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فلسفة اإلنسان 
   في اإلسالم

رئيس جامعة الزهراء  للبنات 
تكشف لـ )األحرار(:

والله الخلل مو بالدين  كل الخلل بينه

صفحتنا على الفيسبوك والتليكرام : مجلة االحرار

من أجل مناقشة مطالبهم العتبة الحسينية المقدسة..
 تستقبل وفد الملتقى الثقافي  للسجناء السياسيين

 في النعمانية

َسان، َوالَكَماُل ِفي الَعقل" "الَجَمال في اللِّ
المصدر/ مستدرك الوسائل للمحّدث النوري/ 11: 207.

قال اإلمام الجواد )عليه السالم(:

استجابة الدعاء عند قبر االمام الحسين

االحرار تبارك للقوارير حصد اليوبيل الفّضي

في بلورة أسِس التعايش السلمي 
دور وسائل اإلعالم 



عن��َد �لتماِع قمي���صِ �لإ�ص��ر�ق.. يعلو �ص��وُت �ملنائِر د�عي��ًا �إّيانا �إىل 
�صالِة �ل�صذى و�لوئاْم.. و�ملدينُة �ملليكة وترعة �جلّنة متّرُر �لأ�صابَع 
�مل�صيئَة على �لنو�فِذ في�صتيقُظ �لنعا�ُص على �صرفاِتها.. �لليُل يرتدي 
ثوَب��ُه �ملزْرك���َص ويناُم بعْد �ص��هٍر طويٍل ب�ص��حبِة �لنج��وِم �لالمعْة.. 
فقد ن�ص��جْت �صم�ُص �ملدينِة �ص��ريعًا وتعّلمْت �أن تكوَن عفويًة وهادئًة 

كالقروينَي وهْم يحرثوَن �أحالَمهْم ليح�صدو� روؤ�ها يف �لنهاْر..
هك��ذ� عّلمتن��ا �لكرب��الء�ُت �أن نك��وَن بقل��وٍب ندّي��ٍة ت�ص��بُه ِغ��زلَن 
�ص��حوِتها.. قاب�صنَي على �ل�صم�ِص ليبد�أَ م�صو�ُرنا �ليومّي.. �لفالحون 
لأر��ص��يِهْم.. و�لتالميُذ ملد�ر�ِص��هْم.. و�لعّم��اُل مل�ص��اِنِعهْم.. و�لأطباُء 
يرت��دوَن ثي��اَب �لأخ��الِق فقد �أق�ص��مو� جميع��ًا بالكربالء�ِت ق�ص��مًا 

عظيمًا!
هكذ� هي كربالوؤنا.. مثلَّ �أمٍّ ترّتُق �صرَب �أّياِمها وتلتقط بقلبها �صحكاِت 
�ص��غاِرها.. تقت�ِصُم معهم ُخبزَة �لهناِء وُتر�ْصِر�ُص خلَفهْم طا�َصَة �لأمِن 
ليعودو� �صاملنَي لأح�ص��اِنها بف�صل رّب �ل�صماء.. فمن يقنُع هذ� �لعامَل 
�أن عب��اء�ِت �أّمهاِتن��ا �أكرث �أمنًا.. هكذ� وه��ي �لأمُّ �لعامرُة بالإمياِن.. 
كرب��الء �ل�ص��هادة.. �لت��ي عّلمتنا �أن نغ��رَق بحبِّ �لأوط��اِن.. �أْن ُنعّلَم 
�أطفاَلن��ا هدي��َل �حلمائِم كي ل ُي�ص��لهُم �لطريُق يوم��ًا �إلينا.. نعّلمهْم 
�أنَّ �حلبَّ �ص��يبقى.. و�لهموُم تزوْل.. و�ملاَء �لعا�ص��َق ل ُيطاأطاأُ ر�أ�صُه.. 

يرتدي ثوَب نعومِته ويجري نحَو م�صبِّ �حلياْة.
فمَن دلَّ �ل�ص��بَح ليزوَر مدينَتنا.. ما لهذي �لعو��ص��ُف تقُف م�صدوهًة 
�أم��اَم زغرد�ِتنا.. ما لهذي �مل�ص��افات �ل�صا�ص��عْة وهي تخت�ص��ُر ُبعَدها 
ُق��ْرَب عيوِننا.. كيَف �أ�ص��بَح عندنا قلٌب ي�ص��بُه قل��َب �ملدينْة..؟! �أهو 
�حلبُّ من ُيرّمُ خر�ئَب �لهْجِر وُيعيُدنا �إليها غامنني..؟، �أِهَي �ملدينُة 
�لت��ي �متالأن��ا ِبه��ا و�ص��رْبنا كاأ���َص �أنو�ِره��ا..؟، فن��رُك زي��َف �حلياِة 
وبهرِجه��ا َكفك��رٍة تتح��ّرُر من عق��وٍل عقيم��ْة.. فيبزُغ ط��ٌر يف زو�يا 

�لروِح ليقوَل: كونو� لكربالئكم زينًا ول تكونو� عليها �صينًا.

