،وأحد
أهم أسباهبا عدم تطوير القدرات التعليمية واإلمكانيات
عند الكوادر التعليمية والتدريسية نفسها بالبلد ،وطبعا
هنالك أسباب أخرى عديدة.
يف الواقع أصحاب االختصاص يعرفون الكثري ،هم اآلن
مطلعون عىل اساليب التعليم يف الكثري من دول العامل التي
تطورت وارتقت بواقعها الرتبوي والتعليمي ..حيث إن
ّ
جملة االحرار اال�سبوعية
ل�سنة  2022م
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تغري لدهيم ،اضافة اىل جتدد الوسائل ،لكن
اسلوب التعليم ّ
عندنا ما زلت هذه الوسائل التقليدية املتعارفة ،ومل نتحول
تسهل عىل الطالب الوصول إىل فهم
للوسائل احلديثة التي ّ
املادة العلمية ..بقول سامحته:
« نأيت اآلن إىل ذكر بعض األسباب التي ُذكرت يف هذا
املجال ونبينها:
من األسباب التي ُذكرت وحتتاج إىل عالج عدم تطور
القدرة التعليمية للكوادر التعليمية والتدريسية بقيت
جامدة عىل حاهلا ،قــدرة املعلم وقــدرة املــدرس يف أن
يوصل املادة التعليمية إىل ذهن الطالب ،والطلبة خمتلفون
يف مستوياهتم الذهنية والعقلية واألجواء االجتامعية التي
يعيشوهنا ،قدرة هذه الكوادر مل تتطور ومل ترتقي ،كثري من
طورت القدرات التعليمية ملعلميها ومدرسيها
دول العامل ّ
بحيث استطاعوا ان ينهضوا باملناهج التعليمية اجلديدة،
نحن مل تتطور لدينا هذه القدرات التعليمية.
املعلم بحاجة اىل دورات وتطوير هذه القدرة حتى يستطيع
ان يوصل املادة العلمية اىل الطلبة ،واال إذا بقي الوضع
عىل هذا احلال ال يمكن ان ترتقي العملية الرتبوية هنا» .

،،

من ُ
هنا البد أن تكون هناك كوادر تدرس جيدا قدرات الطالب ،والمرحلة،

،،

واالوضاع التي يعيشها الطالب ،ثم على ضوء ذلك تضع المناهج التعليمية
التي تناسب مستويات الطلبة.

ويتطرق سامحته هنا يف هذا التشخيص ...ألحد األسباب
املهمة يف تدين املستوى الدرايس ،وهي مشكلة عدم استقرار
املادة التعليمية والتدريسية يف املناهج الدراسية ،وتعرضها
للتغيري والتبديل املستمر ،وهو ما يولد ارباك ًا يف ذهنية
التالميذ والطلبة ،وبالتايل يؤدي إىل عدم االستقرار الذهني
لدى الطلبة والكوادر التعليمية مع ًا ،بقوله:
« االمر اآلخر هو عدم استقرار املناهج الدراسية والتغيري
املستمر هلا بل صعوبة بعض هذه املناهج للطالب ،نحن
مع تطوير املناهج التعليمية ولكن البد ان ُيالحظ فيها ان
هذا املنهج التعليمي للصف كذا ..يناسب املستوى الذهني
والعقيل للطالب والبد ان ُهتيئ املستلزمات حتى يستطيع
الطالب ان يستوعب هذا املنهج الدرايس اجلديد ،وإال هذا
التغيري املستمر من دون ان يتناسب مع قــدرات املعلمني
واملدرسني ..قد ال يستطيع املعلم واملدرس ان ُيوصل هذا
املنهج الــدرايس اجلديد اىل ذهن الطالب وبالتايل حتصل
الكثري من االخفاقات..
من ُهنا البد ان تكون هناك كوادر تدرس قدرات الطالب

واملرحلة واالوضاع التي يعيشها الطالب ثم تضع املناهج
التعليمية التي تناسب مستويات الطلبة ..ايض ًا من االمور
االخرى املهمة هي االساليب التعليمية ا ُمل ّتبعة والوسائل
ا ُملتبعة».
ويتم التطرق هنا يف اخلطاب املرجعي إىل سبب آخر من
األسباب املهمة التي تعيق ،أو حتدّ يف أحسن األحوال من
تطوير الواقع الرتبوي والتعليمي عندنا ،وهو أسلوب احلفظ
للامدة الدراسية دون فهمها ،وكأن املطلوب أن يردد الطالب
ما موجود يف الكتاب فحسب لكي ينجح يف االختبارات
االمتحانية ،رغم إن املطلوب هو فهم املادة التعليمية وليس
حفظها ،ألن احلفظ وحده ال يقدم شيئ ًا ..بقول سامحته:
«اهيا االخوة واالخوات ما زلنا نتبع اسلوب التلقني والطالب
تعود عىل ما ُيعرف بـ(الدرخ) للامدة العلمية ،اآلن يف واقع
ّ
الدول املتطورة هناك اسلوب التحفيز الذهني او ما يسميه
أهل االختصاص العصف الذهني ،هذا االسلوب ُيتبع ايض ًا
نعود الطالب عىل ان يستخدم
يف الدراسة احلوزوية ،كيف ّ
عقله وقدرته الفكرية يف ان يفكر ان حيلل ويستنتج ..هذه
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،،

ما زلنا نتبع اسلوب التلقين والطالب تعوّ د على ما ُيعرف ب�(الدرخ) للمادة

،،

العلمية ،اآلن في واقع الدول المتطورة هناك اسلوب التحفيز الذهني او
ما يسميه أهل االختصاص العصف الذهني ..أين نحن منه؟

مسألة مهمة ..من خالهلا نستطيع ان نصنع طالب ًا ناجح ًا،
نلقن الطالب
اذا ابتعدنا عن هذا االسلوب التقليدي يف ان ّ
املادة العلمية دون ان نعطيه قدرة عىل ان ّ
يفكر من ذاته،
يفكر يف املادة العلمية وحيللها ويستنتج من هذا التحليل
املعلومات املطلوبة للوصول اىل النتائج.
من االمور املهمة هي مسألة عدم احرتام الكوادر التعليمية
والتدريسية وانتهاك حرمة التعليم من بعض الرشائح..
اخــواين نلتفت هــذه القضية ال تعني فقط املؤسسات
التعليمية تعنينا مجيع ًا..
الحظوا اخواين سابق ًا ك ّنا نحرتم املعلم واملدرس واالستاذ
لذاته سواء كان غني ،فقري ،له وجاهة اجتامعية ،ليس له
ِ
لكونه مع ّلم نحرتم العلم ونقدس
وجاهة اجتامعية...
العلم..
نحرتمه مع قطع النظر عن
هذا املعلم واملدرس واالستاذ
ُ

هذه االمور العارضة..
اآلن (ال) يف كثري من االحيان من قبل ربام بعض الطلبة او
املجتمع وبعض فئات املجتمع ليس هناك احرتام وتقديس
للعلم لذاته ،قد املعلم واملــدرس ألمور تتعلق بمستواه
املعييش واالجتامعي والغنى وغري ذلك من االمور ُحيرتم
ألجل ذلك وقد معلم ما شاء اهلل ممتاز يف قدراته وغري ذلك
ِ
لكونه فقري وليس ُله وجاهة ومكانة ومنزلة..
ال ُحيرتم
سابق ًا مل يكن األمر كذلك!!».
أيضا لنا عودة أخرى يف العدد القادم إن شاء اهلل لتكملة
البقية من املطالب يف هذا اخلطاب املرجعي املهم ،والتوقف
عند تشخيصاته الثاقبة لألسباب واملعاجلات املمكنة،
وسبل االرتقاء والنهوض هبذا الواقع الرتبوي والتعليمي
ُ
يف البلد.

صلة األرحام

متابعة  :محمد حمزة الجبوري

السؤال :كيف تكون صلة الرحم؟
اجلواب :يكفي ان تسأل عن حاهلم ولو باهلاتف وتعودهم اذا مرضوا
ونحو ذلك وال جيب ان تزورهم.

حيرم اذا مل يكن احلضور تاييد ًا للباطل ومع ذلك جيب النهي
اجلواب :ال ُ
عن املنكر برشوطه واالحوط وجوبا اظهار التذ ّمر من ارتكاب احلرام
ولو مع عدم احتامل التاثري.

السؤال :من هم الذين يطلق عليهم الرحم؟
اجلواب :الرحم كل قريب يشاركك يف رحم كالوالدين واالخوة والعم
واخلال والعمة واخلالة واوالدهم.

السؤال :إذا كان الزوج يمنع زوجته من صلة أرحامها فهل جيوز هلا
اخلروج لصلة األرحام من دون إذنه؟
اجلواب :جيوز هلا اخلروج إذا تو ّقف صدق صلة الرحم عليه عرف ًا.

السؤال :هل صلة الرحم واجبة ؟
اجلواب :صلة الرحم واجبة عىل املسلم  ،وقطيعته من الكبائر  ،وإذا
توعد اهلل عليها النار
كانت صلة الرحم واجبة وقطيعته من الكبائر التي ّ
أهم  ،ومراعاهتا أوىل يف
 ،فإن شدة احلاجة اىل صلة الرحم يف الغربة َّ
َ
بلدان َّ
يقل فيها اإلخوان  ،وتتفكك فيها العوائل  ،وتتاكل فيها األوارص
الدينية  ،وتطغى عليها قيم املادة.

السؤال :متى حترم قطيعة الرحم؟
اجلواب :حترم قطيعة الرحم  ،حتى لو كان ذلك الرحم قاطعا للصلة
تاركا للصالة  ،أو شاربا للخمر  ،أو مستهينا ببعض أحكام الدين ،
كخلع احلجاب وغري ذلك بحيث ال جيدي معه الوعظ واإلرشــاد
والتنبيه  ،برشط أن ال تكون تلك الصلة موجبة لتأييده عىل فعل احلرام.
قال نبينا الكريم حممد (ص)« :أفضل الفضائل :أن تصل من قطعك
،وتعطي من حرمك ،وتعفو عمن ظلمك».
وقال (ص )« :ال تقطع رمحك وان قطعك».

السؤال :هل ختتلف طريقة الصلة من شخص اىل آخر اي اذا كان
الرحم غري ملتزم ديني ًا او اخالقي ًا فكيف تكون طريقة الصلة معه؟
اجلواب :ال تقطع صلتك به هنائي ًا حتى لو كان غري ملتزم.
السؤال :هل ُيعترب السؤال عن شخص ما من خالل شخص آخر من
مصاديق صلة الرحم؟
اجلواب :نعم يعترب منه.
السؤال :كثرت يف جمالس العقد والزفاف املوسيقى والغناء فاذا كانوا
من صلة االرحام فهل جيوز الذهاب اىل تلك املجالس ؟

السؤال :قطيعة الرحم من الكبائر املسقطة للعدالة ،فهل جتوز اذا ترتب
عىل الصلة رضر ديني او دنيوي معتد به لدي العقالء؟
اجلواب :نعم جتوز ولكن القدر االدنى من الصلة ال يتسبب عادة يف
الرضر املعتد به.
السؤال :إذا كان الزوج يمنع زوجته من صلة أرحامها فهل جيوز هلا
اخلروج لصلة األرحام من دون إذنه؟
اجلواب :جيوز هلا اخلروج إذا تو ّقف صدق صلة الرحم عليه عرف ًا.

آللئ قرآنية
أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

الرضا بقضاء الله وقدره
مما ورد عن اإلمام احلسني (عليه السالم) يف القضاء والقدر من
دعاء يوم عرفة قوله:
إن القضاء والقدر يمنينيَّ ,
((إهلي َّ
وإن اهلوى بوثائق الشهوة
أرسين ,فكن أنت النصري يل حتى تنرصين و تبرصين ,وأغنني
بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي ,أنت الذي أرشقت األنوار
يف قلوب أوليائك حتى عرفوك ووحدوك ,وأنت الذي أزلت
األغيار عن قلوب أحبائك حتى مل حيبوا سواك ومل يلجئوا إىل
غريك ,أنت املؤنس هلم حيث أوحشتهم العوامل وأنت الذي
هديتهم ,حيث استبانت هلم املعامل ,ماذا وجد من فقدك ,وما الذي
فقد من وجدك)).
وتتلخص عقيدة الشيعة اإلمامية االثني عرشية يف «القضاء
والقدر» بام يأيت:

ال تهجروا القرآن

بقلم :حيدر التميمي ح8/

ملّا كان اهلل سبحانه وتعاىل مفيض الوجود ومعطيه ،فاألفعال
الصادرة م ّنا تكون داخلة يف سلطانه ،ومن مجلة مقدوراته،
ومن ناحية كوهنا صادرة منا ونحن أسباهبا الطبيعية فهي داخلة
حتت قدرتنا واختيارنا ،وهو مل جيربنا عليها ،بل أعطانا القدرة
واالختيار يف أفعالنا ولذا فهو حني يعاقبنا عىل املعايص ال يكون
فوض خلقها إلينا حتى خترج عن سلطانه.
ظاملًا لنا .وال ّ
وبام ّبيناه تبني َّ
أن القضاء والقدر جاريان يف أفعال العباد كام
جيريان يف سائر شؤوهنم ،وال يوجبان إجبارهم عىل فعل ما قدر
هلم وإنام يوجبان منعهم عام مل يقدر هلم عىل ما يرتكبه العبد من
العصيان إنام هي من جهة إمهاله وإطالق عنانه وعدم منعه عام
قدّ ر له ،وأضاءت كلامت املعصومني (عليهم السالم) للمسلمني
الطريق يف فهم معنى القضاء والقدر.

ول َيا َر ِّب إِ َّن َق ْو ِمي َّ َ
}و َق َ
الر ُس ُ
اخت ُذوا َه َذا ا ْل ُق ْر َ
آن َم ْه ُجور ًا{ ،القرآن
َ
ال َّ
املنزل عىل رسوله ليقود به املجتمع اإلنساين نحو اهلداية
الكريم كتاب اهلل َّ
جمسد ًا ملفاهيم وقيم القرآن يف فكره
ليسمو ويتكامل يف توجهه إىل اهلل تعاىل ّ
وعاطفته وسلوكه ،باعتباره دستور احلياة يف مجيع أبعادها وجماالهتا.
ويغري عقيدته إىل عقيدة إسالمية وضمريه إىل ضمري
ُأنزل لينظم حياة اإلنسان ّ
إسالمي وسلوكه إىل سلوك إسالمي ،وال يتحقق ذلك إ ّال باالهتامم بالقرآن
الكريم اهتامم ًا ينسجم مع دوره الرسايل وينسجم مع ثقله يف احلياة باعتبار
صدوره من خالق اإلنسان والكون ونزوله عىل قلب أرقى النامذج اإلنسانية.
ويبدأ االهتامم بالقرآن الكريم بقراءته بتد ّبر وإمعان وفهم معانيه الظاهرة
ثم يتدرج االهتامم باالطالع عىل تفاسريه
وحفظ بعض آياته كحدٍّ أدنىّ ،
املحكمة ومعرفة بعض بواطنه ،واالطالع عىل أسباب النزول وموارده.
جملة االحرار اال�سبوعية
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شذرات قرآنية

حقائق القرآن

}يا َأ ْه َل ا ْل ِك ِ
ريا
تاب َقدْ جا َء ُك ْم َر ُسو ُلنا ُي َب ِّ ُ
ني َل ُك ْم َكثِ ً
ِممَّا ُك ْن ُت ْم ُ ْخت ُف َ
ون ِم َن ا ْل ِك ِ
تاب َو َي ْع ُفوا َع ْن َكثِ ٍ
ري َقدْ
تاب ُمبِنيٌ َ ْهي ِدي بِ ِه َّ ُ
جا َء ُك ْم ِم َن َّ
اهلل َم ِن
ور َو ِك ٌ
اهللِ ُن ٌ
الظ ُل ِ
السال ِم َو ُ ْي ِر ُج ُه ْم ِم َن ُّ
امت
ا َّت َب َع ِر ْضوا َن ُه ُس ُب َل َّ
إِ َىل ال ُّنو ِر بِإِ ْذنِ ِه َو َ ْهي ِدهيِ ْم إِىل ِرص ٍ
يم{ سورة
اط ُم ْست َِق ٍ
املائدة اآلية 16 – 15
كان القران روحــا وجسدا ،وكــان روح القران
اهلدى والنور والذكرى وكان جسده االلفاظ والكتابات املدونة عىل اوراق املصحف او الصوت الذي يردده القارئ.
اما الوصول اىل جسد القران فهو متاح للجميع بمن فيهم من ال يؤمن بام انزل اهلل ً
بدأ.
ولكن التوصيل اىل روح القران وضيائه وهداه وذكراه التي اودع الرب العزيز احلكيم واىل افاق قول امامنا الصادق (عليه
السالم) (لقد جتىل اهلل خللقة يف كالمه ،ولكنهم ال يبرصون)
اذا اريد ذلك ،فان املسالة ختتلف متاما اذ البد من سمو الروح – روح االنسان – لكي تقرأ وتعي روح القران .فالروح االنسانية
يلزمها التزود بالبصرية ووسيلة االكتشاف.

التجارة بالمنظور القرآني
مرة يشري القرآن اىل التوقف عن التجارة واي عمل آخر ,وتفضيل
الذهاب اىل اداء الصالة خاصة صالة اجلمعة ,وعدم تفضيل
االنشغال هبا عن اداء هذه الصالة ,وتأجيل هذه االعامل اىل ما بعد
االنتهاء منها .ومرة يشري اىل جتارة نافعة وجتارة رابحة وكاسدة
وحمرمة كبيع امليتة واكل الدم وحلم اخلنزير.
ونبه القرآن الكريم جتار اللحوم بشكل خاص اال يتعاملوا باللحوم
غري املذكاة بمعنى التي مل تذبح كام امر سبحانه وتعاىل بذكر اسمه
}و َال َت ْأ ُك ُلو ْا ِممَّا َ ْمل ُي ْذ َك ِر
قبل الذبح كام جاء بقوله سبحانه وتعاىلَ :
الش َي ِ
اس ُم ّ
وح َ
اهللِ َع َل ْي ِه َوإِ َّن ُه َل ِف ْس ٌق َوإِ َّن َّ
اط َ
ون إِ َىل َأ ْولِ َيآئِ ِه ْم
ني َل ُي ُ
ْ
َ
ِ
لِ ُي َجاد ُل ُ
رش ُك َ
وه ْم إِ َّن ُك ْم َ ُمل ْ ِ
ون (األنعام،{)121/
وك ْم َوإِ ْن أ َط ْع ُت ُم ُ
فهذه اآلية تركز عىل اكل اللحوم احلالل ،وقد قيل يف التفاسري,
ان احليوان امليت موتا طبيعيا اضافة اىل مرضه غالبا يضم بني حلمه
دما قذرا فاسدا ,يفسد معه اللحم بسبب عدم انقطاع اوداجه .
ولذلك امر اهلل ان تؤكل فقط حلوم احليوانات املذبوحة بطريقة
خاصة ,واملراق دمها خارج بدهنا  .ويستفاد من هذه اآلية حرمة
الذبيحة غري االسالمية اضافة اىل عدم ذكر اسم اهلل عليها قبل
ذبحها.
كذلك التجارة ذات الربا واحيانا للحث عىل االيامن واجلهاد.