 رقم االعتماد في نقابة الصحفيين العراقيين )896( لسنة 2010م    كونو� لكربالئكم زينًا
   رقم  اإليداع في دار الكتب والوثائق ببغداد 1216 لسنة 2009م
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اخلطاب  يف  سواء  العليا..  املرجعية  منهج  يزال  وما  كان 
أم يف العمل، يركز يف خططه ومشاريعه العلمية والعملية 
عىل أهم ركيزتني من أجل اعادة بناء شخصية اإلنسان.. 
خاصة يف ظل ما تعرض له البلد من ختريب طويل األمد 
ومتعمد هلذين الركيزتني يف العهد البائد وتداعيات ذلك 
ملا بعده، من خالل االهتامم بشكل خاص بقطاعي الرتبية 
والتعليم وقطاع الصحة، طبعًا ملا هلذين القطاعني من تأثري 
فّعال يف تقدم مسرية البلد إىل األمام، وحتضرُّ الناس نحو 

التقدم والرفاهية.
هلذين  الرتميم  اعادة  حماولة  خالل  من  إال  ذلك  يتم  وال 
يمكن  صحي  جديد  واقع  خللق  إليهام،   املشار  القطاعني 
املرجعية  عودتنا  وكام  الطموح،  إىل  الوصول  خالله  من 
العليا فإهنا حينام تقول تفعل، بمعنى إهنا ال تكتفي بالقول 

دون فعل لتكون كالواعظ املتعظ.. املوافق قوله لفعله.
الصايف  امحد  السيد  لسامحة  خطبة  من  الثالث  األمر  ففي 
) دامت توفقاته( بتاريخ 4/13/ 2012  تطرق إىل مثل 

هذا األمر وهو يقول :

" حول مسألة التعليم.

املتعلم  واالنسان  والعلم   .. البالد  يبني  الذي  هو  العلم 
املشكلة   .. البلد  وبناء  للبناء  مهاًم  حافزًا  يكون  ان  يمكن 
اآلن ليس يف العلامء، وانام يف مصانع العلامء.. وأعني بذلك 
املدارس، سواء وزارة الرتبية او املعاهد والكليات يف وزارة 
التعليم العايل.. والكالم هنا يف مشاكل وهذه املشاكل ممكن 

ل برشط تشخيص املشكلة. ان تحُ
من  اخالقيًا؟  تربويًا  علميًا  الطالب  يصوغ  ال��ذي  من 
املسؤول عن صياغة هذا الطالب من املراحل األوىل إىل أن 
يتبوأ مقعدًا يف خدمة البلد؟! كم سنة يقضيها الطالب وهو 

يف األروقة العلمية؟".
التحديد أواًل ألطراف  فيه  يتم  املرجعي  وهنا يف اخلطاب 
املشكلة الثالثة من أجل املعاجلة باحللول املمكنة، وهي كل 
من املعلم واملدرسة والدولة، وحتديد األدوار والواجبات 
األطراف،  هذه  من  واحدة  لكل  املفرتضة  واملسؤوليات 

وتناوهلا كل واحدة عىل حدة: 
" إذن، عندنا الطالب واملعلم باملعنى العام ويشمل املدرس 

واالستاذ اجلامعي وعندنا مسؤولية الدولة.

وقفاٌت عنَد خطاب منبر الُجمعة المبارك
الواقع التربوي والتعليمي في العراق

عة
جم

ال
ى 

�د
ص��

بقلم: طالب عباس الظاهر
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نبدأ من املعلم:
ل اجالاًل للحرص الكبري من املعلم  َ كان املعلم يف العراق يحُ
عىل التلميذ وللجهد الكبري الذي يبذله املعلم للتلميذ مع قلة 
وسائل التعليم وااليضاح واالمكانات لكن عنوان املعلم كان 
يتحمل مسؤولية  املعلم  امهية قصوى وكان  العراق  يمثل يف 
كبرية وهي مسؤولة نبيلة وعزيزة والعراق يعتز برواد التعليم 

فيه من االوائل ويكرمهم تكرياًم يليق بشأهنم.
ال��درس  عىل  واملواظبة  االخ��الص  من  االن  النخبة  ه��ذه 
واالهتامم باجلانب العلمي موجود لكن دخل فيها من مل حيرتم 
هذه املهنة، فأصبح البعض وهم قلة لكنهم مؤثرون فأصبح 
البعض ال يدّرس الطالب بشكل جيد ويسمم افكار الطالب 
برتبية  هيتم  وال  اخلاص  بالدرس  للطالب  يلوح  ان  وحياول 
املدرسة ال  اىل  يأيت  الطالب عندما  الطالب.. وأصبح بعض 
تشتكي  األرس  بعض  واصبحت  سلبية،  بحصيلة  اال  خيرج 
بادرة  هذه  وظيفته..  عن  التلميذ  يؤخر  بدأ  ألنه  املعلم،  من 
تتأخر  تبدأ  العراق  التعليمية يف  يف منتهى اخلطورة، إن اجلهة 
العامل بدأت ال  التعليمية االن بعض دول  واعتقد هذه اجلهة 

مشكلة  هناك  إن  ومعنى  العراقية  اجلامعية  بالشهادة  تعرتف 
وهي حقيقية ..

يعطي  ان  الضغط يف سبيل  يقع تت  االساتذة  اصبح بعض 
اعطيت  اذا  للمعلم  اقول  انا   .. يستحقها  ال  للطالب  درجة 
درجة لطالب ال يستحقها فانت قد زرعت بذرة غري منتجة 
يف املجتمع، وعودت الطالب عىل أن يضحي بمستقبل البلد 
يف املستقبل .. ال تقلل من طبيعة هذا الفعل ألن أنت يف طور 

ان تصوغ هذا الطالب..
ولكن  للطالب،  الصحيح  بالتوجيه  يقوم  ان  املعلم  عىل 
عن  اتدث  هنا  وانا  مفقودة  اصبحت  املسألة  هذه  لألسف 
اجلانب  عىل  املدرس  حرص  املعلمني..  كل  وليس  البعض 

العلمي اصبح مفقودًا" .
ثم يتطرق سامحته إىل الركيزة الثانية من ركائز البناء الرتبوي 
تزامن  ورضورة  املدرسة،  وهي  للطالب  الصحيح  والعميل 
مفهوم الرتبية ملفهوم التعليم، كوهنام وجهني لعملة واحدة.. 