إعداد :أ .د .طالب حسن الموسوي  -ح3/

ولكن قيل بانه مل يطرح ذلك عىل سبيل االمر  ,وانام يقدمه بعرض
ين
جتاري كام جاء باآلية الكريمة التي بدأ هبا البحثَ } :يا َأ ُّ َهيا ا َّل ِذ َ
َآ َمنُوا َه ْل َأ ُد ُّل ُك ْم َع َىل ِ َجت َار ٍة ُت ِ
نج ُيكم ِّم ْن َع َذ ٍ
يم (الصف)10/
اب َألِ ٍ
اهللِ َو َر ُسولِ ِه َو ُ َجت ِ
ون ِيف َسبِيلِ َّ
ُون بِ َّ
اهدُ َ
ُت ْؤ ِمن َ
اهللِ بِ َأ ْم َوالِ ُك ْم َو َأن ُف ِس ُك ْم
َذلِ ُك ْم َخ ْ ٌري َّل ُك ْم إِن ُكن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
ون (الصف ،{)11/فاملشرتي هنا
هو اهلل سبحانه وتعاىل ,والبائع هم املؤمنون ,والبضاعة هي االنفس
واالمــوال ,واما العوض من هذه الصفقة ,فهو املعاملة العظيمة
الربانية ،ويقابل هذا وصف القران الناطق التجار بقوله« :ان
قوما عبدوا اهلل رغبة فتلك عبادة التجار ,ومن يعبد اهلل رهبة فتلك
عبادة العبيد ومنهم من يعبده شكرا فتلك عبادة االحرار «.
ومل يأت اهتامم القرآن بالتجارة عبثا ،فهي كانت املهنة املفضلة
عند قريش يف اجلاهلية ,حيث كانت قوافلهم التجارية برا وبحرا،
وقد وثقها القران الكريم بسورة قريش ،فكانت لدهيم رحلتان
احدمها رحلة الشتاء ,وجهتها اليمن ,واالخــرى رحلة الصيف,
وجهتها الشام ،وبذلك يكون قد رفع من قيمة التجارة كمهنة،
وشجع عىل امتهاهنا ,بعكس الفلسفة الرومانية التي كانت تقلل
من قيمتها وتركتها للعبيد.
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امل� �سرية
����������االت

الحسين (عليه السالم) الميزان
علينا مجيعا ان نزن انفسنا ونحاسبها ونصلح شاهنا بميزان االمام احلسني عليه السالم  ،ألنه يمثل احلق كله ،ويف كل حركة
نجول فيها وعند كل كلمة ننطق هبا  ،علينا ان ننظر اىل سرية السبط الشهيد وكلامته ،فام وافقها نتمسك به ،وما انحرف
عنها اصلحناه.
وان سلوكنا بحاجة اىل تقييم دائم وحماسبة مستمرة ،ليس فقط لتغري الظروف املحيطة بنا ،وانام ايضا الحتامل انحرافنا عن
الرصاط بسبب االهواء والضغوط.
وان االمام احلسني عليه السالم ميزان حق لكل الفئات وعى اختالف مستوياهتم ،فاذا اراد القائد ،سياسيا كان او اجتامعيا
او ديني ًا ،ان حياسب نفسه ،وان حيدد نقاط الضعف يف ادائه او خلقه ،وان جيرب الضعف الطارئ عليه يف نيته وعزمه ،فان له
يف سيد الشهداء عليه السالم ،ميزان حق وقسط ًا مستقي ًام ،فال يستنكف عن اصالح ذاته بالقياس اىل ذلك امليزان.
وهكذا سائر ابناء املجتمع ،عليهم ان يتخذوا من شخص االمام احلسني عليه السالم ،وهكذا من الشهداء الكرام من اهل
بيته واصحابه ،قدوات حلياهتم ،لكي يسموا يف درجات االيامن عالي ًا بقدر تأسيهم به واتباع هنجه الالحب .اوليس االمام
عليه السالم مصباح هدى وسفينة نجاة؟
املصدر /االمام احلسني «عليه السالم» هنج حياة ووسيلة نجاة ــ تأليف :السيد حممد تقي املدريس
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لماذا البدّ من تخليد واقعة عاشوراء؟
ملاذا البدّ من احياء حادثة قد مر عليها ما يناهز 1360عاما؟ وملاذا البدّ من اقامة مراسم االحياء هلذه الذكرى؟
ّ
ألي شاب أن احلوادث املاضية يف كل جمتمع يمكن أن تكون هلا آثار
إن اجلواب ليس عسري ًا جد ًا؛ ألنه من املمكن أن ّ
نبني ّ
ضخمة يف مصري ذلك املجتمع ومستقبله ,وإحياء تلك احلوادث هو يف الواقع لون من اعادة النظر والصياغة اجلديدة لتلك
احلادثة حتى يتيرس للناس أن ينتفعوا منها ,فإذا كانت احلادثة نافعة عند حدوثها ,وكانت منشأ آلثار طيبة وبركات كثرية ّ
فإن
إعادة النظر إليها واعادة صياغتها يمكن أن تكون منشأ لكثري من املنافع.
ّ
إن مجيع العقالء يف العامل حييون ذكريات مثل هذه الشخصيات البارزة ,ويتم هذا األمر حسب واحدة من أقدس الرغبات
الفطرية التي اودعها اهلل سبحانه يف أعامق مجيع الناس ,ويعرب عنها بـ «حس االعرتاف بحق االخر او االعرتاف باجلميل
لآلخر» ,فهناك رغبة فطرية موجوده يف أعامق مجيع الناس وهي تدفعهم لالعرتاف بحق من أسدى اليهم خدمة.
وملا ك ّنا نعتقد أن وقعة عاشوراء كانت حادثة عظيمة يف تاريخ اإلسالم ,وكان هلا دور مصريي يف سعادة املسلمني وتبيني
ّ
وتذكرها وإعادة صياغتها أمر ًا ال
سبيل اهلداية للناس ,هلذا أصبحت تلك الواقعة ذات قيمة عظيمة عندنا ,ويغدوا احياؤها
يمكن التفريط به؛ ألن بركات ذلك سوف تشمل جمتمعنا املعارص.
املصدر /نظرة يف إحياء مراسم عاشوراء ـ تأليف  :مصباح اليزدي ،حممد تقي ()15/1
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ال���دي���ن واحل���ي���اة

ُ
المرأة والسياسة
(دام ّ
ظله)

المرجع الكبير الشيخ إسحاق الف ّياض

ُ
الدول��ة اإلس��المية كاف��ة الحقوق لإلنس��ان (الذكر
ترع��ى
واألنث��ى) ،وتضمن له جميع الحريات المس��ؤولة ،كالحرية
الش��خصية والفكري��ة والعقائدي��ة وحري��ة التعبي��ر وإبداء
ال��رأي والحري��ة السياس��ية والت��ي تعني أنه يس��تطيع إذا
أراد أن يش��غل المناص��ب اإلداري��ة ويس��اهم ف��ي األم��ور
السياسية كالشورى والنصيحة والنقد وحرية التعبير في
حدود القوانين الشرعية.
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التصدّ ي للرئاسة

بالنسبة للمرأة املسلمة إذا كانت حافظ ًة لكرامتها ورشفها وع ّفتها وطهارهتا ،جاز هلا التصدي لكل
ال اجتامعي ًا ـ كرئاسة الدولة مث ً
عمل ال ينايف واجباهتا يف اإلسالم ،سواء أكان ذلك العمل عم ً
ال ـ أو
غريها من املناصب األخرى ،أم فردي ًا ـ كقيادة السيارة والطائرة ونحوها.
ومن الواضح أن تصدّ ي املرأة لألعامل من قبيل (الرئاسة العليا للبالد ،رئاسة الوزراء ،الوزارة بأنواعها
ـ التفويضية والتنفيذية واالستشارية ،إمارة االستكفاء ،إمارة االستيالء ،قيادة اجليوش ،اإلمارة عىل
اجلهاد ضد املرشكني ،والية الرشطة ووالية االستخبارات) ال يتط ّلب منها السفور وعدم احلفاظ عىل
كرامتها اإلسالمية كامرأة مسلمة ،بل حمافظتها عليها يف حال تق ّلدها ملناصب كبرية يف الدولة تزيد من
شأهنا وقيمتها ومكانتها االجتامعية وصالبتها يف العقيدة واإليامن.

للمرأة كما للرجل

ّ
أن األصل العام يف اإلسالم املساواة بني األفراد ومنها املساواة بني الذكر واألنثى ،وال تستثنى املرأة
من مساواهتا مع الرجل يف احلقوق االجتامعية والفردية والفكرية وحرية التعبري ،وإبداء الرأي،
والدخول يف كافة االستثامرات واألنشطة املالية يف األسواق والبورصات العاملية وحيازة كافة الثروات
الطبيعية وإحياء األرايض البائرة وغريها ،كل ذلك يف احلدود املسموح هبا من قبل الرشع ،فال ُيسمح
باالستثامرات واألنشطة االقتصادية املحذورة املعيقة للقيم واملثل الدينية واألخالقية كاالستثامر بالربا
واالجتار باخلمور واملخدرات واالحتكار والغش وغري ذلك ،هذا من جانب ومن آخر إن الدولة
اإلسالمية الرشعية تتكفل مجيع احلقوق لإلنسان املسلم وتقدّ م له احلرية بكل االجتاهات واألنشطة
ولكن يف احلدود املسموح هبا رشع ًا ال مطلق ًا بأن ال تؤدي هذه احلرية إىل تفويت حقوق اآلخرين وأن
ال تعيق القيم واملثل الدينية واألخالقية كالكذب والغيبة ونحومها فإنه ليس حرا فيها وال فرق يف ذلك
بني الرجل واملرأة.

شهادة المرأة

،،

عىل مستوى شهادة املرأة يف مجيع القضايا السياسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية فهي تعادل
شهادة الرجل ،وال فرق بينهام ،وكذلك صوهتا كصوت الرجل ،وأما أن شهادة املرأة نصف شهادة
الرجل فهي إنام تكون يف موارد خاصة للنص اخلاص يف الرشع.

ً
حافظة
إذا كانت المرأة
ّ
وعفتها
لكرامتها وشرفها
وطهارتها ،جاز لها
التصدي لكل عمل ال ينافي

واجباتها في اإلسالم..

أدوار المرأة

إن نظام األرسة يف اإلسالم قد ُبني عىل أساس أن ثقل أدوار احلياة يف داخل
األرسة بتامم عنارصها عىل الرجل دون املرأة للحفاظ عىل كيان املرأة وكرامتها
وقيامها بأدوار الرتبية ،ومع هذا ال يمنع الرشع املرأة من القيام بأعامل ال تنايف
كرامتها وكياهنا اإلسالمي ،وأما يف احلياة العامة فال فرق بني الرجل واملرأة يف
كافة أبعادها.

القيمومة

وبالنسبة لقوامة الرجل عىل املرأة فهي تقترص عىل احلياة األرسية ،وأما يف احلياة العامة ،فال فرق بينهام.
واخلالصةّ :
إن املرأة املسلمة إذا كانت قوي ًة يف إرادهتا ،وصلبة يف عقيدهتا وإيامهنا باهلل تعاىل ،وحمافظة
عىل رشفها وكرامتها ،فلها أن تتصدى لكافة املناصب املشار إليها آنف ًا.
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م������������ق������������االت

المنظ��ورات الفكري��ة وتأثيره��ا

في إس��قاط األحكام
بقلم /زهراء المرشدي

يروي أحد العلامء يف إحدى حمارضاته أنه يف أحد األيام
كان هيم بإقامة دورة حول إحدى املواضيع العقائدية يف
مدينة هامبورغ وكان املسجلون يف هذه الدورة هم جمموعة
أصدقاء متفرقي اجلنسيات ،بعد التجهيز وإعداد املكان
تقد شخص غريب بطلب االلتحاق هبذه الدورة ،إال أن
األغلبية كانوا متخوفني من إدخال شخص غري معرف من
قبل اي أحد منهم كون الدورة ستستمر لعدة أيام وتتضمن
مبيتا وسكن ملدة طويلة،
قــبــل األســــتــــاذ عــرض
انــضــاممــه عــىل مضض،
فقد كان كل اعتقاده انه
من مذهب مغاير ،وحني
تــعــرفــه عــىل واقــــع هــذه
الدورة سوف يرتاجع عن
االستمرار معهم ..مضت
األيام وهو يشارك اجلميع
فــعــالــيــاهتــم ونشاطاهتم
ليأيت الــيــوم الــذي يقول
فيه األستاذ أنه قد أرسل
يف طلبه ألن هنالك من
يريد اعتناق اإلســالم ليصدم األستاذ أنه ذلك الغريب
الذي كانوا هيمون بعدم السامح له باالنضامم لـيحظى بتلك
النعمة العظيمة…
يقول احدهم أننا لو متعنا يف صغائر االمــور ألدركنا أن
ليس هنالك ما يسمى صغائر األمور ،فتعالوا نتخيل ماذا
كان ليحصل هلذا األستاذ لو أنه رفض هذا الطالب حني
يكتشف أنه منع هذا احلدث الكبري مع أنه كان يمتلك مجيع
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الصالحيات املنطقية التي تتيح له بأن يرفض انضامم فرد
غري معرف مع جمموعته كل ذلك الوقت ،األمر الذي قد
يعد من الصغائر يف ضاهر املسألة.
نرى اليوم األحكام واإلسقاطات الشخصية تتحكم يف
عديد من األفراد فيسوغوا بذلك ألنفسهم حتديد وحتجيم
اآلخرين بام يتناسب ومنظورتاهم الفكرية والتي قد
تصيب أو ختطئ يف نفس املوضع ،أما يف الكفة املغايرة نرى
البعض ممن قد حيركه حس
املسؤولية جتاه نفسه باملقام
االول وجتـــاه اآلخــريــن
ليكون بذلك رائد الفعل
الطيب والكلمة الطيبة
فـــال يـــوظـــف أحــكــامــه
وانطباعاته الشخصية أو
حتى مصاحله املقدسة يف
التعامل مع الناس ليحصل
بذلك عىل راحــة الضمري
التي دائام ما يسعى هلا يف
مجيع مواقفه اإلنسانية عىل
صعيد األرسة واملجتمع و
يف كل ميادين احلياة ،فتكون بذلك حياته أشبه بالذي يسري
تأثرا بذور املعروف يف حميطه لتزهر تلك البذور يوم ًا فيكون
هو من جينيها يف حياته أو بعد مماته متجليتا بصالح األقدار
لذريته بعد حني ،بالتايل كل ما نقدمه يعود لنا يف آخر األمر
فلنحرص يف مجيع تعامالتنا مع الصغري والكبري حمكومة
بضوابط اإلنسانية والضمري احلي…

المش��كاة َمن هي؟
حينام ترى أشعة الشمس اهلادئة ،وهي خترتق األشجار املتشابكة،
وهتب نسامت اهلــواء بروائحه العليلة ،وتتصادم مع وريقات
األشجار اجلميلة ،فيصدر صوت حفيفها يأخذ باأللباب ،كأنه
ُس َّلم موسيقي ،تعزف يد القدرة ع ٰ
ىل أوتاره ،إنه صوت الطبيعة،
صوت اهلدوء ،وأنت يف قمة اخلشوع والناس يف مجوع ،وأنت
عنهم يف هجوع ،أعلم أنه صوت تسبيح أنفاس فاطمة ( عليها
السالم) ،ألهنا مجال الرب يف الوجود ،وهي سيدة كل موجود.
وحيدة العصور وفريدة الدهور قدوة النساء وسيدهتن ،فهي
كالقمر يف ليلة البدر ،أو كالشمس يف رابعة النهار ،عاملة غري
مفهمة ،وهي بضعة النبي( صىل اهلل عليه
مع َّلمة ،وفامهة غري َّ
وآله)  ،وخزانة األرسار ،ووالدة األئمة األطهار(عليهام السالم)
 ،تبلغ األحكام وتدرس علوم الدين والقرآن ،كان علمها من اهلل
تعا ٰىل ال يقبل الشك واخلطأ والشبهات ،وكيف ال وهي بضعة
املصطفى حممد ( صىل اهلل عليه وآله) ،.وروحه التي بني جنبيه.
ٰ
هي الصديقة واملباركة والطاهرة والزكية والراضية واملرضية
واملحدثة والزهراء وفاطمة القدسية بنت سيد الكائنات وفخر
العاملني حممد ( صىل اهلل عليه وآله).
الكربى ( عليها السالم) ،سيدة مكة
ولدهتا ُأم املؤمنني خدجية
ٰ
وعظيمة عصـرها ،وأرضعتها من مصدر العفاف والشـرف ينبوع
الطهر والنقاء ،فرت َّبت يف هذين احلجرين الطاهرين ،هي مشكاة
الورى بركاهتا ،هي عنصـر الشجرة
عم
ٰ
نور اهلل (تعاىل) ،زيتونة َّ

بقلم :حنان الزيرجاوي

الطيبة التي هي رسول اهلل  وفرعها عيل ( عليه السالم).
حتى تفاجأت باالنقالب وتبدل األوضــاع
ولكنها ما لبثت
ٰ
وأفاقت من نومة العز والرأفة واحلنان يف ظل حامل القرآن،
ومرشع دستور احلكم واألديان ،وحامل لواء العدل واإليامن ع ٰ
ِّ
ىل

هول مصيبة فظيعة وأمر مفجع مؤمل أال وهو رحيل رسول اهلل(
صىل اهلل عليه وآله)  ،كانت بداية األيام السود ،وبدأ حاهلا باجلمود
وأمرها بالركود ،وصار الذين يطلبون القرب منها وينشدون
رضاها باألمس ،من أشد خصومها ،بل هتكوا سرتها وأحرقوا
دارها وكسـروا باهبا وعصـروها فكسـروا أضالعها وأسقط ما يف
أحشائها ،وبدأ زمن االنقالب وظهور سلطنة املنقلبني.
نعم ،هذه هي حالة السيدة فاطمة الزهراء( عليها السالم) من بعد
العز والشموخ ،تسترصخ وتستغيث برب العاملني.
عندما تعرتيك هيبة وخضوع ،من هذا املنظر املهيب البديع،
سوى الغفار السميع ،فتعوم يف
وال جيالسك يف تلكم اللحظات
ٰ
بحار األفكار ،تناغي وتناجي اجلبار ،ثم تقول له :يا جابر العظم
اهلم العظيم بحق الفامهة ،يا جبار
الكسري بكسـر فاطمة ،يا جابر ِّ
القلوب املنكسـرة بحق القائمة ،ويا أنيس النفوس املتعسـرة بحق
ُأ ِّم األئمة ،أنت للقلب روح وللروح قلب ،وأنت للعقل فكر
وللفكر عقل ولب ،وأنت للنفس تنفيس وللتنفيس نفس وحب،
وأنــت للبدن مهجة وللمهج بئر وجــب ،فالسالم ع ٰ
ىل مهجة
املختار ،وحبيبة عيل ويص اجلبار.
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الملتقى األسبوعي

أصداء كلمة
الشيخ الكربالئي
ً
ً
ُ
َ
وراضيا بقضائ��ه وق��درهِ »
نعم��هِ
لربِّك على ِ
ش��اكرا
«ك ْن
إعداد /هيئة التحرير

َ
اليومي بمتابعة األعمال الجارية في العتبة المقدس��ة والمش��اريع االستراتيجية
رغم انش��غالهِ
ّ
حرص المتولي الشرعي للعتبة
الكبرى ،فضالً عن أداء أدواره الش��رعية التكليفية دينياً وإنس��انياًَ ،
الحس��ينية المقدس��ة س��ماحة الش��يخ عبد المهدي الكربالئ��ي أن يلقي خطاب��ات هامة على
أسماع المسؤولين والمنتسبين العاملين ،تكون أشبه ب� (لوائح خاصة) ينبغي العمل بها.
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ّإهنا حلقيقة ْ
أن يعي العاملون عىل خدمة املرقد
وزواره ،ما عليهم فعله ،إهنا خدمة
احلسيني الطاهر ّ
من طراز خاص ،وال تكمن الفائدة يف تثقيفهم
داخل املؤسسة فحسب؛ وإنام يف حياهتم اليومية
داخل األرسة وخارجها.
ولطاملا كانت مثل هذه اللقاءات التي يعقدها
سامحته مع مسؤويل ومنتسبي العتبة احلسينية
مهمة للغاية ،وأصبحت حدث ًا
يف فرتات عديدة ّ
لنستمع إىل
أسبوعي ًا بارز ًا ،ننتظره مجيع ًا بشغف؛
َ
ما سيقوله ممثل املرجعية الدينية والعليا واملتويل
الرشعي للعتبة املقدسة ،خصوص ًا ّ
وأن كلامته نابعة
من فكر الثقلني العظيمني كتاب اهلل وعرتة أهل
البيت (عليهم السالم).
َ
واصل الشيخ
يف امللتقى األسبوعي األخري،
اخلاصة للكتاب الذي وجهه
الكربالئي قراءته
ّ
اإلمام أمري املؤمنني (عليه السالم) أحد أصحابه
(احلارث اهلمداين) وتطرق إىل قوله (عليه السالم)« :وأكْثرِ
ّ
ِ
ِ
ِ
فإن ذل َ
أبواب ُّ
الشك ِْر.»...
ك من
أن َتنْ ُظ َر إىل َمن ُف ِّض ْل َ
ت ع َل ْيهَّ ،
ْ
للويص العظيم (عليه السالم)،
ويف هذا املقطع الرشيف
ّ
وردت مفردات عدّ ة أبرزها( :الفضل ،الشكر والتسليم
لقضاء اهلل وقدره).
بالنسبة ملفردة ُ
يبني الشيخ الكربالئي ،بأن قوله (عليه
(الشكْر) ّ
ِ
ِ
أن َتنْ ُظ َر إىل َمن ُف ِّض ْل َت ع َل ْيهَّ ،
السالم)« :وأكْثِر ْ
فإن ذل َك من
ِ
أبواب ُّ
الشك ِْر» أنه ين ّبهنا إىل طريقة عملية من الطرق التي
توصلنا اىل فضيلة ُ
الشكر ومقام الشاكرين ،وور َد يف القرآن
الكريم ان الق ّلة من عباده هم الذين يشكرونه عىل نعمه ،ويف
تشكر اهللَ تعاىل وال تتصف هبذه
مقابل ذلك نفهم أن الكثر َة ال
ُ
الصفة.
ما هي االسباب يف مشكلة الكثرة من املجتمع الذين ال يصلون
اىل هذا املقام؟
جييب سامحتهّ :
أن اإلمام علي ًا (عليه السالم) ينبهنا إىل الطريق
العميل الذي ُ
نصل منه إىل عدم الغفلة عن كثرة النعم التي م ّن
اهلل تعاىل هبا علينا.
يمر هبا الكثرة من الناس؛ لكي نبني
ونأيت اآلن إىل املشكلة التي ّ

اإلمام عليٌ (عليه السالم) ينبهنا إلى
الطريق العملي الذي نصلُ منه إلى
عدم الغفلة عن كثرة النعم التي
ّ
من الله تعالى بها علينا ،وينبهنا إلى
طريقة عملية من الطرق التي توصلنا
لفضيلة الشكر ومقام الشاكرين..
ثم يتضح لنا ما هو املقصود من
ما هي أسباب هذه املشكلةّ ،
كالم أمري املؤمنني (عليه السالم).
ّ
ان مشكلة الكثرة لدينا اهنم دائ ًام ينظرون إىل من هم فوقهم يف
النعم ،وأرضب أمثلة عىل ذلك حتى يتضح املقصود ،فبالنسبة
اىل رزق املال .كثري من االحيان ينظر اإلنسان إىل من هو أكثر
التحرس واهلم واحلزن حينام يقارن
منه رزق ًا يف املال فيصيبه
ّ
نفسه بأولئك الناس الذين هم أفضل منه يف املال ،وإذا نظر
اىل السكن نظر اىل من يملك بيت ًا أفضل منه يف سكنه ،ربام هو
يسكن يف بيت اجيار ،أو بيت صغري ،فينظر اىل اآلخرين الذين
اهلم واحلزن
لدهيم سكن أفضل من سكنه
فيتحرس ويصيبه ّ
ّ
حينام يقارن نفسه بأولئك ويعرتض عىل ما عليه من احلال!.
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ينظر إىل االصحاء من الناس
وحينام ُيبتىل بمرض بسيط،
ُ
حرم من هذه الصحة،
ويقارن نفسه هبم ،فيقول :ملاذا أنا ُا َ
وينظر اىل آخرين فهو مبتىل بيشء وهم غري مبتلني ،وآلخرين
هلم وجاهة اجتامعية أفضل منه ،فري ّدد أن فالن ًا وفالن ًا حمرتمان
لدى الناس وحمبوبان ،والناس تقىض حوائجهام ،ومها بذلك
اهلم والقلق واحلزن عىل أنّه
أفضل مني ،فتصيبه حالة من ّ
ُح ِر َم من هذه النعمة ،وكذلك بالنسبة ألصحاب الشهادات
فيتحرس الناظر عىل فوات هذه النعم عنه.
واملناصب العليا،
ّ

تتولد من هذه النظرة؟ فهو ال ينظر
إذن ..ما هي املشاكل التي ّ
إىل من هو أفضل منهم؛ بل ينظر إىل من هم أفضل منه!!
جتر هبذا الشخص شيئ ًا فشيئ ًا
نالحظ أن املشاكل النفسية التي ّ
فيصبح ناكر ًا وجاحد ًا لنعم اهلل تعاىل عليه.
إىل كفران النعمة،
ُ
الحظوا أخواين ،الواحد منا اذا ما ينظر دائ ًام إىل من هو افضل
جملة االحرار اال�سبوعية
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التحرس ،ويصبح
فأول ما يصيبه
منه يف هذه األمور الدنيويةّ ،
ّ
مهموم ًا حزين ًا ،وهذا يؤدي إىل حالة من التوتر واالنفعال
ٌ
فالن أفضل
النفيس والقلق دائ ًام ويقيض عمره يقول :ملاذا
مني؟!
يستشعر هبا اإلنسان؛
يف هذه األمور القلبية التي ذكرناها ،حينام
ُ
تؤ ّدي به إىل حالة من االعرتاض عىل قضاء اهلل تعاىل وقدره،
ّ
يستغل
فيفقد حالة القناعة والرضا بام قدّ ره اهلل تعاىل له ،وهنا
الشيطان ذلك منفذ ًا لتتحول إىل حالة الكفران بنعمة اهلل تعاىل
ينعكس ذلك
واالعرتاض عىل قضائه وقدره ،ثم
ُ
شيئ ًا فشيئ ًا اىل فقدان حالة الشكر اللساين والعميل.
إن االستهانة بالنعمة يؤدي اىل االستهانة با ُمل ِ
ّ
نعم!!،
ِ
ِ
أما استشعار ع َظم النعمة يؤدي إىل تعظيم ا ُملنعم يف
نظر اإلنسان ،وبالتايل يؤ ّدي إىل الوصول اىل حالة
والعميل ،فاإلمام (عليه السالم)
اللساين
الشكر
ّ
ّ
ين ّبه إىل الطريق العميل الذي يؤ ّدي بنا إىل االنتباه
لعظيم النِعم التي لدينا يف مقابل الغفلة ،الكثر ُة منّا
غافل ٌة عن النِ َعم التي َم َّن اهلل تعاىل هبا علينا!!
الواحدُ منّا حينام يدخل للمستشفيات مث ً
ال فريى
الكثر َة من املرىض الذين أصيبوا بأمراض خمتلفة..
فإذا نظر اىل حاالت املرض املختلفة فيشعر بنعمة
الصحة التي َم َّن اهلل تعاىل عليه هبا ،نحن اآلن
لدينا نِ َع ٌم الصحة وبقية النِعم االخرى ،والطريق
للوصول إىل الراحة النفسية يأيت يف العمل بوصية
أمري املؤمنني (عليه السالم).
والحظواّ ،
أن االنسان الذي طوال عمره ينظر
اىل من هو أفضل منه يف هذه احلاالت يعيش دائ ًام
ِ
ومعرتض ًا ،عكس اإلنسان
ومتحرس ًا
مهموم ًا
ّ
ِ
الذي ينظر إىل من هو دونه يف هذه الن َعم ،فيعيش
حال ًة من االرتياح النفيس والسكينة والطمأنينة
التي جتعله مرتاح ًا نفسي ًا أوالً ،ثم تؤ ّدي به اىل حالة الرضا
بقضاء اهلل تعاىل وقدره ،وهي من العنارص األساسية يف إيامن
اإلنسان ،وهذا يؤ ّدي اىل حصول حالة الشكر لدى اإلنسان،
فيتحرك
ثم يؤدي اىل حالة انبعاث الرمحة والعطف يف قلبه،
ّ
ملساعدة اآلخرين.

«أوروك»..
وأدوية عراقية بامتياز
بقلم  /حسين فرحان
لطاملا افتقد العراقيون منتجا حيمل اسم بلدهم وسط فوىض
االسترياد ملنتج دوائي أجنبي يثقل كاهلهم باألثامن الباهظة
ويدخلهم يف دوامة حماوالت احلصول عليه حلاجة ملحة
ورضورة حياتية قصوى..
ولطاملا حلم اجلميع بأن تكون أدويتهم يف متناول أيدهيم
دون شقاء أو انتظار أو قلق من انقطاعها أو منع دخوهلا أو
أي طارئ آخر جيعلهم يف حرية من أمرهم حني تتعلق هبذه
األدوية حياة أحبتهم..
مل يكن لبعض املنتجات الدوائية الوطنية ذلك احلضور الذي
يسد احلاجة الفعلية ،نعم هناك منتج لكنه مل يكن كافيا والقضية
ال عالقة هلا بالكم فكفايته هنا تعني أن يكون عالجا يضاهي
املنتج العاملي الذي تصدره الرشكات العاملية الرصينة..
وكعادهتا ..نظرت العتبات املقدسة يف شأن من الشؤون
العراقية فوجدت أن حضورها  -كام يف كل شأن مهم -ينبغي
أن يكون حضور ًا مؤثر ًا ،فتصدت العتبة احلسينية املقدسة
لألمر فكان مصنع (أوروك) لصناعة األدوية بخطوطه
االنتاجية التسعة وبخطة مخسية تتضمن إنشاء ثالثة مصانع
أخرى لنفس الغرض قد رأى النور وأعلن عن افتتاحه
بينام كان املشهد السيايس يئن حتت وطأة سياط التجاذبات

واالنسدادات والبحث عن حلول!..
ُولِد (أوروك) كأي مرشوع آخر للعتبات املقدسة ليقدم
اخلدمة للشعب بصمت ودون بحث عن أضواء اإلعالم..
ُولِد «أوروك» ليقدّ م مطلع العام القادم ( )2023أدوية
الرسطان واملستلزمات الطبية واحلبوب والكبسوالت وغريها
بخطوط انتاجية ثالثة قابلة للزيادة..
ليسجل عودة املنتج الوطني بأهبى صورة،
ولِد «أوروك»
ّ
ولعل يف كلمة االفتتاح التي القاها سامحة املتويل الرشعي
للعتبة احلسينية املقدسة الشيخ الكربالئي اليشء الكثري مما
يبني الغاية من انشائه ،حيث قال سامحته« :نشد عىل ايديكم
ونأمل ان يكون هنالك رسعة يف تنفيذ املرحلة الثانية والثالثة
والرابعة باإلضافة اىل ذلك فاين اوصيكم بتحقيق الكفاءة
الدوائية للمنتوجات التي نعرب عنها بكفاءة الفعالية والتأثري
للدواء وجودة املنتج بحيث يضاهي املنتوج العاملي» ،مضيف ًا
ان «هدفنا وهدفكم هو خدمة بلدنا العراق ،وأن نخدم
مريضنا ،لذلك اوصيكم باجلودة والكفاءة واالرتقاء من اجل
زرع الثقة لدى املواطن ،ووزارة الصحة ليتسنى لكم تنفيذ
املراحل األخرى ،وزيادة املنتوجات للمسامهة بزيادة نسبة
انتاج الدواء داخل العراق».
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لالرتقاء بمستوى الريادة في
مواكب��ة الح��راك القرآن��ي
العتبة الحسينية المقدسة تقيم الملتقى
القرآني األول ألساتذة الجامعات
تقرير /قاسم عبد الهادي – تصوير /صالح السباح

من أجل تربية شاب أكاديمي قرآني رسالي ,أقام قسم دار القران الكريم في العتبة
الحسينية المقدسة الملتقى القرآني االكاديمي األول ألستاذة الجامعات العراقية
ف��ي مختل��ف تخصصاته��ا ،وذل��ك به��دف إنت��اج المعرف��ة القرآني��ة ونش��رها خدمة
للمجتم��ع ومواكب��ة المرك��ز المتق��دم ف��ي الح��راك القرآني بي��ن الجامع��ات العربية
والعالمي��ة ،فض��ال عن االلتزام بالقي��م الروحية واألخالقية .والس��عي نحو إنتاج بحوث
قرآنية إبداعية تسهم في بناء المجتمع ..واستمر الملتقى لمدة يومين.

السيد مرتضى جمال الدين
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ملتقى للتشاور
وملعرفة املزيد عن امللتقى بني معاون رئيس قسم دار القران
الكريم السيد (مرتىض مجال الدين) قائال :أقام القسم
هذا امللتقى القرآين هبدف االلتقاء مع األساتذة من معظم
املحافظات العراقية ،بغية التشاور معهم يف كيفية مساعدهتم
يف نرش الثقافة القرآنية يف الوسط اجلامعي.
أهداف مستقبلية وخدمات البد منها
ومن خالل امللتقى نطمح ان تكون هناك ثقافة قرآنية واسعة
من اجلانب االقرائي واجلانب -املعريف والعقائدي -ألننا
نواجه يف هذا الزمن حتديات كبرية وخطرية .وخرجنا خالل
يومني متتاليني للملتقى بتوصيات تم االتفاق عليها وتفعيلها
مستقبال ألبنائنا وبناتنا يف اجلامعات العراقية .وأشار مجال
الدين إىل أفكار وبرامج التوعية للعتبة احلسينية املقدسة،
باعتبارها الراعي األول ملثل هكذا ملتقيات ،وستكون هناك
فعاليات ضمن هذا احلراك القرآين.
مشاركة واسعة
ومن ابرز اجلامعات العراقية املشاركة يف هذا امللتقى هن
(كربالء ،والكوفة ،وبابل ،ودياىل ،وواسط ،والبرصة ،وذي
قار) ،كام إن هناك دورا مهام وواسع ًا ومشرتكا للعتبة العباسية

املقدسة باخلصوص نفسه ،وهبذا العمل تتكامل اجلهود يف
خدمة املجتمع القرآين.
ردود افعال اجيابية
انه ومن ضمن العمل كانت هناك جهود مبذولة من اجل
التنسيق مع اجلامعات العراقية ،وهذا االمر ليس وليد الساعة
وانام هو من عمل سابق لسنوات عديدة ،ويف هذا العام وخاصة
بعد االنقطاع الذي حدث بسبب تفيش جائحة كورونا حاولنا
قدر االمكان ان نلم اجلهود واالساتذة الفاعلني واصحاب
القرار لتكون االنطالقة حقيقية وبنتائج افضل ،وكانت هناك
ردود افعال اجيابية مفعمة بأجواء من الفرح القرآين باحلضور
اىل كربالء وزيارة االمام احلسني (عليه السالم) فضال عن
ذلك املشاركة يف هذا امللتقى القرآين.
الرسالة
االرتقاء اىل مستوى الريادة يف مواكبة احلراك القرآين الوطني
والدويل يف الوسط االكاديمي الذي يمثل الواجهة احلضارية
للعراق والقادر عىل بناء جيل وا ٍع يتخلق بمبادئ القران
الكريم عىل وفق تعليامت االسالم احلنيف ومدرسة اهل
البيت (عليهم السالم).
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اس��تقطاب الخب��رات لالرتق��اء
بمس��توى األداء الوظيف��ي..
العتبة الحسينية تقدم دورة التخطيط
االستراتيجي المؤسسي لمسؤولي أقسامها
تقرير :نمير شاكر -تصوير :محمد القرعاوي

س��عيا منها العتالء قم��ة النجاح ،وع��دم االكتفاء
بكونه��ا واح��دة م��ن انج��ح المؤسس��ات الدينية
عل��ى مس��توى الع��راق ،دأب��ت العتبة الحس��ينية
المقدس��ة على تطوي��ر مواردها البش��رية وعلى
مختل��ف المس��تويات ،حي��ث ق��دم قس��م تطوير
الم��وارد البش��رية التاب��ع للعتبة المقدس��ة (دورة
التخطي��ط االس��تراتيجي المؤسس��ي) المندرجة
ضم��ن برنامج واس��ع وش��امل يس��تهدف تمكين
أقس��ام العتبة الحس��ينية المقدس��ة ورؤساؤها
م��ن أدوات التمي��ز المؤسس��ي لرس��م خط��ط
مس��تقبلية ك��ي يت��م توضي��ح الرؤي��ة والرس��الة
للمؤسسة داخل البلد وخارجه ،وتمت استضافة
الدكت��ور (ادري��س أو ه��الل) الم��درب االستش��اري
ف��ي مج��ال التطوي��ر القي��ادي والمؤسس��ي من
مملك��ة المغ��رب لتقدي��م ه��ذه الدورة للس��ادة
رؤساء الهيئات والجامعات ومستشفيات العتبة
الحس��ينية المقدس��ة وقس��م التربي��ة والتعليم
ودار ال��وارث للطباع��ة والنش��ر ومرك��ز الدراس��ات
االس��تراتيجية ومزرعة فدك للنخي��ل ومركز كربالء
للدراس��ات والبح��وث ،عل��ى قاع��ة مرك��ز الكوث��ر
لتعلي��م المس��تمر ف��ي جامع��ة الزه��راء (عليه��ا
السالم) للبنات على مدار خمسة ايام.
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محمد الكناني

د .ادريس اوهالل

وبني رئيس قسم تطوير املوارد البرشية واملرشف عىل الربنامج حممد
الكناين ،قائالً« :اطلق قسم التطوير مبادرة متثلت بـ(مرشوع التخطيط)
بالتعاون مع مجيع اقسام العتبة احلسينية املقدسة ،بعد ان ارتأت االدارة
العليا يف العتبة احلسينية املقدسة وبالتشاور مع ادارة قسم التطوير
املوارد البرشية ان يكون هناك شقني يف جمال التخطيط ومها التخطيط
التشغييل والتخطيط االسرتاتيجي املؤسيس ،مؤكد ًا عىل ان « :التخطيط
االسرتاتيجي يسهل الكثري من االعامل وانجاحها ،واغلب املؤسسات
الناجحة لدهيا خطط اسرتاتيجية فال يمكن حتقيق النجاح دون وجود
خطة معدة مسبقا ،وهذه الدورة والتي سبقتها ــ دورة التخطيط
التشغييل ــ سوف حتقق مبتغيات العتبة احلسينية املقدسة.
ومن جانبه حتدث الدكتور ادريس اوهالل قائال :التخطيط االسرتاتيجي
هو احد اهم االدوات والوظائف التي حتتاج اليها املنظامت خاصة
عىل املستوى املتوسط والبعيد ،فلو عملنا بدون اخلطة االسرتاتيجية
سنكون اسريي اخلطة التشغيلية فقط حيث نواجه املشاكل يف كل يوم
ونعدهلا ،ويف حدود اخلطط التي ال تتجاوز السنة الواحد فقط ،ولكن
عندما تكون هناك خطط اسرتاتيجية يكون لنا افق واضح عىل املدى
املتوسط والبعيد لثالث واربعة سنوات ،ونعرف جيدا اىل اين نتجه
عىل املدى املتوسط والبعيد.
واردف اوهالل :ان الدورة عبارة عن ورش تطبيقية عىل شكل جماميع
مستقلة لكل مؤسسة مشاركة ،تتم متابعتها اول بأول خالل هذه االيام
اخلمسة لكي تضع كل مؤسسة اسرتاتيجيتها اخلاصة.
هذا وتستمر العتبة احلسينية املقدسة بتوفري كافة مقومات ومستلزمات
النجاح وعىل مجيع االصعدة وبالتايل املسامهة الفعالة للنهوض بواقع
البلد.
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الرادود المخلص

رسمي
ناطق
ّ
باسم مظلومية أهل البيت

األحرار :نمير شاكر � تصوير :محمد الخفاجي

اخ��ت��ت��م��ت ش��ع��ب��ة ال��ف��ن��ون
وال��م��س��رح التابعة لقسم
التنمية والتأهيل االجتماعي
ل���ل���ش���ب���اب ف�����ي ال��ع��ت��ب��ة
الحسينية المقدسة (دورة
ال���رد الحسيني) بمشاركة
خ��م��س��ة ع��ش��ر ط���ال���ب���ا ً من
محافظة كربالء المقدسة،
بحضور نخبة من رجال الدين
والرواديد الحسينيين.
مجلة (األح���رار) حضرت حفل
االخ��ت��ت��ام ال���ذي أُق��ي��م في
مدرسة اإلم��ام الباقر (عليه
السالم) الكائنة في منطقة
الجمعية ،وشهد مشاركات
ق��ص��ائ��د حسينية وت��ك��ري��م
الطلبة الناجحين وت��وزي��ع
الجواز عليهم.
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وسام عبد السالم

المال سمير الوائلي

وذكر مسؤول شعبة الفنون ،وسام عبد السالم قائالً :إن
«الدورة هتدف إىل إعداد رادود وا ٍع ومثقف يفهم ما يقول
ويدرك امهية ما يقول من اجل نرش مظلومية أهل البيت
(عليهم السالم) والتعريف بخصاهلم وأخالقهم العظيمة
وسريهتم العطرة».
وأضاف« ،استمرت الدورة ملدة ( 5ايام) بواقع ( 4ساعات)
يوميا ،واستهدفت الفئة العمرية الشابة من ( )35 - 15عام ًا،
وقد بلغ عدد املشاركني يف هذه الدورة ( )15شاب ًا من حمافظة
كربالء املقدسة» ،الفت ًا إىل أن «مجيع الدورات التي تقيمها
الشعبة ختص شباب حمافظة كربالء املقدسة ،وهناك خطة
مستقبلية بإقامة دورات لبقية شبابنا الطموحني من املحافظات
العراقية».
وأوضح عبد السالم أن «ما الحظناه يف الدورة من نتاجات
مهمة ومجيلة ومفرحة من االخوة املشاركني وهي بادرة خري،
وكذلك يف هذه الدورة تم تأسيس فرقة من الرد واالنشاد
التابعة اىل شعبة الفنون واملرسح لكي يكون هناك استمرار
وتواصل دائم معهم ،كام أن هناك دورات اخرى مستمرة
وبمستويات خمتلفة متقدمة».