وهو يقول:   
تكون  ان  البد  للعلم   ً حمال  تكون  كام  واجلامعات  " املدرسة 

كان المعلم في العراق ُيَجل اجالالً للحرص الكبير من المعلم على التلميذ 
وللجهد الكبير الذي يبذله المعلم للتلميذ مع قلة وسائل التعليم وااليضاح 

واالمكانات لكن عنوان المعلم كان يمثل في العراق اهمية قصوى

،،
،،



الرتبوي  الدور  يامرس  أن  عليه  س  وامل��درِّ  .. للرتبية   ً حمال 
هلذا اجليل، فالطالب أمانة عند املدرس..".

اخلطاب  يف  أخرى  ودعامة  ركيزة  عن  احلديث  يأيت  وهنا 
الرتبوي  البناء  ودعامات  ركائز  من  الثالثة  وهي  املرجعي 
 .. هبا  االهتامم  رضورة  كانت  لذلك  البلد،  يف  والتعليمي 
ذلك  وبغري  املستقبل.  يف  ومثمرة  صحيحة  النتائج  لتكون 

يستمر احلال عىل ما هو عليه إن مل يتدهور أكثر.
" بالنسبة للدولة يب عليها أن جتعل مرغبات، ومن مجلة 
املدارس  وبناء   .. بطلبتنا  تليق  التي  املدارس  بناء  ذلك هو 
َل .. بمعنى إن الطالب عندما يأيت مع  ليست مشكلة ال تحُ

هذه املغريات سيحبُّ الدرس واملدرسة ..
 .. األرض  عىل  يلس  الطلبة  بعض  ان  الصحيح  غري  من 

وبعض املدارس تشكو من الزمحة..".
أيضًا  للدولة  اخلطاب  موجهًا  خطبته  السيد  سامحة  وخيتم 

الرتبوي  للواقع  الصحيح  البناء  ركائز  من  ثالثة  كركيزة 
والتعليمي يف البلد، واعادة الرتميم ملا تم ختريبه يف الفرتات 
وذلك  اخلرجيني  بالطلبة  عنايتها  رضورة  ثم  ومن  املاضية، 
يمثلون  كوهنم  هبم،  الئقة  عمل  فرص  توفري  خالل  من 

مستقبل البلد وأمله.
حتى  اخلريني  للطلبة  حقيقية  عمل  فرص  تكون  أن  البد 
بعض  فتجد   .. أخذه  الذي  الدرس  بأمهية  الطالب  نشعر 
الطالب يقول ما الفائدة من التحصيل الدرايس وانا عندما 

اخترج سأجلس يف البيت؟ وماذا استفدت من علمي؟!
واملحفزات  مهم،  الرتبوي  واجلانب  مهم  العلمي  اجلانب 
يب  ايضًا  التدريسية  للجهات  وماديًا   ً معنويا  تعطى  التي 
ان ال تغيب عن الدولة .. فيجب عىل الدولة أن توّفر حتى 

تاسب بكل ما يتعلق باملسألة التعليمية. 

البد أن تكون فرص عمل حقيقية للطلبة الخريجين حتى ُنشعر الطالب 
بأهمية الدرس الذي أخذه .. فتجد بعض الطالب يقول ما الفائدة 

من التحصيل الدراسي وانا عندما اتخرج سأجلس في البيت؟ وماذا 
،،استفدت من علمي؟!

،،



السؤال: ما هي دية الدعس يف وقتنا احلارض؟
من  مثقااًل   5250 قيمة  الذكر  اإلنسان  دية  يف  يكفي  اجل��واب: 

الفضة، ويف األنثى نصف ذلك.

السؤال: ما مقدار دية رضب الوجه والقتل يف وقتنا احلارض؟
دنانري، وثالثة يف  إذا إسوّد سّتة  الوجه  دية الضب يف  اجلواب: 
االخضار، ودينار ونصف يف االمحرار، ونصف كّل منها إن كان 
يف البدن. والدينار ثالثة أرباع املثقال من الذهب، وال يكفي فيها 

غري الذهب من شقوق الدية عىل األحوط.
يف  ونصفها  الفضة  من  مثقااًل   5250 اخلطأ  قتل  دية  يف  ويكفي 

األنثى.

السؤال: ما هو حكم الفصل العشائري املتعارف لدينا وخاّصًة يف 
جنوب العراق بالنسبة إىل:

١� الشخص أو األشخاص الذين حيّددون قيمة الفصل؟
٢� الشخص أو األشخاص الذين يأخذون الفصل؟

٣� َمن يمع منهم هذا الفصل بالرضا أو اإلكراه؟
٤� َمن يحُكِره اآلخرين عىل دفع قيمة الفصل؟

اجلواب: 1� إذا كان ذلك من قبيل احلكم والقضاء فال جيوز إاّل 
برشوطهام الرشعية، فال جيوز احلكم بغري ما أنزل اهلل أو القضاء 
مّمن ليس أهاًل لذلك رشعًا، وأّما إذا كان اقرتاحًا للمصاحلة بني 
ذوي  حلّق  تضييٌع  فيه  يكن  مل  إن  فيه  إشكال  فال  مثاًل  الطرفني 
بأقل من حّقه من  الكبري  إلزام  إىل  يؤّدي  الرشعية، كأن  احلقوق 

دون رضاه أو إعطاء القارصون حّقه، فيكون إعانة عىل الظلم.