ومن جانبه حتدث مدرب الدورة ،املال سمري الوائيل قائالً« :تم
تدريب الطلبة عىل الرد واإلنشاد احلسيني ،وتم اختيارهم
عىل أساس إمكانية كل واحد منهم يف (الصوت واحلضور
واألداء)» ،مبين ًا أن «املشاركني كانوا نخبة جيدة ورائعة
وتعدّ وا الكثري من املراحل».
وأضاف الوائيل« ،ستكون هناك دورات يف الرد احلسيني
بكيفية تأهيل الرادود وتنمية وتطوير موهبته وصقل هذه
املوهبة من خالل حمارضات تعليم املقامات وحضوره عىل
املنرب».
فيام حتدث أحد الطلبة املشاركني يف دورة (الرد احلسيني)
مصطفى العبودي قائالً :إنه «أمر يبعث عىل الرسور بأن العتبة
احلسينية املقدسة حتتضن القدرات واملواهب من اصوات
ومهارات إنشادية ليكونوا يف خدمة اإلمام احلسني (عليه
السالم)».
وتابع حديثه« ،كانت الفائدة كبرية جد ًا من هذه الدورة،
حيث جرى التعليم عىل الطبقات ،واملقامات ،والتعليم
عىل اختيار الطبقة الصحيحة وغريها من أدوات ومهارات
الرادود احلسيني».
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حت�����ق�����ي�����ق�����ات

ت�������ح� ّ
������دي�������ات
ال��ح��وار ب��ي��ن األج��ي��ال
* صباح الطالقاني
بي��ن جي��ل يستش��عر المخاط��ر م��ن خ��الل التجرب��ة ُ
والنض��ج والع��ادات
والتقاليد وال يريد أن يصيب اآلخرين ما أصابه من هفوات خالل مسيرة
طويل��ة من العمر ،وبين جيل جديد بظروف وواقع ومتغيرات جديدة،
يواجه مخاطر العولمة والتكنولوجيا الخارقة والغزو الثقافي األجنبي
وتي��ارات اس��تالب الهوية األصيل��ة للمجتمع العربي ،يدور حوار س��اخن
في كل ركن من أركان خارطة العرب الكبيرة.

ويتخذ هذا احلوار عدّ ة أوجه فمر ًة يكون
عىل شكل تعاطي مبارش مع مشاكل
الشباب عىل مستوى األرسة ،ومرة
أخرى يتخذ شك ً
ال مجاعي ًا من خالل
حماوالت املؤسسات املختلفة الرامية إىل
توعية وتثقيف النشء اجلديد وجتذير
القيم األصيلة فيه ،وتسليحه باملبادئ
واملفاهيم التي يريد منّا اهلل تعاىل أن
نتسلح هبا يف مواجهة االنحالل والفوىض
وتراجع القيم االنسانية ومستوى الشعور
باملسؤولية جتاه النفس واملجتمع.
ومن هنا فنحن أمام ٍ
حتد كبري ومهم ،فعىل
أساس هذا احلوار وخمرجاته يتم تأسيس
العالقة املستقبلية بني األجيال باعتبارها
الصورة الواقعية ملا سيكون عليه املستقبل
من تقدم وازدهار ،أو انكفاء وتراجع
وخت ّلف..

َ السؤال األهم من ذلك َمن
يتحمل األولوية في إدارة
خنق هذه الفجوةُ ،
هم
(األبناء) أم نحن (الكبار)؟
الشك ان اإلجابة األولية
ستقع على (نحن) ..ولكن
هذا غير صحيح ،فاإلجابة
النفسية الصحيحة هي
العمل المشترك بين
القطبين ُ
(هم ونحن) وذلك
من خالل استجابة ُ
(هم)
بعد التنشئة الصحية وإعادة
التنشئة ل� ُ
(هم)».
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أستاذ علم النفس الرتبوي الربوفيسور
حيدر اليعقويب ،يشري اىل اتساع الفجوة
بني الواقع والطموح من الناحية النفسية
فيقول« :اليوم نالحظ أن الفجوة كبرية
وقد اتسعت بني األبناء أنفسهم أو بني
األبناء ووالدهيم أو بالعكس ..حتى
ضجت األخالق بتدهورها والروابط
ّ
النفسية واالجتامعية بتفككها ،وخيش
اآلباء عىل مستقبل أبنائهم ..وتذمر األبناء
وصوالً اىل مشاعر اهلروب واالنتحار».
إن الفحص النفيس الدقيق وراء ظاهرة
وهم) التي تتعلق بالطبيعة
(نحن ُ
األيديولوجية والتوجهات املعرفية
والبناء النفيس لكل منهام ،واحلديث
لليعقويب «جيعلنا نتأمل كثري ًا يف تدهورها،
ولك َّن السؤال األهم من ذلك َمن يتحمل
األولوية يف إدارة خنق هذه الفجوةُ ،هم

(األبناء) أم نحن (الكبار)؟ الشك ان اإلجابة
األولية ستقع عىل (نحن) ..ولكن هذا غري
صحيح ،فاإلجابة النفسية الصحيحة هي

(هم ونحن) وذلك
العمل املشرتك بني القطبني ُ
(هم) بعد التنشئة الصحية
من خالل استجابة ُ
(هم)».
وإعادة التنشئة لـ ُ
ويؤكد اليعقويب عىل ّ
أن «اآلباء الذين يعانون
من سلوكيات أبنائهم ،البد من التفكري بإعادة
التنشئة من جديد وبالرسعة املمكنة ،وعىل
اآلخرين الذين مل يكرب أبنائهم بعد أن يستفيدوا
من أخطاء َمن قبلهم ،وأن يعرفوا أن تصويب
التنشئة وإعادهتا مسألة مهمة وحساسة يف نفس
الوقت وجيب التعامل بحذر يف شأهنا».
ويقدّ م اليعقويب نصائح نفسية خمترصة مت ّثل
السلوك الرئييس لآلباء أو ملن يريدون إعادة
طريقة التنشئة ألبنائهم عرب اآليت:
 -1توقف فور ًا عن التذ ّمر.

 -2اقرأ أبنك واحتياجاته املعقولة وغري
املعقولة.
 -3ن ّفذ من غري تردد كل احتياجاته املعقولة.
 -4حاوره يف كل ما يطرحه من توجهات غري

معقولة واعمل عىل اإلقناع بخطئها.

َ -5منّي ولدك باملستقبل الذي يرغبه والذي
ستقف أنت معه ليبلغه.
 -6انتظر مدة شهرين ستجده يميل اليك

ويسرتضيك ،وهنا يمكن إعادة التنشئة من
جديد.
أهمية شيوع ثقافة السؤال
ويف مرحلة الشباب تتفتّح وتستيقظ مجيع
الغرائز ،فمن جهة تربز لدهيم الغرائز وامليول
املادية ،ومن جهة أخرى تتفتح امليول والرغبات
الروحية واملعنوية.
ومن هنا يرى الشيخ الدكتور عبد اهلل اليوسف
انه «يف مرحلة الشباب يتشكل ويتبلور وعي
اإلنسان وفكره يف مجيع األمور ،ومن أمهها:
تبلور الوعي الديني ،فعادة ما يكون عند
الشباب اهتامم واسع وقوي ملعرفة القضايا

الدينية ،وفهم القيم الروحية واألخالقية،
واستيعاهبم املعارف باختالف أشكاهلا ،وذلك
نتيجة الرتفاع الفهم واإلدراك يف هذه املرحلة
املهمة من حياة اإلنسان».
ويضيف اليوسف« ،من أجل بلورة الوعي
الديني بصورة صحيحة عند الشباب ينبغي
هلم قراءة أمهات الكتب الدينية ،وجمالسة
27
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أهل العلم والرأي ،وعمل حلقات ملناقشة القضايا بصورة

جدّ ية ،كام يفرتض عىل العلامء أن يقدموا أجوبة مقنعة عىل
توجه ضد اإلسالم ،كام وأن يتم
كل الشبهات والردود التي ّ

تقديم مفاهيم الدين وتعاليمه إىل الشباب بصورة عرصية
بحيث ُيقبل عليها ،ويتفاعل معها ،ويتأثر هبا».
وينوه اليوسف ّ
بأن «من املهم للغاية اكتساب ثقافة السؤال،
ّ

للوصول إىل املعارف والعلوم بشتى أشكاهلا ،ومعرفة املفاهيم
واألحكام الدينية ،و ُيعد أسلوب األسئلة يف القرآن انموذج ًا

لصناعة خطاب ثقايف متميز ومتطور ومرتكز عىل الرؤية
القرآنية ،ووسيلة وقائية مهمة ملواجهة الغزو الثقايف األجنبي،
فجيل الشباب بحاجة خلطاب ثقايف متناغم مع ما وصل إليه

من فكر ووعي وبصرية ،وهذا اخلطاب الثقايف ال يمكن أن
يكون مؤثر ًا إال إذا احتوى عىل عمق يف املضمون وجتديد يف
األسلوب واألداء».
وعندما نتمعن يف القرآن الكريم نجد أنه استخدم تقنيات
متطورة يف خماطبة الناس حتى يقتنعوا بام يطرحه القرآن من
عقائد وأفكار ،ومن هذه التقنيات أسلوب السؤال والتساؤل.
ويوضح اليوسف قائالً« :عندما نستعرض اآليات الكريمة
التي تناولت األسئلة نجدها مغايرة ملا ألفناه يف السؤال
واجلواب ،حيث أنه معلوم بأن السؤال يقصد به فقط
اجلواب عىل مضمون السؤال ،ولكن بالغة القرآن وتفوقه
البياين انتحت بالسؤال منحى اهلدف والغاية والوسيلة
واحلجة والربهان والدليل ،فوجدنا أسلوب األسئلة يف القرآن
هيدف إىل :التنبيه والتحذير واإلعداد لإلجابة ،وإىل التوبيخ
والسخرية واالعرتاف وإلزام احلجة ومراعاة املسئول ويشري إىل
اجلزاء واحلساب والطلب ،والبحث عن الرباءة ،والتأكيد عىل

اإليامن وعىل قدرة اهلل والتنبيه إىل املحظور واإلعالم والتهديد
والوصول إىل اليقني واالطمئنان واإلشارة إىل سؤال املختص،
والتحرس ،وإىل املعرفة واالعرتاف واملحادثة
واالستنكار
ّ
تعجل األمور واملكابرة ومراعاة اإلجابة».
واملسامرة وإىل ّ

وقد ورد أسلوب السؤال والتساؤل واإلجابة يف العديد من
السور الرشيفة ،كقوله تعاىل:
}-1يس َأ ُلون ََك َع ِن ِ
يت لِلن ِ
َّاس َو ْ
احلَ ّج{.
األه َّل ِة ُق ْل ِه َي َم َو ِاق ُ
َْ
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َ }-2ي ْس َأ ُلون ََك َما َذا ُي ِنف ُق َ
ون ُق ْل َما َأن َف ْقتُم ِّم ْن َخ ْ ٍري َف ِل ْل َوالِدَ ْي ِن
ني وا ْليتَامى وا َْملس ِ
اك ِ
ني.{..
َواألَ ْق َربِ َ َ َ َ َ َ
اخلَ ْم ِر َوا َْمل ْي ِ ِ
َ }-3ي ْس َأ ُلون ََك َع ِن ْ
رس ُق ْل فِ ِيه َام إِ ْث ٌم كَبِ ٌري َو َمنَافِ ُع
لِلن ِ
ْرب ِمن َّن ْف ِع ِه َام.{..
َّاس َوإِ ْث ُم ُه َام َأك َ ُ
ِ
وه ْم
َ }-4و َي ْس َأ ُلون ََك َع ِن ا ْل َيتَا َمى ُق ْل إِ ْصال ٌَح َّهل ُ ْم َخ ْ ٌري َوإِ ْن ُختَال ُط ُ
َفإِ ْخ َوا ُنك ُْم.{ ..
}-5و َي ْس َأ ُلون ََك َع ِن ا َْمل ِح ِ
يض ُق ْل ُه َو َأ ًذى َفا ْعت َِز ُلو ْا الن َِّساء ِيف
َ
ا َْمل ِح ِ
يض.{..
ات َو َما َع َّل ْمتُم
َ }-6ي ْس َأ ُلون ََك َما َذا ُأ ِح َّل َهل ُ ْم ُق ْل ُأ ِح َّل َلك ُُم ال َّط ِّي َب ُ
ِّم َن ْ
اجلَ َو ِار ِح.{..
السا َع ِة َأ َّي َ
اها ُق ْل إِن ََّام ِع ْل ُم َها ِعندَ
ان ُم ْر َس َ
َ }-8ي ْس َأ ُلون ََك َع ِن َّ
َر ِّيب.{..
فض ً
ال عن عرشات األمثلة األخرى التي جتعل من هذا
األسلوب حم ّفز ًا مه ًام جد ًا للتساؤل ،يف استقطاب رشحية

هلا بل هو فرع منها وال يستطيع اخلروج عنها ،وهذا هو اخلطأ
الذي يبقي هذه العالقة جدلية عىل مر العصور واالمصار،

وقد تكون رؤية األنا عىل حساب األخر ،أو إلغاء رؤية األخر
لصالح مصاحلها أو عاداهتا وتقاليدها ،وهبذا تكون العالقة

بينهام قائمة عىل ثنائية التضاد واملصالح والتقاليد االجتامعية
التي حتكمها».
ويضيف جميد« ،عادة ما ينظر اجليل األسبق إىل نفسه عىل أنه
األكمل واألصوب واألفضل ،و َمن يأيت بعده هو الناقص
واخلاطئ واألسوأ ،ألنه خرج عن تقاليده وعاداته ،وهذه

النظرة اخلاطئة هي التي شكلت بؤرة الرصاع األوىل بني
األجيال».

وهن��ا ،الس��ؤال ال��ذي يطرح نفس��ه :كي��ف يمكن
تحوي��ل ه��ذا الصراع بي��ن األجيال من ص��راع يعتمد
الق��وة والتقاط��ع إل��ى ح��وار يعتم��د المنط��ق
والثقافة واالخالق؟

الشباب« ،الذين يكثرون من التساؤالت حول كل األمور،
فاستخدام اخلطاب الثقايف اإلسالمي املعارص هلذا األسلوب
القرآين مؤثر جد ًا يف اإلقناع والتفاعل ،والوصول اىل النتيجة

املرجوة يف نشوء عالقة منسجمة وجدّ ية ومحيمية بني األجيال
وباخلصوص بني الشباب والكبار».
أثر العادات والتقاليد
اختصايص األدب العريب حسن هادي جميد ،أدىل برأيه املتع ّلق
باجلانب االجتامعي للحوار بني االجيال قائالًُ « :ع ِرف احلوار
بأنه مناقشة بني طرفني أو أكثر ،وذلك بقصد تصحيح الكالم
وإظهار احلجة واثبات احلق ودفع الشبهات ،واحلديث عن
احلوار يعني العالقة بني الذات واآلخر سياسي ًا واجتامعي ًا
وحضاري ًا وثقافي ًا ،وهذه العالقة قائمة يف كثري من األحيان عىل
أساس أن الذات هي املكون األسايس يف حركة الفكر والثقافة
بشكل عام ،وهي عىل الصواب دوما ،واآلخر هو جمرد ظل تابع

واجلواب يكون من خالل حكمة أخالقية وتربوية مهمة وهي
تكرهوا أوالدكم عىل آثاركم فإهنم خملوقون لزمان غري
((ال ّ
زمانكم)) ،بمعنى ان هناك حدود ًا لإلكراه يف الرتبية وينبغي
عدم جتاوزها ،بل هناك مقدمات وأساليب تربوية جيب أن
تسبق اإلكراه العقالين واملقبول ،وليس ما يقوم به بعض اآلباء
واألمهات واملعلمني من استخدام العنف املبارش يف الرتبية أو
التعليم أو كالمها ،والذي يكون يف الغالب تنفيس عن غضبهم
دون أن تكون له أية آثار تربوية أو تعليمية وإنام يقود لنتائج
عكسية ،تؤثر عىل تقدم املجتمع وتطوره.
ويتم جميد مبين ًا «باملحصلة ،فإنه جيب اعتامد احلوار والتفاهم
بني االجيال وتقسيم احلقوق والواجبات وفق ًا الختالف
الزمان وتطوراته ،أي ان حقوق أبنائك يف زماهنم ختتلف عن
حقوقك يف الزمن الذي كنت تعيشه ،ألن اإلنسان كائن متغري
يف العادات والتقاليد ،وعليه فاإلنسان الينبغي له أن ُيلزم أبناءه

بآداب زمانه فقط ،بل حياول أن يستقطبهم من خالل احلوار
والتفاهم ،وعدم فرض اهليمنة والتس ّلط ،للوصول اىل النتائج
التي ختدم تطور املجتمع وتقدمه».
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مش��روع
أس��باط الوارث التربوي..
اس��تراتيجيات بعي��دة الم��دى
علم��يرصي��ن
لمس��تقبل
ٍ
ٍ

بنى تحتي��ة على اعلى المس��تويات ،كوادر تعليمية يش��ار
ّ
محصن��ة بتعاليم الدين
له��ا بالبنان ،م��ادة علمية رصين��ة
االسالمي الحنيف وفكر أهل البيت (عليهم السالم)
تقرير :أحمد الوراق  -تصوير :وحدة التصوير

اج��واء مثالي��ة وخط��ط اس��تراتيجية تربوية توفره��ا العتبة الحس��ينية المقدس��ة لخل��ق بيئة
تعليمي��ة صحي��ة من ش��أنها ان تصن��ع مس��تقبالً علمياً رصين��اً للبلد ،حي��ث اخذ قس��م التربية
والتعليم في العتبة المقدسة على عاتقه تبني هذه المسؤولية من خالل (مشروع اسباط
ال��وارث الترب��وي) ال��ذي تنفذه ش��ركة مرمرة التركية وبإش��راف مباش��ر من قس��م المش��اريع
االستراتيجية التابع للعتبة المقدسة.
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موقع املرشوع
يقع املرشوع يف حمافظة كربالء املقدسة ـ منطقة املعملجي ،عىل
الطريق الرابط بني مركز املدينة وقضاء احلر ،وتبلغ مساحته
الكلية (19.300مرت مربع) بينام املساحة البنائية للمرشوع
هي ( 38.000مرت مربع) وان املساحة البنائية للمدرسة
الواحدة هي ( 4000مرت مربع) وبقدرة استيعابية تصل لـــ
( 500طالب) ،وحيتوي املرشوع عىل ست مدارس وهي
(ثانوية اسباط الوراث للبنني ،مدرسة فيض الوارث للبنات،
مدرسة سناء الوارث للبنات ،مدرسة فتية الوارث االبتدائية
للبنني ،مدرسة هباء الوارث االبتدائية للبنني ،مدرسة الق
الوارث االبتدائية للبنني) ،وحتتوي كل مدرسة عىل طابقني
يشمل كل طابق تسع قاعات دراسية ،فضال عن ذلك ان
الطابق االريض لكل مدرسة حيتوي عىل غرف ادارية ومكتبة
مركزية للمطالعة بمساحة ( 500مرت مربع) وجماميع صحية،
اضافة اىل خمتربات (الكيمياء ،الفيزياء ،االحياء ،الصوت)،
فضال عن غرف لإلرشاد الرتبوي والرتبية والرياضية ،وايض ًا
بناية مركزية خمصصة إلدارة املجموعة وقاعة كبرية ألغراض
املرسح بمساحة 1000م ذو قدرة استيعابية لـ( 600شخص)،
وكذلك موقف سيارات بمساحة ( 3200مرت مربع) ،وايض ًا
حيتوي املرشوع عىل منظومة تربيد مركزي ومنظومة حرائق
ومنظومة الصوت واالنرتنيت ومنظومة االنذار املبكر.