2� ال جيوز أخذ الفصل يف حالتني:
عليه  مستحّقًا  يكن  ومل  بإكراه  املال  صاحب  أعطاه  إذا  األويل: 

رشعًا.
الثانية: إذا كان املستحّق ألخذه صبّيًا أو كبريًا ال يرىض بأخذ غريه 
ورثة  من  اآلخذ  يكن  ومل  الدية  قبيل  من  الفصل  كان  لو  كام  له، 

املقتول أو مّمن ريض ورثته بأخذه.
3� ليس عليهم يشء.

4� ال جيوز إكراه اآلخرين فيام مل يثبت عليهم حّق رشعي.

ذهاب  أو  كرس  من  مؤمن  بإعاقة  تسّبب  من  حكم  ما  السؤال: 
بسبب  منه  الذّمة  براءة  طلب  عىل  يقدر  ال  كان  إذا  وغريه  برصه 

موته أو جنونه أو لسبٍب آخر؟
اجلواب: عليه دفع الدية إىل ورثته إن كان مّيتًا وإىل والديه إن كان 

حّيًا قارصًا جلنوٍن أو غريه.

السؤال: ما هو حكم رضب الطالب؟ وما هي قيمة الدية علاًم أّن 
أعمل معّلمة يف إحدى املدارس االبتدائية؟

اجلواب: إذا كان ذلك لغرض التأديب فال جيوز أن يتعّدى ثالث 
رضبات وأن ال يكون مربحًا.

الذهب  من  ونصف  دينار  فديته  الوجه  امح��رار  إىل  أّدى  ولو 
ثالثة  فديته  البدن  يف  االمحرار  كان  ولو  يعادله،  ما  أو  املسكوك 
أرباع الدينار، علاًم أّن الدينار يساوي ثالثة أرباع املثقال الصرييف 

من الذهب املسكوك.

متابعة : محمد حمزة الجبوريال����������دي����������ة



الكريمة  القرآنية  اآليات  من  بالكثري  احلسينّي  اخلطاب  زخر 
التي استشهد هبا قائلو هذا اخلطاب, ليبينوا لألمة شدة ارتباطهم 
لالرتباط  األمة  حلاجة  وكذلك  وفعاًل,  قواًل  الكريم  بالقرآن 
بالقرآن الكريم بعد أْن ابتعدت عنه يف تلك املرحلة. فكانت تلك 
اآليات ذكرى ملَْن يستمع القول فيّتبع أحسنه, ومن الالفت للنظر  
املناسبة  القرآنية  اآليات  اصطفاء  كيفية  االستشهادات  تلك  يف 
للموضوع, أو الغرض الذي ِسيقت من أجله. فهي متثل إعالًما 
الباحث  وسعى  السامعني,  نفوس  يف  وتأثرًيا  قوًة  يعطي  فّعااًل 
يف ضوء مجع تلك اآليات القرآنية من املصادر املوّثقة أْن جيمع 
وتكشيف  دقيًقا  مجًعا  خمتلفة  مواضع  يف  تكّررت  وإْن   بعضها, 
دالالهتا عند بعض املفرسين. وسيتضح ذلك يف دروب البحث, 
ومن هنا, فإننا سنذكر يف هذا الفصل انساقا لالستشهاد الُقرآين 
الُقرآن  يف اخلطاب احلسينّي, سواء كان استشهاًدا مبارًشا بآيات 
الكريم, أو استشهاًدا غري مبارش, انتظمت فيه جمموعة من املفاهيم 

العظيم )الُقرآن  الكتاب  أنَّ  الُقرآنية, ونقطع جازمني  واملضامني 
أْن يقف  القارئ  َزَهر يف اخلطاب احلسينّي, ويكفي  قد  الكريم( 
واالسترشاف  االستثامر  ليلمح  الدينّية,  نصوصه  من  قسم  عىل 
االقتباسات, وتلّونت  تقنّيات  تنّوعت  اهلل )عّز وجل(,إْذ  لكتاب 
وهي  متثل انساقا وأنامًطا من األثر الُقرآيّن يف اخلطاب احلسينّي..
أّنه  ويف ضوء كالم اإلمام احلسني )عليه السالم( أمرين, أوهلام: 
ال جيوز الفصل بني اإليامن بالرسول حممد )صىل اهلل عليه و آله( 
آله(  واإليامن بذريته وعرتته فاإليامن بمحمد )صىل اهلل عليه و 
ونبوته إيامًنا بعرتته ألهنام ال يفرتقان حّتى يِردا احلوض, واآلخر: 
أنَّ هؤالء اجلموع قد استحوذ الشيطان عليهم, فأنساهم ذكر اهلل 
الُقرآيّن  االقتباس  جاء  لذا   , والّذلرُّ اخُلرسان  ومصريهم  العظيم 
من أجل بيان أنَّ اهلل )عّز وجل( تكلم عن النبّي االكرم وذريته 
اهلل,  دون  من  خلياًل  الشيطان  واختاذ  جهة,  من  السالم(  )عليهم 

فأنساهم ذكره من جهة أخرى.

املنزل - للشيخ نارص مكارم الشريازي  ورد يف األمثل يف تفسري كتاب اهلل 
السالم( يف معنى  الصادق )عليه  الصفحة )499(: قول لإلمام  – ج20- 

الكوثر قال: " هنر يف اجلنة أعطاه اهلل نبيه عوضا من ابنه".. وقيل: هو حوض 
النبي الذي يكثر الناس عليه يوم القيامة.

األصحاب  كثرة  وقيل:  القرآن.  هو  وقيل:  والكتاب،  النبوة  هو  وقيل: 
الكثرة يف نسله من  النسل والذرية وقد ظهرت  واألشياع. وقيل: هو كثرة 
ولد فاطمة )عليها السالم( حتى ال حيىص عددهم، واتصل إىل يوم القيامة 
مددهم، وروي عن الصادق )عليه السالم( أنه الشفاعة )3( الفخر الرازي 
نقل مخسة عرش رأيا يف تفسري الكوثر، ولكن هذه التفاسري تبني غالبا املصاديق 

البارزة ملعناها الواسع وهو " اخلري الكثري ".