ويف ترصيح خص به جملة (االحرار) قال معاون رئيس قسم
الرتبية والتعليم يف العتبة احلسينية ،الدكتور عالء الصاحلي:
«يعد قسم الرتبية والتعليم أحد أهم األقسام العلمية اهلادفة
لدعم امللف الرتبوي يف العراق ،وذلك من خالل أنشاء
مؤسسات تربوية تعليمية تلتزم باملعايري العاملية يف العمل
الرتبوي ،وتقدم إنموذجا صاحلا هيدف اىل توفري فرصة
تعليمية فائقة.
مشريا اىل ان« :القسم حيتوي عىل مجلة من الشعب والوحدات
الساندة واملتنوعة من ذوي الشهادات العليا التي تعمل
بموازاة عدد ُمتنا ٍم من املؤسسات الرتبوية ،اضافة اىل ذلك
حيتضن القسم يف مؤسساته الرتبوية عدد ًا كبريا قد يصل اىل
االالف من املتعلمني يف املراحل الدراسية كافة ومن كال
اجلنسني وتنبض يف عروقه دماء مالكات تربوية وخدمية تقدر
باملئات.
بنى حتتية عىل اعىل املستويات
وأضاف الصاحلي :يعمل القسم عرب خطط طويلة املدى
عىل انشاء مدارس ورياض أطفال عىل نحو سنوي ،فبعد ان
كان حيتوي عىل ( )4مدارس خالل العام الدرايس -2018
2019م تم اضافة ثالث مدارس جديدة خالل عام 2019ـ
2020م ،األوىل والثانية ابتدائيتني للبنني يف حمافظة كربالء
املقدسة ،واملدرسة الثالثة خصصت للمرحلة االبتدائية لفئة
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تجربة تعليمية فريدة يشار لها بالبنان

البنات يف حمافظة بابل ،ليصبح جمموعة املدارس املوجودة لغاية
عام 2020م ( )7مدارس ،ويف عام 2021م تم افتتاح ثالث
مدارس اخرى يف منطقة (املعملجي) بمحافظة كربالء ذات
مواصفات عاملية تضاهي قريناهتا من املدارس النموذجية التابعة
للقسم ،وقد متثلت األوىل والثانية للمرحلة االبتدائية والثالثة
ثانوية.
مواكبة التطور
ومن جهة أخرى حتدث مدير ثانوية أسباط الوارث االهلية
للبنني االستاذ «حيدر عبد الكاظم جودة « قائال :تستخدم
مدارسنا أفضل سبل التطوير يف طرائق التدريس احلديثة من
خالل العرض التقدمي (البوربوينت) ،حيث يقوم املدرس
بعرض املادة بشكل كامل عىل الشاشة الذكية مع املؤثرات
اخلارجية التي تشد ذهن الطالب ،وتعد هذه الوسيلة احلديثة يف
تطور العلم احلديث واختصارا للوقت وكرس الروتني القديم يف
التدريس.
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رشوط وامتيازات
وتابع حديثة« :ان مدرسة أسباط الوارث تستقبل يف بداية كل
عام درايس ثلة من الطلبة اجلدد من خالل اإلعالن الذي يتم
نرشه عرب املوقع الرسمي لقسم الرتبية والتعليم ،حيث ٌيقبل
الطالب بمعدل ال يقل عن  %85ويضع لالختبار بمواد معينة
يف الدراسة التي سبق وان درسها يف العام املايض للمرحلة
االبتدائية ،بعدها يمر بلجنة (االستقبال والسعادة) والتي
بدورها تعمل عىل ختفيف التوتر ،ويتم بعد ذلك تسجيله عند
معاون شؤون الطلبة ويدخل لالختبار املعريف والذكاء من قبل
اللجنة املتخصصة ،كام ان املدرسة تستقبل الطالب االيتام الذين
تم اعفائهم من األجور الدراسية كافة بحسب توجيهات املتويل
الرشعي للعتبة احلسينية املقدسة سامحة الشيخ عبد املهدي
الكربالئي».
اساليب واسرتاتيجيات نوعية
من جانبها حتدثت مديرة مدرسة (فتية الوارث االبتدائية)

الس ّيدة «دنيا عالء» قائلة« :نسعى الستخدام أحدث
طرائق التدريس احلديثة امهها (طريقة املناقشة السقراطية
القياسية) ،كام نعمل عىل استخدام اسرتاتيجيات (التعلم
النشط) ،حيث يعتمد هذا األسلوب عىل طريقة املناقشة
وهي (العصف الذهني ،حل املشكالت ،التعلم التعاوين،
التعلم الذايت ،تعلم االقران ،رسد القصص ،الكريس
الساخن ،لعب األدوار) ،ناهيك عن طريقة (االستكشاف)
وهي من الطرائق احلديثة أيضا».
حتضريات لوجستية ونفسية
ويف ما يص التحضريات للعام الدرايس اجلديد (2022م
ـ 2023م) بينت« :تم اعداد برامج وخطط تتضمن ترتيب
املدرسة واستعدادها الستقبال تالميذها اجلدد يف الصف
األول االبتدائي ،وتقوم هبذه املهمة عدة جلان من كادر
املدرسة وامهها (جلنة السعادة) التي تم استحداثها هذا

العام ،حيث تعمل عىل بث السعادة يف نفوس التالميذ
واولياء امورهم ،كذلك جتهيز الكتب املنهجية والزي
املدريس اخلاص باملدارس ،وهتيئة كافة مستلزمات العام
الدرايس اجلديد.
رب عد ٌد من أولياء األمور عن ارتياحهم وسعادهتم
هذا وقد ع َ
ملا يقدمه قسم الرتبية والتعليم يف العتبة احلسينية املقدسة
من خدمات علمية وتربوية جليلة ،مقدمني وافر شكرهم
وامتناهنم ملجموعة الوارث الرتبوية التي تقدم كل سبل
التطوير والراحة ألبنائها من أجل سري العملية الرتبوية اىل
اعىل مستويات النجاح عىل حد تعبريهم ،داعني املدارس
األخرى اىل ان حتذوا حذوا مدارس الوارث الرتبوية.
جدير بالذكر ان مرشوع اسباط الوارث الرتبوي يستوعب
ألكثر من ( 3000مقعد درايس) ،بينها ( )% 30من املقاعد
تم ختصيصها لرشحية االيتام.
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حد يقة ا لك����تب

األخ������الق اإلس��الم��ي��ة

في القرآن
دراسة في األسس والمفاهيم
االحرار :عيسى الخفاجي

ال يخفى على المتتبع او القارئ الكريم ما للبحث االخالقي من اهمية على المستويين الفردي
والجماعي؛ كما ال يخفى ايضا ما للقرآن من دور تربوي واخالق ايضا ومع ذلك نجد قلة او شحة التأليفات
التي تناولت ذلك المبدأين او حاولت استخراج االسس والمفاهيم االخالقية في القرآن..

وان لإلنسان ابعاد وجودية ثالثة( :الفكر ،الصفات النفسية
والسلوكيات واالفــعــال) ،امــا الفكر فهو مــن ُيشخص
الواقعيات عن غريها ،والصفات النفسية فهي القوة التي يف
وجودنا والتي حتركنا نحو االعامل التي نقوم هبا واما افعالنا
وسلوكيتنا فهي البعد الوحيد الذي له بروز وظهور خارجي
وبام ان االسالم منهج ومدرسة متكاملة وجامعة ،مضافا اىل
تأثري املباحث االخالقية للدين يف البناء الروحي لإلنسان،
فإن للمسائل العقائدية وااليامنية اثر ًا كبري ًا يف تقوية البنية
االخالقية كام ان مراعاة االحكام الدينية ُهتيئ االرضية
لتغيريات مهمة يف طريق هتذيب الروح ونقائها والوصول اىل
اخلصائص االخالقية احلسنة.
ويقول (حممد حسني فهيم نيا) مؤلف كتاب (االخــالق
االسالمية يف القرآن) ،يف مقدمته للطبعة االوىل لعام 2021م
وهو احد اصــدارات مؤسسة ُ
اخللق العظيم التابع للعتبة
احلسينية املقدسة والكائنة يف النجف االرشف والذي ارشف
عليه اللجنة العلمية يف املؤسسة ذاهتــا بحجم من القطع
الوزيري ،وتعريب (الشيخ حممد نبيل مجعة العاميل):
قسم املعارف االسالمية اىل ثالثة اقسام :العقائد ،واالخالق
« ُت ّ
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والرشيعة اي احكام هذا من جانب ،ومن جانب آخر ُتعد
آيات القرآن الكريم اهم واصفى مصدرا للمعارف االسالمية
فبدورها يمكن تقسيمها اىل ثالثة اقسام( :آيات العقائد ،آيات
االحكام وآيات االخالق) واالخالق هي احدى االركان
املهمة يف املدرسة االسالمية وتقديم دراسة حول االخالق
القرآنية تستلزم بيان اسس االخالق ومفاهيمها ،واالسس
هي البنية التحتية (الفرضيات واالصـــول املوضوعة يف
االخالق) كام يمكن تعريف االسس ايضا بأهنا اآلراء النظرية
التي يبتني عليها علم االخــالق ،اما مضمون من املفاهيم
االخالقية يف القرآن فهي املفردات واملصطلحات التي حتمل
اهداف اخالقية واحيانا يكون هلا ُبعد إجيايب وقيمي كالتقوى
واحيانا اخرى يكون هلا ُبعد سلبي وخمالف للقيم كالفسق».
وحيوي الكتاب عىل ثالثة اقسام ،يتكون القسم االول من
فصلني ،يتعرض الفصل االول ملفاهيم االخــالق وكلياهتا
بينام يتعرض الفصل الثاين اىل االخالق الفاضلة عند ارسطو
واالخالق االسالمية ،اما القسم الثاين فيتعرض اىل االسس
القرآنية لألخالق ،ويف القسم الثالث تم البحث عن عالقات
االنسان باهلل وبالناس وبنفسه وبالطبيعة.

مجلة المبين تنال
اعتمادية معامل التأثير
العربي أرسيف
حققت جملة املبني التابعة ملؤسسة علوم هنج البالغة التابعة
للعتبة احلسينية املقدسة ،تقدم ًا علمي ًا وذلك باعتامدها يف
معامل التأثري واالستشهادات املرجعية للمجالت العلمية
العربية ( )Aricifلعام 2022م عرب التقرير السنوي
السابع حول املجالت العلمية املحكمة إذ حققت املجلة
معايري اعتامدها ضمن قاعدة بيانات (أرسيف) والبالغة
اثنان وثالثون معيار ًا ويذكر التقرير السنوي لعام 2022م
أن معامل أرسيف قام بالعمل عىل فحص ما يزيد عن
( )5100عنوان جملة عربية علمية أو بحثية يف خمتلف
التخصصات ودراستها ،وهذه املجالت صادرة عن أكثر
من ( )1400هيأة علمية أو بحثية يف ( )20دولة عربية،
ونجح منها ( )1000جملة علمية فقط ،لتكون معتمدة
ضمن املعايري العاملية ملعامل أرسيف..

صدور العدد
الحادي والعشرون
من دراسات علمية

ً
بس���بعة بح���وث وخاتم���ة ،ص���در حديث���ا ع���ن
المدرس���ة العلمي���ة (اآلخون���د الصغ���رى) في
النج���ف األش���رف الع���دد الح���ادي والعش���رون
(ربي���ع األول 1444ه����) م���ن مجل���ة دراس���ات
علمي���ة وه���ي مجل���ة نص���ف س���نوية تعن���ى
األبح���اث العليا في
بنش���ر كل ما يه���م طالب
ُ
الحوزة العلمي���ة ,من الفقه واألصول والرجال
والحديث ونحوها.
م���ن محتوي���ات الع���دد الح���ادي والعش���رون،
مس���وغية ضيق الوق���ت عن الطه���ارة المائية
للتيمم ،وقاعدة حجية الظن في عدد الركعات
وأفعال الصالة ،واستفتاءان عن بعض أحكام
األوراق النقدية المعروفة ب�(النوط).
متوفرة في مراكز البيع المباشر التابعة للعتبة
الحسينية المقدسة.
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ح��������وار و اأك������ر

ذريعة التنوير والعبَ ث بش��باب األم��ة
في حوار صريح مع الدكتور عبد العزيز بدر القطان
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القط��ان :هذا التخري��ف والتحري��ف لكت��اب الل��ه وللديان��ات
ّ
الس��ماوية والتطاول عل��ى الذات اإللهي��ة بذريع��ة التنوي��ر
فه��ذا لي��س تنوي��راً ب��ل تخريب��ا ً للعق��ول!
حاورته :س��مر رضوان

ص��دق الله العظي��م حين قال ف��ي كتابه الكريم:
ُ
ِنس ُ
��ان َم��ا َأ ْك َف��ر َُه) ،فاإلنس��ان دائم��ا
ل ا ْإل َ
(قتِ �� َ
بطبيعت��ه يجح��د نِعَ ��م الله س��بحانه وتعال��ى ،إذ
أعطاه اإلدراك والوع��ي والحواس والبصيرة ،ومع
ذل��ك يجحد ،ويتص��ور أنه متمكن م��ن العلمّ ،
وأن
العلم يهزم اإليمان ،وفي الوقت الحالي ،هناك
صراع «صراع اإليمان والكفر» بمعنى العناد وهذه
مشكلة في العالم العربي واإلسالمي.
ٍ
حلديث ش ّيق مع اإلعالمي
هذه املقدّ مة املقتضبة كانت مفتاح ًا
والكاتب الكويتي الدكتور عبد العزيز بدر الق ّطان..
نتحدّ ث عن الغرور العلمي ،ما هو تعليقكم عليه؟
وصل اإلنسان ملرحلة متقدمة بالعلم ،األمر الذي جعله «يلحد»،
ويتطاول عىل اهلل تبارك وتعاىل ،ويتكلم عن الظواهر الكونية،
املهمة بأن هؤالء قرأوا عن الطبيعيات واملاورائيات
لكن القض ّية ّ
واألنثروبولوجي وتاريخ األديان ،وبات هناك خشية عىل
اإلسالم منهم يف ظل نزعة الغرور العلمي التي أصبحوا
يمتلكوهنا ،فيتصور البعض عندما يقرأ يف هذه املوضوعات بأنّه
وصل إىل عنان السامء ،فينتقد ويتكلم ،فهو قرأ بكل يشء عدا
اإلسالم ،ومل يقرأ القرآن وال حيسن حتى قراءته واالستشهاد بآية
قرآنية.
وماذا عن التنوير والتأثري عىل جيل الشباب هبذه الذريعة؟
هناك ظاهرة بشكل عام يف ما يدعى بـ»التنويريني» إذ معظمهم
لدهيم مشكلة نفسية ويعانون من اضطرابات ،رغم اهنم
قد يكونوا متخصصني يف جمال معني ،وهذا واضح جلي ًا،