آللئ قرآنية

سورة الكوثر

بقلم: حيدر التميمي ح/1

أثر القرآن الكريم في الخطاب الحسيني

. . . . . . . . . . . .
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احُلسُن  معناها  الّصاد،  أخِت  بالّضاِد  ُتكَتُب  التي  )ن��ارِضة(  كلمُة 
والّرونق، ويف هذِه اآليِة ُيشرُي معناها إىل ُحسِن الوجِه وإرشاِقه وهتّلِله 
ٌة} ]القيامة: 24[.  وفرِحه، يف ُمقابِل قولِه تعاىل: {َوُوُجوٌه َيوَمئٍِذ َباِسَ

التي تكوُن فيها الوجوُه شديدَة الُعبوس.
وأّما كلمُة )ناِظرة( التي ُتكَتُب بالظاِء أخِت الّطاء، فيشرُي معناها إىل 
نظِر العنِي أو االنتظار، أي هَي ناظرٌة إىل نعيِم اجلّنِة حااًل بعَد حال، 
ا. ]ُينظر: كتاُب  فيزداُد بذلَك سوُرها، أو ناظرٌة ُمتشّوقٌة إىل ثواِب رهبهِّ
ُمفرداِت ألفاِظ القرآِن للّراغِب األصفهايّن، وكتاُب خُمتاِر الّصحاح، 
عنَد  للمشهدّي  الدقائِق  كنِز  وتفسرُي  و)ناظرة(،  )ن��َض(،  م��اّدِة  يف 

تفسرِي هذِه اآلية[.
املقاِم  هذا  يف  الِعصمة  بيِت  أهِل  َعن  رواياٍت  عّدُة  ورَدت  وقد  هذا 

ُتؤّيُد ذلَك، ويف بعِضها البشارُة لشيعِة أهِل البيت )عليهم السالم(.

فضل  االسالم والعرب في تطور التجارة وقانونها

ما الفرُق بيَن الّناضرِة والّناظرة

إعداد: أ. د. طالب حسن الموسوي - ح/4

.......................

التجارة بالمنظور القرآني 

ودائٌع من وحي القرآن

فرد  االسالم  ضد  آنذاك  قوية   محلة  شنوا  الغربيني  بعض  ان 
افريقيا  يف  االسالم  انتشار  ان  منهم,  املنصفني  بعض  عليهم 
علمهم  االسالم  الن  االوربية,  النسيج  جتارة  ازدهار  اىل  ادى 
التجار  من  الحظوه  ما  وه��ذا  العورة  وسرت  املالبس,  لبس 
اثناء جتارهتم بحيث حتى  ان  املسلمني الذين تعايشوا معهم 
بعض الوثنيني اخذوا يلبسون الثياب بالرغم من بقائهم عىل 

وثنيتهم.
اهلل  عند  املهمة  التجارة  ملكانة  ان  ثانية,  الذكر  من  بأس  وال   
ان  فبموجبها  الرواية  هذه  خالل  من  تظهر  وتعاىل  سبحانه 
جربائيل )عليه السالم( باع ناقة ألمري املؤمنني )عليه السالم( 
وان ميكائيل )عليه السالم( هو الذي اشرتاها، فكانت جتارة 

ربانية معه.
ابواب  من  كباب  بالتجارة  الكريم  القران  اعتنى  واخلالصة, 
اموالكم  تأكلوا  ال  امنوا  الذين  اهيا  "يا  تعاىل:  كقوله  الرزق, 
بينكم بالباطل اال ان تكون جتارة عن تراض منكم"  فهي مهنة 
الناطق امري املؤمنني عيل بن ايب طالب  مندوبة. وقال القران 
اهلل  فاين سمعت رسول  اهلل لكم  بارك  اجتروا  السالم(  )عليه 
تسعة  اجزاء  عرشة  الرزق  ان  ويقول  آله(  و  عليه  اهلل  )صىل 

املتجر  "ولبئس  بقوله  "وحذر  غريها   يف  وواحد  التجارة,  يف 
اهلل عوضا" وروي  ثمنا ومما لك عند  لنفسك  الدنيا  ترى  ان 
ايضا ان التجارة تزيد يف العقل، ونجد هذا املعنى كثريا يف هنج 

البالغة, مما كان ينصح به عامله من خالل املثال التايل:-
تعاىل عليه  اهلل  مالك االشرت رضوان  اىل  املؤمنني  امري  رسالة 
مرصا  واله  عندما  اهلل(  )رمح��ه  االش��رت  مالك  اىل  كتب  وان��ه 
خريا,  هبم  واوص  الصناعات  وذوي  بالتجار  أوىص  ام��ره 
مواد  فاهنم  ببدنه،  واملرتفق  بامله  واملضطرب  منهم  املقيم 
املنافع واسباب املرافق وجالهبا من املباعد واملطارح يف برك 
ملواضعها  الناس  يلتئم  ال  وحيث  وجبلك,  وسهلك  وبحرك 
وال جيرتئون عليها, فانه سلم ال ختاف بائقته, وصلح ال ختشى 
واعلم  بالدك,  حوايش  ويف  بحضتك  أمورهم  وتفقد  غائلته, 
مع ذلك ان يف كثري منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا واحتكارا 
للمنافع وحتكام يف البياعات, وذلك باب مضة للعامة, وعيب 
عىل الوالة. فامنع من االحتكار فان رسول اهلل )صىل اهلل عليه 
و آله( منع منه، وليكن البيع سمحا بموازين عدل, واسعار ال 
بعد  حكرة  قارف  فمن  واملبتاع،  البائع  من  بالفريقني  جتحف 