إذ ينكرون وجود اهلل سبحانه وتعاىل ،ويتكلمون بكل يشء
«األنثروبولوجي وعلم الديانات واملاورائيات واالساطري»
وغري ذلك ،أما حول الدين نجدهم ال يستشهدون بآية قرآنية
أو يذكرون عظمة اخلالق ،فاإلنسان بالفطرة يعظم اخلالق،
لكنهم حياولون تطبيق نظرياهتم التي ال ترقى ألن تكون ِعل ًام
عىل رشائح معينة ،فتجد مئات املؤلفني وأطنان من الكتب كتبت
يف هذا املجال ،إال أن الطامة أن هؤالء حياولون أن يدخلوا عىل
شباب األمة بام حيملون من ثقافة مغلوطة ،ومن الواضح من
مسرية حياهتم أهنم مل يقرأوا اإلسالم أو التاريخ االسالمي ،ومل
يقرأوا القرآن قراءة موضوعية ،فهم دخالء عىل األمة العربية
وعىل الشباب العريب واإلسالمي وعىل املنطقة عرب الغرب ،إذ
قرأوا من خالل املخطوطات الروسية واألملانية واإلنكليزية
والفرنسية واألمريكية واعتمدوها كمراجع هلم ،وهذه مشكلتنا
بأن الشباب ينبهر ويتصور بأن هذه هي احلداثة ،وهنا ال بأس
فنحن مع احلداثة ومع التنوير لكن لذلك أصول منهجية علمية
ال تكون من خالل هذا العبث واهلراء.
األساطري أخذت جماالً كبري ًا فكيف نتعامل معها؟
التنوير ّيون حياولون التأثري عىل الناس والعامة مث ً
ال يف قضية
األسطورة ،فالقرآن الكريم ذكر األساطري وتكلم عن أساطري
األولني ،وسبحان اهلل إن أول من تكلم وملز يف القرآن وتكلم
عن النبي (عليه الصالة والسالم) املعاندون من قريش هم
الذين قالوا «أساطري األولني» واليوم شباب األمة باسم احلداثة
والعلامنية والتنوير يقولون «أساطري األولني» إذ ًا هم سلف
النبوة ،يف زمن موسى وعيسى
للملحدين الذين كانوا يف عرص ّ
وكل الرسل ،إذ ًا هي ذات احلالة يف الغرور العلمي وال ُعقد
النفسية تنعكس ،فهؤالء الذين يدّ عون التنوير ويستغلون
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الشباب الذي مل يقرأ قراءة واعية ،وحتى بعض رجال الدين املغالني
الذين مل حيسنوا عرض اإلسالم بطريقة صحيحة ،متدد هذا وغريه من
هؤالء بفراغنا ،فاإلسالميون احلقيقيون والعلامء الربانيون هم الذين
يدجمون بني العلم والدين ،ألن العلم ال ينفصل عن الدين ،بل هو حيث
عىل الدين والتنوير واستعامل العقل.
ماذا يريدون؟
دائ ًام جيب أن نذهب إىل النتائج ،فام املراد من هذا الطرح؟ يريد هؤالء
تلبيس الناس الثقافة القديمة التي ال تؤمن بوجود خالق يف األساس
وإن احلياة مادة ،يريدون القول بأن هذا العلم وأن الدين أسطورة من
خالل الرتويج ألنفسهم ،وهذه العقد النفسية لدى الفرد تنعكس عىل
العامة ،وهنا أحذر الشباب من قض ّية هؤالء املعاندين املتعالني حتى عىل
الدين ،وسبحان القائل «فإهنا ال تعمى األبصار ،بل تعمى القلوب التي
يف الصدور» ،هؤالء مساكني ومل يذوقوا حالوة اإلسالم ،وهو إسالم
الفطرة الذي حيافظ عىل كرامة اإلنسان ومكانته وعدالته االجتامعية
والتقوى والعفة والفكر واحرتام التخصص ،لكن هذا التخريف
والتحريف لكتاب اهلل وللديانات الساموية والتطاول عىل مكانة اهلل
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بذريعة التنوير فهذا ليس تنوير ًا بل ختريب ًا للعقول،
فاحذروا هؤالء الناس ومن يدعون أهنم علامء؛
واحذروا دعاة اإلحلاد والتنوير الذين بدأوا يغزون
عاملنا اإلسالمي والعريب واخلليجي بحجة التنوير،
فاحلمد هلل عىل نعمة اإلسالم.
كلمة أخرية
عندما يقرأ اإلنسان ثقافة من جانب واحد ويريد
أن ُيسقط هذه الثقافة عىل الواقع وعىل املجتمع
اإلسالمي وهو مل يقرأ اإلسالم ،فذلك غبن وخطأ
كبري ،لكننا نطمئن الشباب بأن اإلسالم عمالق وال
يستطيع كائنا من كان أن يشكك املؤمنني واملسلمني
يف إيامهنم ،فإسالمنا إسالم علم وثقة وتعلق باهلل تعاىل
وإعامر األرض باحلب والسالم والعدالة االجتامعية
والتقوى واإلحسان ،هذا هو إسالمنا ال نتكلم اليوم
عن إسالم الطوائف واملذاهب بل عن إسالم املحبة
الذي ين ّظم حياة البرش ويصون كراماهتم.
وهذا عىل عكس أوروبا اليوم ،فمن املؤكد أن الغرب
يتمتع بالتطور واحلداثة وال ننكر هذا اليشء لكن يف
املقابل هل اليوم كرامة اإلنسان عندهم مصانة بحجة
احلرية؟ فنقرأ يف إحصائية لألمم املتحدة عن نسب
معينة ألمور هنى عنها اإلسالم «كالزنى» ،ونسبة
أمراض اإليدز وحاالت االنتحار فهي أرقام كبرية
جدا ومرعبة ،بينام الدين حيمي اإلنسان وكرامته..
متسك باملبدأ وبالقرآن وهبذه الشعائر
لذلك ،هنيئ ًا ملن ّ
اجلميلة وبعزة اإلسالم ،فهذا الدين ليس لباس ًا أو
مظهر ًا بحد ذاته بل هو سلوك ،واملسلم احلقيقي هو
من يتمسك بشعائره وحيافظ عىل نفسه وعىل أمته
واملجتمع.
أخري ًا ،هناك رضورة قصوى لتصدي املثقفني
ِ
املشككة بديننا احلنيف،
واملفكرين ملثل هذه املشاريع
فنحتاج اليوم ألن نطرح قضايا ترتقي باألمة من
منابرنا ويف حمارضاتنا ونرفع من قيمة اإلنسان
وكرامته ،فلن تنهض األمة حتى تتخلص وبكل جرأة
من هذه اخلرافات واملخرفني والتمسك بالقرآن الذي
هو وثيقة مبدأ وقيم وعهد بني العبد وربــــّه.

ال�������وداع األخ���ي���ر
قص��ة ب��دأت لتوه��ا م��ع الش��اعر الكبي��ر
محم��د زمان الكربالئي  ..ول��ن تنتهي أب��دا
* عقيل أبو غريب

حلقت هبم متأخرا  ..كانت اخلشبة تطري أمامي إىل رضيح
ايب الفضل العباس عليه السالم ،وكنت أهلث من شدّ ة
التعب كي أصل إليه وأودعه الوداع االخري ،ال ..بل كان
هلاثي وجعا دق أسفينه يف القلب ،حني علمت بخرب رحيله
هذا الصباح ..
اخلشبة مازالت ترتفع اىل أعىل فأعىل وكأهنا حتاول أن
تصل إىل عنان السامء ..حاولت أن امسك بطرفها ألخربه
بمجيئي وأعتذر منه عن التأخري ..وألقول له أنا هنا
بمحض اراديت بالرغم من انك مل تطلب مني املجيء اليك
يف اتصال تلفوين مسبق كنت متعودا ان اجيب عليه حتى لو
كان يف منتصف الليل ..
شعرت بثقل اللحظة وضياع املكان وأنا احاول كبت
مشاعري التي فاضت املا واسى ونحيب  ..غري أن كتفي
املعطوب راح حيمل ثقل اخلشبة وليس ثقل اجلثامن الذي
كان يطري امامي من خفته  ..التصق النعش يف شباك
العباس عليه السالم ..
وأنا ما زلت احاول أن أمنع دمعة تدحرجت من عيني كام
فعلت قبل أكثر من اسبوع مىض حني قابلته وهو طريح
الفراش يأن من شدة الوجع قلت له ببقايا شجاعة مل
اعهدها من قبل وأنا أحاول تصنع اهلدوء  ..فالرجال ال
يبكون كام قالوا لنا عندما كنا صغارا  ..وقد كذبوا علينا  ..من
قال ان الرجال ال يبكون ؟! يا هلم من كذابني؛ أولئك اللذين
علمونا القسوة منذ نعومة اظفارنا ونحن مازلنا ارق من وردة
واعذب من نسمة  .سألته :
 هل عرفتني ؟وتعسا هلذا السؤال ! أجاب دون أن يطرف بعينه أو حتى يلتفت
اىل صويت:
 -عقيل !!...

قاهلا بطمأنينة الصديق الذي ال ينسى ابدا من حيب ،والدمعة
افلتت من قبضة سجاهنا وهي تكابر يف النزول خوف أن ينهار
املرسح ويسقط مجيع املمثلني قبل هناية العرض  ..فحبست
دمعتي جمربها عىل عدم النزول حفاظا عىل ما تبقى من امل
استنجد به وأدعو اهلل أن يمن عىل صديقي بالصحة والعافية
والعمر الطويل ...
 نعم أنا عقيل  ...مؤمتن ارسارك واخليط الواصل بينك وبنياحلياة  ..احلياة التي هجرهتا مرغام  ..وابتعدت عنها بمحض
ارادتك  ..وهنا اجهشت بالبكاء وكفى .
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أبي��ض
و أ سو د
فينيس��ياالش��رق
تش��كو العطش

َ
والمقلعي��ن
ُ
كان انع��كاس ص��ور الص ّيادي��ن
ً
لوح��ة
ب��� (المش��حوف) وس��ط المي��اه يش�� ّكل
ً
جميل��ة يكمله��ا س��حر الطبيع��ة الخالّب��ة
وزقزق��ات الطوير المهاجرة وهس��يس قصبها،
َ
ف��كان مش��بعاً بالحي��اة والخي��رات،
أم��ا ماؤه��ا
ّ
ّ
وكأن عِ �� ْر ق
لك��ن ذل��ك ل��م يع��د موج��ود اً اآلن،
رم��ل خص َبه��ا فغ��دت أرض��اً ب��ور اً م��ن
الصح��ارى ّ
ْ
حياة  ..إ ّنها األه��وار العراقية التي
دون م��ا ٍء وال
لفظت آخر أنفاس��ها الس��ومرية.
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جف��اف ت��ام
المس��طحات
ّ
تع ّر ض��ت مناط��ق
المائي��ة (األه��وار) والممت��دة على
مس��افة ( 40أل��ف كيلومتر) جنوبي
العراق ،لجفاف تام ٍ ،تس�� ّبب بنفوق
األس��ماك والجوامي��س وكاف��ة
مظاهر الحي��اة الحيوانية المألوفة
بالمنطق��ة ،لتغ��دو الي��وم أرض��اً
جردة ،بعد قطع المي��اه عنها ،كما
تس��ببت بهج��رة س�� ّكانها ،فهناك
قراب��ة ال��� ( )1200عائل��ة نزح��ت م��ن
ه��ذه المناطق ص��وب مدن الفرات
األوس��ط بحثاً ع��ن مكان آم��ن ،بعد
ُ
رواء حياته��م
العط��ش
َ
أن اس��تحلّ
ومصدر عيش��هم.

تداعي��ات خطي��رة
وبس��بب الجف��اف الح��اد تع ّر ضت ()%98
من مس��احات األهوار للجفاف بحسب
مديرية الزراعة في ذي ق��ار ،وتداعياته
انعكس��ت س��لباً عل��ى الجوان��ب
الطبيعي��ة والبيئي��ة والمعيش��ية
للس��كان المحليي��ن ،فق��د أدت لهالك
أطنان من األس��ماك ،ونف��وق أكثر من
( 6آالف رأس) من المواش��ي واألغنام.

43

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

تحذي��ر أمم��ي
الممث��ل المقي��م لمنظم��ة األغذي��ة والزراعة
التابع��ة لألم��م المتح��دة «الف��او» ف��ي
الع��راق ،ص��الح الح��اج ،وص��ف مش��اكل الب��الد
ب�»المضاعف��ة».
وق��ال الح��اج :إن «االه��وار بحاج��ة ال��ى خطط
انقاذ عاجلة س��ريعة وبعيدة المدى فالواقع
والنتيج��ة ه��ي األصع��ب واأله��م النتيج��ة».
وأك��د أن «الع��راق يعان��ي مش��كلة مضاعف��ة
بش��ح االمطار وقلة الموارد ومش��كلة المياه
ليس��ت آني��ة وال ترتب��ط بمنطق��ة معين��ة
والزراع��ة تس��تهلك أكث��ر من  %75م��ن المياه
وهن��اك ض��رورة ان يك��ون أعلى مس��توى من
الق��رار لح��ل مش��كلة المي��اه».

الئح��ة الت��راث العالم��ي
وكان��ت منظم��ة األم��م المتح��دة للتربي��ة
والعل��وم والثقاف��ة (يونس��كو) ق��د أدرج��ت
ف��ي تم��وز م��ن الع��ام ( )2016األه��وا َر على
الئح��ة الت��راث العالم��ي بوصفه��ا محم ّي��ة
طبيعي��ة دولية ،لكن ذلك ل��م ينعكس إيجابا
عل��ى المنطق��ة ولم يس��هم ف��ي إنقاذها
م��ن موج��ات الجف��اف الت��ي تهدده��ا.
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أنق��ذوا األه��وار
أطل��ق كل م��ن الفن��ان التش��كيلي باس��م
المه��دي والناش��ط المدني أحمد الس��اعدي،
ن��داء اس��تغاثة إلنق��اذ األه��وار ،حي��ث صن��ع
المه��دي أكب��ر لوح��ة بالخ��ط الكوف��ي تحم��ل
عب��ارة «انق��ذوا األه��وار» ،على مس��احة (2000
مت��ر مرب��ع) م��ن م��ادة القص��ب (حصي��ر) أو كم��ا
تس��مى عن��د س��كان األه��وار (الباري��ه) عل��ى
ارض أه��وار مدين��ة الجبايش التي أجه��ز عليها
ِ
الجف��اف.
أم��ا الس��اعدي ،فق��د وض��ع أط��ول هاش��تاك
ف��ي العال��م بخص��وص األه��وار ف��ي محافظ��ة
ّ
منق��ط
ميس��ان بوس��م (#األهوار_تس��تغيث)
بجماج��م حي��وان الجام��وس الناف��ق وس��ط
ناحية المش�� ّر ح ،عسى أن تكون هناك تح ّر كات
حكومي��ة جادّ ة إلع��ادة الحي��اة لمهد البش��رية
األوّ ل.
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االدب������������ي������������ة

رج�م ُ
�ان َ
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الوحي
�������ي إِ َّن�������������������������ا اق�����ت�����دي�����ن�����ا
ب��������ال��������نَّ��������ب� ِّ
ع����������يل
إِ َّن����������������������������������������� ُه ا َمل�����������������������������وىل
ٌّ

شعر :علي جوده الرفاعي
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َ
������ني
�����������������������م َش
َل
�����������م�����������ل ا ُمل�������س�������ل�������م� ْ
َّ
�������ب�������ط ُ
َ
��������ني
��������س
احل
ال�������س
��������ارب�������������������وا
َح�
ْ
َ
ِّ
َ

ُ
������ص������ ِّف������ق
�������ه��������م َأ
َح��������و َل���������� ُ
ل������������������ف ُم َ
���������������ني ال������نِّ�������������ف�������� ِ
�����اق
��������ت َع�
َع���������م��������� َي�
ْ
ُ

���������ل َ
ُ
��������ن
اجل���������ائ���������ري�
�����������������������اء ُك����������ح�
َس
ْ
َ

َّه�������������راء ُظ������ل������ ًام
���������ار ُب���������������������وا ال�������������ز
َح�
َ
َ
ٍ
�����������������������اب
�����������������������ع ُذب�
إِ َّن�����������������������������م َج�
ُ

َ
م������������������ال لِ���������ط���������ا ٍغ
خ������������������اب َم���������������ن
َ
ك������������������ان ا ُمل�������� َع�������� ِّل�����������������م
إِ َّن������������������������������� ُه
َ
ِ
ِ
���������������م�������د
حم
������������ر ال�
������������اق�
ب�
���������ع����������ل���������� ِم ُ َ
َّ
ُ
ِ
���������������اد ُق َج������ع������ َف������ر
���������������ص�
َب�����������ع�����������د ُه ال�
َّ
ٍ
���������ات
ِم����������������ن ُع��������������ل��������������و ٍم ن����������افِ����������ع�
ِ
���������ظ إِم���������ام���������ي
ك�����������اظ�����������م ال���������� َغ����������ي�
ُ

َّ
�����������������ط ل���������ل��������� َّت���������اري���������خِ َس���������ط���������ر ًا
َخ
�����������������م َ
اجل����������������������وا ُد
ال����������������رض����������������ا ُث�
َو
َّ
ِّ

�������ب َح������������� َّق������ ًا
������ون ال�������� َق��������ل�
ُي�������ث�������ل�������ج�
َ
َ

َ������ش������ه�������������د
ه����������������ذه َب����������������غ����������������دا ُد ت
َ
ِ
������������ن ان��������ت��������امئ��������ي
ل�������������ل�������������ج�������������وا َدي�

ث�������������������م ل�����������ل�����������ه�����������ادي َوالئ�������������������ي
َّ

���������������ان ال������������وح������������ي َي������������دي
ُت����������������رج�
ُ
��������ري
ُق�����������������ل ألَم�������������������������ري َع���������س���������ك�
ٌّ
ِ
ِ
���������ال
���������رج������������
�����������اه ال�
ال ِألَش�������������������������ب�
ِّ
���������ب���������ح
�������دس ُص
َس������ ُي������الق�������������ي ال�������� ُق����������
ٌ
َ

�����������������دي ي���������أيت
ح�������ي�������ن�������ه�������ا ا َمل������������������ه�
ُّ
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َأس����������� َق�����������ط�����������وا م������ن������ه������ا َ
���������ن���������ني
اجل
ْ
ِ
ِ
����������ني
����������ام�����������ل�
ِّ�����������ف�����������اق َح�
لِ�����������ل�����������ن
ْ
ْ
��������������������لَ :س������������الم������������ ًا لِ������ل������ َّط������ن������ني!
ُق�
��������ن
زي�������������������ن ال��������� َع���������اب���������دي�
ف�������������������ا َز
ْ
ُ
رغ��������������������م َت�������ق�������ي�������ي� ِ
��������ن
������د ال��������� َي���������دَ ي�
ْ
َ
َ
َّ�������ق�������ني
ل�������ل���������������م�������ت
ب�������������َ������������ع������������د ُه
ْ
ُ
����������ني
َِجل������������م������������ي������������ ِع ال����������� َّط�����������الِ�����������بِ�
ْ

��������ني
��������������������ق ال��������� َي���������ق�
إِ َّن�������������������������������ه احل�
ُّ
ْ
ِ
��������ج��������ني
ال��������س
اآلل
�����������������������ب
راه�
ْ
ُ
َ
ِ
ال��������ب��������اح��������ث��������ني
��������������������������������رار
يف َق
ْ
ِ
�������ني
�������ام��������ئ�
ي ال�������� َّظ�
������ع
ْ
َر ِّ
َن���������������ب��������� ُ
ِ
��������ني
��������احل
ل��������ل��������ص
ِح�����������������ل�������� َي����������������� ٌة
ْ
َّ
ِ
���������ني
���������ع�
������������������������������������ارون ال����������ل�
ال ِل�
َ
ْ
���������������ن
س�����������������������ا َديت ُدن������������ي������������ا َو ِدي�
ْ
خ����������������ري ا ُمل������������رس������������لِ
ِ
ِ
������������ني
اب��������������������ن
ْ
َ

ِ
��������ائ��������ل��������ني
ال��������س
������اب
ل���������������ل���������������ك�������ت�
ْ
َّ
ُ
���������ع���������ني
َم
يل
ريب
�������������ف
ُل��������������ط�
ْ
ِّ
���������ات نَ�������ائِ
ٍ
���������������م�������ني
ف���������������ي ُس���������������������ب�
ْ
ح���������ني
ف�����������اط�����������م�
����������ي َب�����������������������ع�����������دَ
ْ
ٌّ
ِ
��������ني
��������ف
������������������������رج ا ُمل��������س��������تَ��������ض�������� َع
َف
ْ
ُ

يا حسين...
ُكلُّ لغ��ات االرض
لمرق��دك
َ
َت ْحنِ��ي قاماته��ا
حيدر عاشور

ِ
ُ
َ
عيل رمحة مع
مقدسك
حرضة
س ِّيدي ،يف
هتطل ّ
ِ
فأتوحدُ حتت ُقبتك
القلب،
دفء خفي وسعادة يف
ّ
مع ترضعي ..فتهيم روحي كأهنا راحلة اىل عمق
جدثك ،وأسمع ما هيمس به الزائرين يف ُأ ِ
ذن فتحات
ُ ُ
ِ
برص،
الرضيح ..مع كل مهسة ،دعاء بلغة وهلجة .ذا ُم ٌ
وذاك َرض ُير يرتكون أمانيهم عىل الشباك ،ويتلون
حزهنم وأوجاعهم ،ويندبون مصيبتك ،ويقرؤون
عاشوراء ،لريوا فيها كيف توضأت بالدمع والدم
قبل صالتك..؟ .فيلعنون بيقني كل الطغاة ،والوشاة،
والرشاذم منذ طفك حتى تقوم الساعة.

س ِّيدي ،هكذا هي زيارتك ،واحة للجزع ،تالمس
الروح ،لتعانق الشهداء ،وتسجل حضورا عند
حبيب ،وتلقي السالم عىل املجاب ،وتبكي مع السبايا
عن الدماء الزاكيات .خطوة م ْن كل زيارة تقلني اىل
أوراقي ،ما يؤملني خروجي من ضياء رضحيك ،فقد

اكتنزت بمشهدك .فكلام أهم باالبتعاد يدعوين ضياءك .فكيف
عساي ال أخافك وأنا املسمى باسمك؟.
س ِّيدي ،سأهنل من رضحيك املزيد ،وأغتسل بنكهة تربتك ،وألوذ
صاب باليأس.
يمسني الرضر ،كيال ُأ ُ
هبا حتى أخر نفس ،كي ال َّ
س ِّيدي ،سأظل أركض بروحي اىل عمق رضحيك ،وأرمي
جسدي املثقل بالذنوب عليك بال َّط ِ
واف ،رافع ًا رايتي ،متوسال
تراين
النفس االمارة بالسوء ،عسى أن
بمقامك املقدسُ ،معانِد
َ
َ
مالئكة جدثك فتغسلني بامء السامء ليدفع عني وحشة الضياعِ،
عيل خادمك؟!.
وأنا اسمي نفيس حسيني ،ويطلقون ّ
س ِّيدي ،ادعوك ،واترضع باسم عشقك الذي أخذ كل كياين،
وأربكني بعني عطشى للدمع ..ارتشف صدر بابك ،وأصغي اىل
ترضعات وتنهدات املوالني كأهنا البحر موجته تأرسين ،وحني
استفيق من وجعي وأرفع رأيس ،وأنا بني ك ُُّل لغات االرض
َ
ملرقدك ،فكانت أحىل املناداة عىل مسمعي
وهي َ ْحتنِي قاماهتا
السالم عليك يا س ِّيدي

47

جملة االحرار اال�سبوعية
A hrar We e kly

ل�سنة  2022م

قصة قصيدة
يرويها :أحمد الكعبي

ه�����ت�����ف�����ت زي������ن� ُ
�����ب
ْ
����������وداع؟
م�����ا ه������ذا ال�

يعترب الشعر امللمع نوع ًا من أنواع الشعر املمزوج الفصيح
مع الشعر الدارج (الشعبي) وهو من الشعر املحبب لدى
اجلمهور يف املجالس احلسينية ،وقد برز العديد من الشعراء
الكبار من هلم باع يف صياغة القوايف املسبوكة ،وإلقائها عىل
املنابر احلسينية يف خمتلف املناسبات.
وأذكر أنني التقيت بالشاعر احلسيني الكبري املرحوم عبد
عيل خاجي الكربالئي (رمحه اهلل تعاىل) يف شارع االمام
عيل (عليه السالم) قرب مصور فنون ،وكان رج ً
ال بسيط ًا
متواضع ًا طيب الرسيرة وباسم املح ّيا ..وبعد التحية
والسالم والرتحيب طلبت منه أن أكتب بعض املعلومات
الشعرية التي نظمها يف أيام تعامله مع الرادود اخلالد املال
محزة الزغري (رمحه اهلل) رادود كربالء بال منازع ..أخربين
عن البداية كانت عام 1956م حيث نطق بقصيدة من وزن
امللمع بينه وبني الشاعر األستاذ حممد زمان الكربالئي (رمحه
اهلل) وهو من شعراء وأدباء كربالء الكبار ،والقصيدة:
الوداع
ْ
زينب ما هذا
ُ
هتفت
شاع
كان سراً يبن أمي ثم ْ
.....................
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شلون ليلة وعاخليم خيمة حزن
الليلة زينب سهرت وكامت تون
الليلة حكمها ابيا هي باجر متتحن
ٌ
وضياع؟!
سبي
ْ
أفراق ثم ٌ
.............................
وأكمل القصيدة وقدمتها للمرحوم محزة الزغري وانشدها يف
جمالسه الكربالئية وهي مسجلة ومعروفة بني املعزين.
وموقف آخر يذكره املرحوم عبد عيل خاجي الكربالئي
قائالً :قصيدة نظمتها من وزن التجليبة أقول فيها( :يعريس
ِ
دت من نحرك احتنه) وكان ذلك عام  1960م فعندما
اللر ْ
سمعها أستاذنا وفخرنا احلاج كاظم املنظور الكربالئي
قال يل :يا عبد عيل لو أولدت أبيات القصيدة من املطلع،
فنظمت:
حساب
حسبت إحساب يبني حساب بألف
ْ
شاب
حساب أم الولد لو صار ابنها ْ
أصواب
يعذيب املحنة ابكلبي تدري
ْ
وردت أصواب كلبي بيك أش َلنه ...
****

ثم سألت املرحوم عبد عيل عن بداية تعامله مع احلاج محزة
الزغري كيف ومتى؟
فقال :قبل الشعر ونظم القصائد أنا من جالس حملته ومن
معارفه ،وكان الزغري له هيئة تسمى (اهليئة احلسينية)،
فكنت أنرش بعض قصائدي يف صحف حملية منها (كل
يشء) و(املتفرج) وغريها وكانت هتتم بنرش القصائد الغزلية
والوجدانية ..فنصحني محزة عندما أطلع عىل قصائدي
قائالً :يا عبد عيل ملاذا ال تسلك درب اإلمام احلسني (عليه
السالم) وخدمته بموهبتك وفطرتك الشعرية وأنا حارض
بخدمتك مادي ًا ومعنوي ًا.
ومنذ ذلك املوقف غرس يف قلبي خدمة املنرب احلسيني،
ولنفس السبب أرسل يل الشاعر احلاج كاظم املنظور
ناصح ًا ،ملسلك اخلدمة احلسينية فكتبت قصيدة عام 1967م
وزن شيعتي وأصبحت من القصائد املعروفة لدى اجلمهور
احلسيني أقول فيها:
لو بيدي حيسني جنت أظل ْ
يمك

وأتوسد أوياك وأسبح أبد ّم ْك
ّ
يبن أ ّمي لو حال االجل بينك وبيني
صوت املصيبة  ....تنادي الغربية
ُ
ويضيف احلاج عبد عيل :استمرت العالقة بيني وبني الزغري
(رمحه اهلل) حتى آخر أيامه.
كام قرأ يل املرحوم محزة الزغري ما يقارب الـ ( )51قصيدة يف
خمتلف املناسبات املقامة يف كربالء املقدسة.
وكان سؤايل األخري هل اخترص عطاؤك الشعري املنربي
فقط عىل الرواديد؟
فقال :ال بل نظمت أبيات ًا من االبوذية والنعي واملجاريد
للخطيب احلسيني الكبري الشيخ عبد الزهراء الكعبي (طيب
اهلل ثراه).
ومن نافلة القول ان هذا الشاعر الكبري واالديب القدير ال
زال مل يطبع له ديوان فيه تراثه احلسيني الكربالئي ليكون
ضمن الدواوين التي ّ
تدل عىل عمق هذه املدينة املقدسة
وتاريها املجيد.
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������س�����ه�����دائ�����ن�����ا

روح الشهيد السعيد
إلى ِ
(علي عبد الحسين رشم الساعدي)

عريس جرف النصر
شاع ٌر وفارس وشهيد

حيدر عاشور

لم تمت ،فما زالت كلماتك الخضر حية تزهر في القلوبُّ ،
نتنفسها وطن ..مؤكداً أنك تبصرها
خلف حدودِ الغيب وهي تشق الظلمة لتضيء األرض .أصدقاؤك ينتجعون ارصفة المتنبي
يقرؤون شعرك للشباب ،وللخائفين من الموت .يوقظون في النفوس صمتاً لوحته
كالشمس بكلماتك ،وينثرون ذرات الملح على الجروح بصوت قصائدك .ليتك ترى كيف توقد
جك الله شهيداً..؟ .فأورثت صفات
اشعارك شموع االماني ألرواح حية تالشت كالزبدِ ؛ مذ توَّ َ
زجاج صورك ،كأنه
الشاعر الخلوق الممتحن بنكهة -النداء الكفائي -فبقي حرفك يشع في
ِ
يحدثهم بكل لحظة ..فمدينة الصدر ال تنسى صوتك ورسمك ،وروحك تمأل ذاكرة المكان،
تتبعهم انفاسك ،وحين يلقون أشعارك تتحول حروفك الى رصاص في قلوب كل من
ساهم في قتلك من الدواعش.
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استيقظ صديقي ،فمنذ استشهادك والغربان حتلق يف أعايل
الوطن ،راغبة يف افــرتاس كل بذرة خري فيه ،واغــرتاف دم

شبابه .استيقظ ،علينا واجــب إحــراق الفساد الــذي يشبه
(داعش) ..فأفعاله أفعال العصابات االرهابية ا ُملرعبة وعيناه
عينا الوحوش املفرتسة التي حتلل دم اجلرائم بال خجل وال
خربته بذور النية السيئة ،وأموال
خوف من اهلل ..مخ أسود ّ

السحت لتقييد الفقراء بسالسل العوز .هذا هو الفساد يشبه

الرصاصة التي ال تقبل احلياة تنزلق بعمق القلوب بال أمل كأهنا
فريضة ال بد منها ،وجتربة تتكرر كثريا يف زمن انتصار احلق عىل

الباطل ،وأزداد عدد الذين يزيفون جمرى الكوارث ،وضحوا
أخرين بمصابيح الفتوى املقدسة عىل حساب منافعهم
الشخصية ،ومصاحلهم القائمة مع قوى النشاز ،ومؤسسات
الفساد الكوكبي خترتقنا من كل حدب وصوب بأسامء وطنية.
واخرون يقبلون األيدي التي تستخدم أدوات الصدأ ،وقانون
ٍ
مؤذن مات مع موت الطاغية ،وال يزالون حيرقون به قلوب
العراقيني ويقفون ال مبالني عىل حسن نية الشعب املسامل،
يمتصون دمه كي يكون يف اسوء حال .لكن دم الشهداء الذين
نرمم به عهدك ،كي
يشبهونك يف الوالء الزال يرض شعرا ُ
تبقى رمزا تتدىل عىل قاموس الوجود االنساين ،كبندول من
ٍ
ذهب يذكر النائمني عىل وسادة الصمت.

ال فكاك من شعرك ،وحكاية عشقك ألسد اهلل الغالب عىل كل
غالب عيل بن ايب طالب فقد مجعت احلكمة والعشق كمقاتل
شجاع قاتل (داعــش) التكفريي بالرصاصة والقصيدة..
فصدى صوتك الشجي ال يــزال يرن يف الــرأس ،وكلامتك
الوالئية أصبحت عهدا لتمسك باألرض واملقدسات ،حتى
كونت مدرسة شبابية عىل سواتر الصد تعلم أقرانك كيف
تكون القصيدة تبارك ايقاع عواصف احلــرب؟ ..وتنصت
إليقاع السكون ،فبقيت تردد عىل لسان وشفاه وقلوب كل
ابناء الوطن لتكون خالدة يف الذاكرة اىل زمن اللقاء بك يف
ملكوت اهلل ..وهي تعيد تاريخ بطوالتك وسط املعارك
برسد يليق بوسامة شاعر مميز وأعالمي ناجح عىل مقاعد كلية
االعالم ،ترك املستقبل من أجل فرصة اجلهاد واالستشهاد

استيقظ يا صديقي فمنذ
استشهادك والغربان
تحلق في أعالي الوطن
راغبة في افتراس كل
بذرة خير فيه ،واغتراف دم
شبابه
اللذان ال يتكرران يف زمن العوملة واحلداثة واالدعاء باحلرية
املحرمة! ..فمن أجل أن تكون عراقيا شيعيا والئيا حقيقيا..
لبست ّبزة احلشد الشعبي مع احلق ،وأصبحت أمجل وسامة يف
غبار ميادين املواجهة ..وكأنك قدّ يس الشعر واحلرب الذي
يثور عىل القيم الالإنسانية القادمة من بطون النواصب ،وهم
حياولون ارجاع عهد التكفري املميت بسنن اجلاهلية .ومرشكي
أهل هذه األزمان أسوأ حاال من مرشكي اجلاهلية بل فاقوا
حقدا وقتال ،ال يرمحون من يالف أمرهم يف طاعة والة أمرهم
ّ
واملتحكمني
املتصهينني وأصحاب الثروة واجلاه من املتن ّفذين

يف مصائر الناس ،يعملون جاهدين ألن حيجبوا رية احلقيقة
عن ناظر اإلنسان ليبقى دائ ًام بيدق ًا أعمى جتول به أصابعهم
الشيطانية لتنفيذ أفكارهم املنبعثة من شهواهتم املنحرفة.
من هنا بدأت صوالتك القتالية يف حترير جرف الصخر ،وانت
تكرس املألوف يف هجومك ،وانت تردد قولك املشهود له:

سأدخل يف وسطكم واشتت شاملكم وافجر رؤوسكم ،ولن
أخرس اذا قتلت ،الن حبي للوطن واملذهب والعقيدة أعمى ال
أهادن عليه ولو اعطيت روحي فداء ،فحب الوطن ال يقتلني
أنا العاشق ..إن حبي له جيعلني بني احلياة واملوت أصنع هوا ًء
نقي ًا لكل عراقي مهام كان مذهبه وتوجهه ..سأحرق من أجله
جسدي كي ايضء له طريق معبد باحلرية واالمان ،فمن يملك
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إن دم الشهداء الذين
يشبهونك الزال يخضر شعرا
ُ
نرمم به عهدك ،كي تبقى
رمزا تتدلى على قاموس
الوجود اإلنساني ،كبندول
ذهب يذكر النائمين
من
ٍ
على وسادة الصمت

وطن ،وظل اإلمامة بصامم أماهنا السيد السيستاين ،وقلب
شاعر ال تنام عينيه ،وال تسكن رشايني دمه عن اهليجان.
لذا كنت توثق كل صغرية وكبرية من املعارك ،بعدستك
وصــوتــك الــشــاعــري ،لــرياهــا الــعــامل عــرب فضية العهد،
فأصبحت إنموذجا حيا للمراسل احلريب يف مهمتك التي
وكلت اىل لوائك ( )42حشد شعبي من أجل تطهري ناحيتي
يف جرف الصخر (العبد ويس والفاضلية) التي كانتا الوكر
الرئيس للدواعش يف شامل مدينة كربالء املقدسة ،خاصة
وان –الفاضلية -تعد ممر ًا رئيس ًا لإلرهابني بتنقالهتم من
واىل مناطق غرب مدينة االنبار ..بالرغم من وعرة األرض
وكثافة البساتني املحيطة باملنطقة ،اال ان انك تطوعت ان

تكون االعالمي والشاعر االول الــذي يدخل املعركة
قبل دخول اغلبية املقاتلني وقادهتم ،الذين اقسموا أن ال
يرجعوا اىل بيوهتم اال بتطهري هذه املنطقة ..فكان دورك
حتفيز مهم املجاهدين والشد من معنوياهتم .ودخلت خطة
التطهري التي وضعتها قيادة العمليات العسكرية التي تعترب
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ناجحة ألهنا سامهت بتحقيق انجازات عىل ارض امليدان
وتكبيد العدو الداعيش خسائر جسيمة ومنها قتل الوايل
الرشعي لـ(داعش) املدعو أبو زيد وقتل أربع قيادات بارزة
يف التنظيم .وكانت عدستك تنقل للعهد صورا حية من
املعركة .ومل تكتف هبذا اجلهد اجلهادي بل اخذتك عزتك
الوطنية ان تتوغل اىل قلب منطقة (عبد ويس) يف سيارة
كان يستقلها جماهدون من لوائك .كان شعورك بالرحيل
اىل العامل االخر قائام يف ذاتك ،كأنك تشاهد استشهادك
تكرس اليأس
فتبتسم ،ونظراتك لألخرين من حولك ال ّ
بل كلها مهة وتفاؤل بعينني مغرورتني بالرتاب والدخان،
ُ
سيحط رحاله حولك .فأحالم
وايــامن ان فجرا جديدا

لقائك بأمريك العيل يعسوب الدين قريب ،كأي صويف
أسوار مفردات قصائده ليكملها عند أحب خلق
يتخطى
َ
اهلل اليه ..يا هلا من حلظة اشتياق أن حيمل االنسان جرحه
اىل حمبوبه بكل هذا الكربياء ،والسعداء قليلون كام املؤمنني.
ورغــم كــل الصعوبات متكنت مــن التوغل اىل عمق

املنطقةِ ،
متش بقلب حي ال هتاب املــوت ،لعلك

تفوز بمنصب الشهيد ..رحيمة هي الطاف اهلل
عندما تأيت من اهلل ،واملوت مل يتوقف .هي اللحظة
احلاسمة وانت حتيص عدد صورك وأفالم كامريتك

لرتتفع اىل السامء معها تشق روح العصف والدخان
والظلمة بنور روحــك .قاسية تلك العبوة التي

زرعت يف طريقك اىل توثيق االنتصار ،وهي جتربك
عىل الرحيل بتاج االستشهاد ،يوم اخلميس املوافق

2014 /11 /6م املصادف  13حمرم 1436هـ ..
قاسية ومؤملة اصابتك اهيا البطل (عيل عبد احلسني

رشــم الساعدي) وانــت تقاوم املــوت من اجل
تكملت النرص ليكون زفافك يف هبجة حترير جرف
الصخر ..حلظاتك االخرية كانت تشبه قصائد االمل،

تتوجع شعرا وجزعا .فاإلصابة يف مؤخرة الرأس مل
متهلك كثريا حيث التحقت برفاق اجلهاد لتشهد
عرسك املالئكة.
صديقي ،ستكون يف جنتك ،واذا رأيت القاسم بن
احلسن (عليه السالم) ،قل له أنا من جيش الشباب
فال ترتدد .أخربه عن احلشد الشعبي كيف اوقف
الغربان السود عن املقدسات باسرتخاء االنتامء
لوالية أهل بيته(عليهم السالم) .وارتىض بدور
الظلِ قانع ًا بأنه باملرجعية الدينية أعىل شأن ًا.
أرخه العراق كشهيد
نم يا صديقي نم ..كأي شاعر
ُ
رشف وعز .نم سعيد ًا ،واسمع رصاخاتنا واهلزائم

التي تأخذ مذاق الشباب يف كل ما هو مجيل للحياة.
مل يبق يشء دون دخــول الفاسدين فيه ..نم أهيا
الشهيد ،وأعاهدك كل عام سيكون شعرا حارضا

عىل منصات األبداع اجلامهريي لتبقى أنت وشعرك
خــالــد ًا .السالم عليك ،وعــىل كل حــرف كتبته
للوطن ،سنلتقي حتام يف جنان اخللد لنقيم مهرجانا
مالئكيا باسم األســامء التي عشنا عىل ألطافها
واستشهدنا من أجلها...
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ُ
يعة
شر
الب��رزخ
ّ
لمحق��ق
م��ن فك��ر ا لعالم��ة ا
ا لش��يخ محم��د ص��ادق ا لكر باس��ي

إن اإلنس��ان من��ذ أن ُخلق بل من قب��ل أن ُيخلق مرهون باللطف اإللهي ،فإن لطفه س��بحانه وتعالى
ال يمك��ن حص��ره في مرحلة دون أخرى فألنه الله اللطيف بعب��اده والرحيم بهم فإنه ال يترك عباده بل
يحبهم ويغدقهم برحمته ولطفه وال يتركهم حتى بعد أن افترقت أرواحهم عن أجسادهم بل ترك
لهم فسحة زمنية طويلة ليتجاوزوا عن خطيئاتهم ويبتعدوا عن عاقبة السوء.