هنيك اياه, فنكل به وعاقب يف غري اساف.
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للدعاء امهية عظمى يف املنظومة الدينية، وهو يمثل عصب احلياة الذي يمد االنسان باحليوية والفيض االهلي، ولواله ملا 
وجدنا خيطا رابطا بيننا وبني اهلل تعاىل بعد ان فقدنا املعصوم وغاب عنا، فهو امللجأ الذي جعله اهلل تعاىل للبرش، قال تعاىل: 

بُتم َفَسوَف َيُكوُن لِزامًا(( ))ُقل ماَيعَبُؤا بُِكم َريبهِّ َلوال ُدعاُؤُكم َفَقد كذَّ
وَن َعن ِعباَديِت َسَيدُخُلوَن َجَهَنَم داِخريَن(( ِذيَن َيسَتكرِبُ وقال تعاىل: ))َوَقاَل َرُبُكُم ادُعنِي َأسَتِجب َلُكم إنَّ الَّ

وقد رصحت رواية حممد بن مسلم بان التعويضات اإلهلية لالمام احلسني "عليه السالم" هو ان الدعاء عند قربه مستجاب 
عىل الرغم من ان الفاعل املستقل يف هذا الوجود هو فقط اهلل سبحانه وتعاىل، ولكنه اذن لإلنسان ان يكون فاعال ايضا، 
فاالنسان فاعل باالذن االهلي، بمعنى ان االنسان يفعل االفعال حقيقة، لكن ضمن دائرة قدرة اهلل سبحانه وتعاىل وسلطانه 

وارادته، وارادته متسلطة عىل هذا الكون ويف الوقت نفسه مل تسلبنا اختيارنا وجتربنا عىل االختيار.
وعليه فان فلسفة الدعاء احلقيقية وثمراته املرجوة منحرصة بعقيدة اهل البيت "عليهم السالم"

املصدر/ التعويضات االهلية لالمام احلسني عليه السالم � تأليف: الشيخ حسني عبد الرضا االسدي )١/57(

استجابة الدعاء عند قبر االمام الحسين 
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العلقة اخلاصة التي يكتنفها القلب جتاه سيد الشهداء ال تنحرص بالشيعة بل تشمل كل مسلم وكل إنسان عندما يعرف شيئًا 
عن مظلوميته عليه السالم وكأهنا علقة فطرية تقتضيها الفطرة السليمة.

لإلسالم   ً جتسيدًا  يرونه  الذي  مذهبهم  الزاكي  بدمه  حفظ  أنه  بحكم  أقوى  السالم  عليه  به  الشيعة  ارتباط  أن  صحيح 
أئمة أهل  الطاهرة من  بالعرتة  بالتمسك  الرسول األكرم صىل اهلل عليه وآله  املحمدي األصيل واستجابة عملية لوصية 
البيت - صلوات اهلل عليهم أمجعني - اىل جانب التمسك بالقرآن الكريم بل ال منجاة من الضالل إال بالتمسك هبام معًا 
كام ينص عىل ذلك حديث الثقلني الشهري واملتواتر لدى مجيّع طوائف املسلمني؛ إال ان من الصحيح أيضًا أن قوة البعد 
اإلنساين يف هنضته ومظلوميته وخلوص ونقاء الدافع اإلهلي يف تضحيته - إضافة اىل اختصاصات إهلية أخرى - جتذب 

إليه كل من سمع شيئًا عنه عليه السالم وبحركة طوعية تدل عىل فطريتها.
الشواهد عىل هذه احلقيقة كثرية وكثرية جدًا بعضها وقع يف حياته الظاهرية كام يف قصة عصام بن املصطلق الشامي األموي 
الذي كان يناصب أهل البيت العداء احلقود ودخل املدينة عىل هذه احلال من البغض هلم ثم وبنظرة واحدة لسيد الشهداء 
وكلامت معدودات منه عليه السالم عندما التقى به عاد وما عىل وجه األرض أحب إليه من احلسني وأبيه وكام يف قصة احلر 
بن يزيد الرياحي أحد قادة اجليش األموي الذي نفذ مهمة احليلولة دون وصول ركب سيد الشهداء اىل الكوفة وجعجع به 

اىل صحراء كربالء، حيث انتقل من صف قيادات جيش الضالل األموي اىل صف قيادات عساكر احلسني
واحلاالت املامثلة بني املسلمني بعد استشهاده تفوق اإلحصاء وهي مستمرة اىل يومنا هذا مل تنقطع يف أي عرص من العصور 

وهي مشهورة يتداول املؤمنون قصصها.

املصدر/ خصوصية الوسيلة احلسينية يف اهلداية والسلوك اىل اهلل � بقلم: عرفان حممود

فطرية التعلق بالحسين 
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فلسفة اإلنسان 
   في اإلسالم
الشيخ معتصم السوداني

يمكــن  ال  اإلســالم  نظــر  فــي  اإلنســان  قيمــة 
فصلهــا عــن الخالــق، والســبب فــي ذلــك أن 
قيمة اإلنسان ليست في كونه إنساناً طبيعياً؛ 
وإنما قيمته في القيم التي يحملها ويتحلى 
بهــا، وبما أن الله تعالى هــو مصدر تلك القيم 
فحينها تكون قيمة اإلنســان بمقــدار ارتباطه 

بذلك المصدر.