َ
خريه بني حتمل
فعامل ّ
الذر يشهد بلطفه سبحانه وتعاىل ،إذ ّ
العقل الذي يستلزمه التكليف ويكون ّ
املفضل عىل سائر
فتقبلها ،وكان بذلك ظلوما لنفسه ،وخل َق ُه عىل
خملوقاته ّ
وحبه ،كاره ًا للرشّ ،
الفطرة التي فطر هبا عباده عىل اخلري ّ
ّ
يميز اخلري
وموضح ًا له ذلك ،ثم أعطاه العقل الذي به ّ
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ِ
يكتف بذلك
عن الرش ،ثم أرسل له األنبياء والرسل ،ومل
فقد أنزل عليهم الكتب لريشدهم إىل احلق وهيتدوا ُسبل
باملنبهات التي توجهه نحو الطريق
اخلري ،ثم ألطف عليهم ّ
وجهه باملصائب لريتدع عن
السوي ،وإذا ما خرج عنه ّ
ّ
ذلك ،وفتح له طريق التوبة ليتمكن من إصالح نفسه

والرجوع إىل حظرية األخيار ،وإذا مات ترك باب
لطفه مفتوحا عىل مرصاعيه ليقوم اآلخرون بمساعدته
عىل اخلروج من املأزق الذي وصل إليه بعد أن انقطع
أمله عن الدنيا ومل يتمكن القيام بأي عمل بنفسه إال
من صدقة جارية تركها أو ولد صالح يستغفر له أو
علم ينتفع به ،فإذا ما قدّ م له أعامل اخلري ارتفع شأنه يف
وتنعم فيه وابتعد عن العذاب .هذا هو اهلل
عامل الربزخ ّ
الذي وصف نفسه باللطف والرمحة واملغفرة والرأفة،
فعلينا أن نغتنم الفرص يف حال حياتنا ونغتنم الفرص
يف حال املوت لنك ّفر عن سيئات َمن سبقونا.
ومن الغريب أن بعض املتحجرين يف أفكارهم ينكرون
عىل اهلل اللطف بعباده ويبخلون عليه من التجاوز
عن سيئات عباده وحيرمون الدعاء لألموات وقراءة
الــقــرآن عليهم وفعل اخلــري عنهم وقضاء الصالة
والصوم عنهم ،إهنم بحق ظالميون ال يريدون اخلري
ألنفسهم وال لغريهم ،وما أن أعز الناس عليهم إال
وانتهكوا حرمته وتوقفوا عن زيــارة قربه والعمل
ألجله ومنعوا االستغفار له بحجج واهية ،وإال ملا كان
الفقهاء يؤكدون عىل وجوب قضاء ما فات امليت من
عبادات من إرثه أو قيام ابنه األكرب نيابة عنه أو إرسال
من ينوب عنه للحج أو أباحوا فعل اخلريات عنه أو
الدعاء له واالستغفار ،وقد وردت الكثري من األدعية
واالستغفار لألموات ،ومن يراجع كتب األدعية جيد
أن أغلبها حتمل أدعية األموات للمؤمنني واملؤمنات،
فإذا كانت هذه األعامل ال تصلهم وال تفيد حلاهلم فهل
هو من العبث املرفوض يف اإلسالم ،ففيها صـــرف
لألموال والوقت دون أن تكون هلا نتائج يستفيد منها
األموات.
أما احلديث عن الربزخ ومراحله وما جيري فيه حديث
طيه يف عجالة من األمر ولكن الذي
طويل ال يمكن ّ
يمكن قوله وباختصار هو مرحلة انتظار واستعداد
للبعث والنشور ألجل احلساب واجلــزاء ،فاحلكمة

اإلهلية اقتضت أن يبعث الناس من جديد يف دفعة واحدة
وتقوم قيامة اجلنس البرشي هذا يف وقت واحد ،فقد قال تعاىل:
«القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة ،يوم يقوم الناس
كالفراش املبثوث وتكون اجلبال كالعهن املنفوش» [القارعة:
 ،]5-1وشاءت احلكمة اإلهلية هلذا االنتظار الذي فيه كل
اللطف سواء من جهة االستعداد أو من جهة املزيد من الغفران
والعفو سواء بعمل األحياء هلم بتخفيف العذاب عنهم بعفو
إهلي يف املناسبات القدسية أو غريها.
ويف هذه الفرتة الزمنية التي اطلق عليها عامل الــربزخ فإن
مقيدة باجلسم املادي
األرواح هلا حرية االطالق أكثر مما كانت ّ
فهي تلتقي بعضها بالبعض اآلخر كام يمكنها االتصال بأرواح
األحياء ومنها يتولد بعض االحيــاءات أو الــرؤى الصادقة
أحيان ًا ،ومما جتدر اإلشارة إليه أن هلذه الرؤى تأثريات كبرية عىل
إصالح الناس شؤوهنم والكف عن املحارم والعمل عىل فعل
اخلري أو تعديل املسري املنحرف أو التأكيد عىل امليض بعمل اخلري
إن كان أهال لذلك ،فاالنتظار الذي ينتظره املرء يف عامل الربزخ
من أن يقدّ م له األحياء يف قبال ما تركه هلم من مال وثروة ومن
حيسن وضعه هبا ويستعد
علم ومعرفة ومن جاه ومكانة ما ّ
لآلخرة يوم اجلزاء ما يمحو به سيئاته ويزيد من حسناته ليوم ال
ينفع فيه مال وال بنون ،فعامل الربزخ يتلف عن عامل الدنيا بأن
اإلنسان له القدرة أن يعمل بنفسه لنفسه ،وأما يف عامل الربزخ
فال جمال ألن يعمل ولكن عمل اآلخرين له ُجم ٍد ومفيد ،وأما
عامل اآلخرة ال يشء ينفعه إال الشفاعة ملن ارتضاه اهلل.

،،

م��ن الغري��ب أن بع��ض المتحجري��ن ف��ي
أفكارهم ينك��رون على الل��ه اللطف بعباده
ويبخلون عليه من التجاوز عن سيئات عباده
ويحرم��ون الدع��اء لألم��وات وق��راءة الق��رآن
عليه��م وفعل الخير  ،وقضاء الصالة والصوم
عنهم..
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ترجمان

ترتب��ط المقابل��ة الصحفية بفكرة أساس��ية تتمثل
ُ
ف��ي اإلجاب��ة عن تس��اؤالت المش��اهدين بمختلف
مس��توياتهم الثقافي��ة واالجتماعي��ة ح��ول
الموضوع الذي جاء الضيف لتحليل جوانبه أو إعطاء
معلومات وتفاصيل إضافية عنه.
هن��ا اس��تعرض مجموع��ة م��ن النق��اط المتعلقة
بإجراء مقابلة ناجحة تحقق الهدف المنشود:

ُ
المقابالت
الصحفيةالناجح��ة
* اإلعداد اجليد يقود إىل حوار جيد وكلام قرأت أكثر عن
موضوع مقابلتك وزاد فهمك جلوانبه كلام ساعدك هذا عىل
توجيه األسئلة الصحيحة املبارشة ذات الصلة.
* القارئ أو املشاهد ذكي يستطيع متييز ما إذا كنت قد أعددت
نفسك جيد ًا للمقابلة أم ال ،كام أنه من املعروف أن إجراء
احلوارات واملقابالت هو معيار أسايس للحكم عىل املذيع أو
املحاور ومتييز مذيع عن آخر.
* «تعميقك وتعقيدك» ألسئلتك الستعراض «عضالتك»
ليس عام ً
ال مساعد ًا هنا ،فإيصال فكرة أنك متمكن ليس
اهلدف من هذه املقابلة ،وطرح األسئلة املعقدة لن يلقى غالبا
القبول لدى معظم املشاهدين.
* مرة أخرى ،املتلقي ذكي وسيلحظ ابتعادك عن الفكرة
األساسية ملوضوع املقابلة وسيفهم ذلك عىل أنك تطرح ما
تريد طرحه أنت وليس ما يفرتض أن تطرحه وما يمليه هدف
املقابلة.
* وجه سؤاالً قصري ًا مبارش ًا ،فإطالة السؤال تشري غالب ًا إىل
أنك مل حترض نفسك جيد للمقابلة وتريد تشتيت من يتابعك
وغالبا ما ستشتت ضيفك الذي سيواجه صعوبة يف معرفة ما
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النقطة التي تريد أنت السؤال عنها وقد يبارشك بالقول «أنا مل
أفهم السؤال».
* وقت املقابلة غالب ًا ما يكون قصري ًا ،استثامرك لكل ثانية مهم
جدا ،ترك قيادة املقابلة للضيف وإعطاءه املجال لالسرتسال
بعد تقديم فكرته يعني أنك حتكم عىل مهمتك يف املقابلة
بالفشل ويعني أنك تريد استهالك وقت املقابلة للتخلص من
ِ
بء بأي شكل.
هذه الع ْ
* نقطة مهمة جدا ،استمع للضيف جيدا ،وذلك ألمرين
مهمني ،األول ،قد يطرح ضيفك فكرة أو يقدم معلومة مهمة
بحيث تكون موضع سؤال للحصول عىل توضيح أكثر ،وعدم
إنصاتك جيدا وتفكريك يف سؤالك القادم سيضيع عليك هذه
الفرصة ،أما األمر الثاين ،قد جييب الضيف عن سؤال الحق
لك وعدم إنصاتك جيدا سيضعك بال شك يف حرج عندما
يقول لك الضيف إنه أجاب سابقا عن هذا السؤال ،وهذا من
املواقف السلبية التي يقع فيها املحاور.
* بعد املقابلة جيب أن تشاهد نفسك وتتوقف عند املواضع
التي أحسنت فيها أو أخفقت وتستخلص الدروس التي جيب
أن تطبق يف مقابالتك الالحقة.

س��ح ُر البداي��ات الجدي��دة
دائ ًام ما تكون بداية أعوامنا مليئ ًة بالدالالت العاطفية
املتعلقة بقدوم مراحل جديدة ،وبال شك أن هلا تأثري ًا
ٍ
إجيابي ًا عىل النفس البرشية؛ ّ
بداية جديدة جتعلنا
فإن أي
ننظم أنفسنا بعدّ ة طرق ،ونفكّر يف أهدافنا (طويلة املدى)،
ونراجع نجاحات وأخطاء املايض لتقودنا إىل عادات
أفضل ،ونجمعها مع ًا.
إن البدايات اجلديدة تنشط الفكر ،والفكر هو املادة اخلام
للتطور ،إ ْذ تصبح األفكار كلامت ،وتصبح الكلامت
ّ
كتابات ،وتصبح الكتابات أفعاالً ،وتصبح األفعال
ُ
اجلداول الزمنية هي
عادات ،وتصبح العادات حياة ،أما
التي جتعلنا املهندسني املعامريني ملستقبلنا؛ قبل كل يشء.
أن األعوام اجلديدة ـ البدايات اجلديدة ـ تأخذنا يف رحلة

بقلم :ألينا رودريغيز

مليئة باملشاعر املختلطة واملبارزات التي ال حرص هلا حول
مئات املوضوعات التي لن تكون هي نفسها أبد ًا ،كام لو
كنّا يف حالة ذهول بعد «عاصمة تسونامي» ،وجدنا بأننا
نستطيع رفع رؤوسنا إىل األعىل ونكون قادرين عىل رؤية
الشمس يف األفق ،نعم تستمر األمواج والظروف يف هتديد
االستقرار ،وهناك خماطر يف كل مكان ،ومستويات عالية
من عدم اليقني والضعف ،ولكن ّ
كل بداية جديدة متنحنا
اإلذن بالشعور بالرياح اجلديدة التي جتلب األمل ورؤية
ضوء جيلب اليقني الذي يمنحنا راحة البال.
لقد تع ّلمت خالل حيايت أن َ
هناك (زر إعادة الضبط) الذي
جيب الضغط عليه؛ الكتشاف فرص جديدة من خالل تبنّي
الواقع اجلديد.
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أمل ٌ من تحت ال ُركام
سبحان اهللِ
َ
واسع النِعم ..كتب امحد الرساي..
َ
ٍ
ُ
تضيق أكثر فأكثر
دائــرة
نعم يا ســاديت الكرام ،وأنا يف أســوأِ حااليت ..يف
نت ُأ ِ
الظن ،وأنا عىل يق ٍ
كادت ْ
ني بأنّه
حتى
أن ختنقني ُك ُ
ْ
حس ُ
ــن باهللِ (تعاىل) َّ
ِ
ســ ُي ِ
اإلرادةُ ،
نت ً
نق ُذين بعدَ ْ
يب
مسلوب
أصبحت
أن
فك ُ
ُ
َ
(أم ْن ُجي ُ
دائام ُأر ِّد ُد َّ
ا ُمل َّ
ُ
ويكشف السوء)..
ضط ُر إذا دعاه
إن َ
َّ
أصعب
أمور
رأيت
ُ
هول ما ُ
وسمعت ُ
برص ِ
أشبه ُ
ُ
اخ ا ُملعذبني يف جهنمٌ ..
ٍ
واقع ٍ
يتخي َلها ٌ
من ْ
ثالثة وثالثني
حياة ُيلغي حيا ًة عش ُتها أكثر من
برشُ ..
أن ّ
ٍ
ٍ
نت ً
مكان ٍ
بائس وحق ٍ
دائام ُأر ِّد ُد:
ري
عا ًما ويضعني يف
وضعيف مشلولُ ..ك ُ
مررت به..
يمر بام
ُ
يا رب ال ْ
تدع أحدً ا ُّ
ُ
ٍ
ظلامت ُ
القمر
يبزغ فيها
الكريم يف
وجها لوجهه
أجلس أ
نت
ُك ُ
ِ
ريب ً
ُ
خاطب ّ
ُ
ُ
والنجومُ ..فأطالِ ُبه بإنصايف أو إهناء حيايت..
ُ
ِ
لكن ْ
كنت أتو ّق ُع
نت ُمتيقنًا أنّه
يرفعني إىل هذه الدرجة ما ُ
ُك ُ
ســريفعنيْ ،
أن َ
ُ
ذلك حتى يف أحالمي! نعم يا ساديت الكرام..
َ
أستطيع ْ
أن أكش َفه إال بإذنه..
وكشف يل ما مل ولن
رفعني ..فأنصفني
َ
َ
وأبدل قلبي ومنحني حيا ًة أفضل
اليوم بأفضلِ حااليت؛ فقد نــرصين
وأنــا َ
بدأت ُأ ِّ
خط ُط ُملستقبلٍ ْ
بكث ٍ
إن شا َء (تعاىل) سأفعله..
ري حتى ُ
أن ُحتصيهُ ،
تســتطيع ْ
اقرتب إليه؛ إنّه
ضاقت بك
فك ّلام
كرمه (سبحانه) ال
ْ
ْ
ُ
ُ
أقرب إليه من حبلِ الوريد».
القائل:
وحده ُمنجيك ال حمالة وهو
ُ
«نحن ُ

تسر الناظرين

اخذت هذه الصورة ألحد التالميذ يف مدينة الكوفة
يف النجــف االرشف وهو يفرتش ســجادته بالقرب
من ســياج املدرســة ليقيم صالة الظهريــن (صورة
تــرس الناظرين تعــرب عن اهلويــة الدينيــة والرتبية
الصاحلة).

بقلم :أحمد السراي

من اين تأتي االستطاعة؟
المؤمِ َ
الس��ال َُم) :لعباية ب��ن ربعي [من
ِ��ي (عَ َليهِ َّ
ل أمي�� ُر ُ
َق��ا َ
نين عَ ل ٌّ
اصحاب امير المؤمنين والحسن عليهما السالم بل من خواصهما
عليهما الس��الم ومعتمد عليه] ،وقد سأله عن االستطاعة التي
نقوم ونقعد ونفعل :إنك س��ألت عن االستطاعة فهل تملكها
م��ن دون الله ،أو مع الله ،فس��كت عباية ،فقال له أمير المؤمنين
(علي��ه الس��الم) :إن قل��ت« :تملكه��ا م��ع الل��ه قتلت��ك ،وإن قل��ت:
تملكه��ا دون الل��ه قتلتك[ ،ف] قال عباية :فم��ا أقول؟ قال (عليه
الس��الم) :تقول :إن��ك تملكها بالله الذي يملكه��ا من دونك فإن
ملكك إياها كان ذلك من عطائه وإن سلبكها كان ذلك من بالئه،
فهو المالك لما ملكك والقادر على ما عليه أقدرك».
المصدر :تحف العقول -ابن شعبة الحراني -ص 213

ص� ٌ
�ورة ُت ّ
راثي ٌة يظهر فيها باب قبلة
مرقد اإلمام الحسين (عليه السالم)
وتعود الى ستينيات القرن المنصرم.

االستخدام النافع للوسائل الحديثة

في االنتظار

حيدر السالمي

يقــول أســتاذ احلوزة العلمية الســيد حممد باقــر السيســتاين «دام توفيقه»:
«الوســائل وإن كانت نعمة إال ّ
أن عىل كل نعمة رضيبة ،ورب نعمة كانت
نقمــة وابتــالء وفتنة ،فال بدّ للمرء من صيانة النعمة عن أن تســتدرجه إىل
مواطــن الضيــاع والتضييــع واالنحدار نحــو األمور الذميمــة والضارة،
مستعين ًا عىل ذلك بروح الرشد واحلكمة والفضيلة والعزم واإليامن.

السخرية
يقــع كثري من اآلباء واألمهات يف خطأ كبري أثنــاء تربيتهم ألبنائهم ،وذلك
بسخريتهم الدائمة من بعض السلوكيات!
وكام يمكن ألحد أن يكرس عظمة طفل ،فإنّه يف الوقت نفســه يمكن للمرء
أن يكرس روح الطفلّ ،
إن التقليل من شــأن األطفــال وإهانتهم واحلط من
يقوض من إحساس الطفل بذاته.
شأهنم ّ
ّ
إن االعتداء اللفظي هو عبارة عن االستمرار يف الشتائم ،وجتاهل أو رفض
الطفل ،مثل« :أمتنى أنّك مل تولد»« ،أنت غبي للغاية»« ،أنت ال قيمة لك»..
وغريهــا من العبــارات املؤملة للطفــل وبالطبع ّ
فإن هذه الكلــامت يصدّ قها
وخاصة إن سمعوها من آبائهم أو مدرسيهم أو غريهم ممن حيبون
األطفال
ّ
ويثقــونّ ..
وإن اســتمرار هــذه اإلهانات أو اإلســاءات يمكن أن تســبب
الــرضر يف شــخصية الطفل ،وبغض النظــر عام إذا صاحبت هذه الشــتائم
اعتداء جسدي ..أو من تلقاء نفسها ّ
فإن آثارها ستكون مدمرة.

ُ
لحظة عُ مر ٍ
أقــف عىل أطــراف ظيل املسكوب فــوق أديم
الغياب ،أحــاول مللمته جاهد ًا ،أحركه ذات

اليمني وذات الشامل ،ال حــراك ..استنزف
أفكاري وتصورايت اخلبيئة عن اآلخرين .استفز
رغبتي يف البوح عن قلقي املستديم .ال يشء..
جير نفسه باجتاه القمة
أستمرئ ُبطء الوقت إذ ّ
الثانية عرشة بعد ألف ومئة وثامنية وثامنني.
يا هلا من خسارات دامية ..تلك التي يرسلها
إ ّ
يل القدر منمنمة باملزيد من األسف كباقة ورد

غاضبة عىل الــربد الشتوي .الــورد ال يعرف
التنمر ،لكنه برد املكان إثر املغادرة.
مفارقة أن تراين وال أراك ..تسمعني وال أسمع
منك حتى النجوى .تقرأ كل حرويف املتالصقة
غري املتناسقة ،وال أقرأ بقايا أنفاسك إذ تبهر
صدر املاء.
لعله سوء عميل وطول أميل وقلة حيائي ،متحو
الطريق إليك ،وختفي معامل جنتك عن العابرين.

املغيب وجهك أم أنا الغائب عني ظيل؟!
أنت ّ
متى ُّ
علو مكانك؟! يا مهدي
ترق فأرقى إىل ّ
اهدين إىل رجائي بك .أشفق ع ّ
يل وارفق يب.
هيهات أميض بال مالقاتك ،ولو يف آخر حلظة
عمر أعيشها أو آخر جرعة صرب أملكها.