البعض  قيمة  اآليات  بعض  ُأنزلت  ملاذا  نفهم  هنا  من 
والسبب  واالنعام؟  والكلب  احلامر  قيمة  مستوى  إىل 
من  وجد  التي  للغاية  اإلنسان  مفارقة  هو  ذلك  يف 
ِذيَن مُحهُِّلوا  أجلها، ومن تلك اآليات قوله تعاىل: )َمَثُل الَّ
بِْئَس  َأْسَفاًرا  حَيِْمُل  اَمِر  احْلِ َكَمَثِل  حَيِْمُلوَها  مَلْ  ُثمَّ  التَّْوَراَة 
اْلَقْوَم  هَيِْدي  بِآَياِت اهللَِّ َواهللَُّ اَل  ُبوا  ِذيَن َكذَّ الَّ اْلَقْوِم  َمَثُل 
الظَّاملنَِِي(، وال يمكن فهم تلك األوصاف عىل أهنا جمرد 
اوصاف اعتبارية، وإنام هي وصف موضوعي يكشف 
عن القيمية احلقيقية ألصحاهبا، ويف مقابل ذلك جعل 
القرآن اإليامن باهلل واالرتباط به هو الذي يمنح اإلنسان 
ِذيَن  ِذيَن آَمنُوا ِمنُكْم َوالَّ القيمة، قال تعاىل: )َيْرَفِع اهللَُّ الَّ
وقوله  َخبرٌِي(،  َتْعَمُلوَن  باَِم  َواهللَُّ  َدَرَجاٍت  اْلِعْلَم  ُأوُتوا 
َوَرمْحٌَة  ِْم  هبهِّ رَّ ن  مهِّ َصَلَواٌت  َعَلْيِهْم  ِئَك  )ُأوَلٰ )عّز وجل(: 
التي  اآليات  من  ذلك  وغري  امْلُْهَتُدوَن(،  ُهُم  ِئَك  َوُأوَلٰ

متتدح املؤمنني باهلل تعاىل.
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عن  بعيدًا  قيمة  ذا  ليس  واملادي  الطبيعي  اإلنسان  فإن  وعليه 
روحه التي تتحىل بقيم الكامل؛ ألن الروح كحقيقة أصيلة يف 
اإلنسان هي التي تعشق الكامل وتسمو إليه، فكامل الروح يف 
العلم، واملعرفة، والكرامة، والرشف، وبقية الفضائل والقيم، 
أما اجلانب الطبيعي يف اإلنسان فال حيتاج إىل أكثر من األكل 
والرشب والسكن واجلنس، وقد وّفرت الطبيعة لإلنسان كّل 
ذلك حتى عندما كان بدائيًا ال يمتاز كثريًا عن احليوان، ومن 
هنا فإن حرص اإلنسان يف جانبه الطبيعي وامهال الروح ضياع 

للقيمة احلقيقية لإلنسان.
ويمكننا أن نؤكد أن عشق اإلنسان للقيم وتطلعه للكامل نابع 
كامل  كان  هنا  ومن  احلسنى،  وبأسامئه  باهلل  اإلنسان  إيامن  من 
بأخالقه،  التخلق  ثم  ومن  باهلل  االتصال  طريق  عن  اإلنسان 
الضيقة  األنانيات  جتاوز  هو  اإلنسان  له  يتطلع  ما  فأعظم 
بعد  إال  يكون  ال  وذلك  وأرفع،  أسمى  حالة  إىل  والتحول 
جهة  من  اإلنسان  فمحدودية  احلسنى،  وبأسامئه  باهلل  اإليامن 

الذات  جتاوز  عليه  تفرض  أخرى  جهة  من  القيم  واطالقية 
واملادة للبحث عن مصدر هذا اإلطالق، فمثاًل العلم كقيمة 
قيم  من  وغريها  الرمحة،  أو  القدرة،  أو  العدل،  أو  مطلقة، 
وال  املادة  عامل  يف  اإلنسان  جيده  ال  أطالقًا  تتضمن  الكامل، 
يلمسه يف واقع الشهود، ويف الوقت نفسه يؤمن بالالحمدودية 
هلذه القيم، فال يفهم اإلنسان هذا اإلطالق إال إذا تعلق باهلل 
مثل  احلسنى  أسامئه  عرب  باهلل  القيم  هذه  فارتباط  به،  وآمن 
خيار  جيعل  األسامء،  من  وغريها  الرحيم،  القدير،  العليم، 
اإلنسان حمصورًا يف االرتباط باهلل من أجل التخلق بأخالقه.
فبدل  اإلنسان،  ملسار  حتديد  حقيقته  يف  باهلل  اإليامن  وبالتايل 
أن يكون مسار اإلنسان نحو الذات يكون مساره نحو اهلل، 
وقيمة حياة اإلنسان بقيمة اهلدف الذي يسعى إليه، ومن هنا 
كانت حياة اإلنسان بني مسارين، بني حبه هلل وحبه هلواه، أي 
بني أن تكون حياته هلا قيمة وبني أن تكون القيمة هي األنا 

والشهوة.
فإذا كان اإلنسان مفطورًا عىل حب الكامل فهو مفطور قبل 
ذلك عىل حب اهلل تعاىل، واإليامن باهلل ليس إال استحضارًا 
هلذا احلب يف القلب، ومن هنا كان أول ما يتفرع من اإليامن 
هو احلب، فعن اإلمام الصادق )عليه السالم( قال: هل الدين 
إال احلب؟! إن اهلل )عز وجل( يقول: )قل إن كنتم حتبون اهلل 
َمن  آَمنُوْا  ِذيَن  الَّ َا  َأهيرُّ )َيا  تعاىل:  وقال  اهلل(  حيببكم  فاتبعوين 
َوحُيِبرُّوَنُه(  حُيِبرُُّهْم  بَِقْوٍم  اهللُ  َيْأيِت  َفَسْوَف  ِدينِِه  َعن  ِمنُكْم  َيْرَتدَّ 
ِذيَن آَمنُوْا َأَشدرُّ ُحبًّا هللهِِّ( ومن هنا ال يمكن أن نفهم  وقال: )َوالَّ
التي ال  يتعارض مع حمبته هلل تعاىل، فاحلقوق  حقًا لإلنسان 
تعاىل:  قال  اإلنسان،  عىل  وباالً  تكون  أساسها احلب  يكون 
احْلََياِة  يِف  َبْينُِكْم  َة  َودَّ مَّ َأْوَثاًنا  اهللَِّ  ُدوِن  ن  مهِّ َْذُتم  اختَّ اَم  إِنَّ )َوَقاَل 
َبْعُضُكم  َوَيْلَعُن  بَِبْعٍض  َبْعُضُكم  َيْكُفُر  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  ُثمَّ  ْنَيا  الدرُّ
يَن(، وعىل ذلك ال  نَّارِصِ ن  َلُكم مهِّ َوَما  النَّاُر  َوَمْأَواُكُم  َبْعًضا 
يمكن أن يكون من حقوق اإلنسان الكفر أو القيام بام جيعله 

يف حالة من التحدي للخالق )سبحانه وتعاىل(.
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أصداء كلمة 
الشيخ الكربالئي

تدّب��روا أّيها الش��باب في وصي��ة أمي��ر المؤمنين 
البنه اإلمام الحس��ن

اســتكماالً لحديث المتولي الشــرعي ســماحة الشــيخ عبد المهــدي الكربالئي من خــالل محاضراته الفكرية 
التي ألقاها ســماحته على مســامع جمع غفير من مســؤولي الُشــعب التابعة ألقســام العتبة الحســينية 
المقدســة، والتــي خصصها لوصية أميــر المؤمنين علي ابن ابي طالب )عليه الســالم( لولده االمام الحســن 
)عليه الســالم(، وقد ابتدأ االمام )ســالم الله عليه( هذه الوصية بأن وصَف نفســه بمجموعة من األوصاف ثم 

يصف ولده اإلمام الحسن )عليه السالم( بأربعة عشر وصفاً. 

الملتقى األسبوعي

إعداد/ عيسى الخفاجي
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امْلُْدبِِر  َماِن  لِلزَّ امْلُِقرهِّ  اْلَفاِن  اْلَوالِِد  )ِمَن  السالم(:  )عليه  فيقول 
امْلَْوَتى والظَّاِعِن  َمَساِكَن  اِكِن  السَّ ْنَيا -  لِلدرُّ امْلُْسَتْسِلِم  اْلُعُمِر - 
الِِك َسبِيَل َمْن  ِل َما اَل ُيْدِرُك - السَّ َعنَْها َغدًا - إىَِل امْلَْوُلوِد امْلَُؤمهِّ
امْلََصاِئِب  اِم - وَرِميَِّة  َهَلَك - َغَرِض األَْسَقاِم وَرِهينَِة األَيَّ َقْد 
 - امْلَْوِت  وَأِسرِي  امْلَنَاَيا  وَغِريِم   - اْلُغُروِر  وَتاِجِر  ْنَيا  الدرُّ وَعْبِد 
يِع  ورَصِ اآلَفاِت  وُنُصِب   - األَْحَزاِن  وَقِريِن  اهْلُُموِم  وَحِليِف 

َهَواِت وَخِليَفِة األَْمَواِت(. الشَّ
هناك إشكاٌل ُيطرح هنا وهو كيف يصف  أمري املؤمنني )عليه 
السالم( ولده االمام احلسن وهو معصوم هبذه االوصاف؟! 
ومن مجلتها انه )تاجر الغرور، عبد الدنيا، رصيع الشهوات( 

وغري ذلك من األوصاف التي ال تليق باملعصوم؟

وجييب سامحته: يريد االمام )عليه السالم( يف واقع احلال ان 
ينفع هبا عموم الشباب وعموم الناس فلو انه وصف االمام 
سيد  املؤمنني  امري  طالب  ايب  ابن  عيل  من  قال  اوالً  نفسه 
االوصياء واملتقني قائد الغر املحجلني وهكذا بقية االوصاف 
التي تليق به اىل ولده االمام احلسن الذي اذهب عنه الرجس 
املعصوم  تناسب  التي  االوصاف  من  كذا  املصطفى  املجتبى 
بني  الوصية هي  ان هذه  الشباب  الناس وعموم  لقاَل عموم 
معصومني، بني معصوم ومعصوم ونحن لسنا من املعصومني. 
وبالتايل نحن لسنا معنيني هبا وهذه الوصية ال تعنينا،  وبالتايل 
سوف ُيعِرض عموم الناس وعموم الشباب عن هذه الوصية 
ويزهدون فيها وبالتايل ال تكون لدهيم رغبة لقراءهتا والتمّعن 
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فيها والتفّكر فيها واالستفادة منها. 
لذلك االمام )عليه السالم( وهو أمري املؤمنني وهو الويص، 
يضع نفسه وينزل نفسه منزلة االب العادي فيصف نفسه 
بنفس األوصاف التي يتعرض هلا مجيع اآلباء، وايضا ُينزل 
الشاب  منزلة  الشاب  السالم(  )عليه  احلسن  اإلمام  ابنه 
العادي الذي سيتعرض للكثري من املصائب واالبتالءات 
وسيواجه مشاكل احلياة وليست لديه تلك اخلربة يف احلياة 
واملعرفة التي لإلمام املعصوم وبالتايل فأن الشاب العادي 
اىل هذه االوصاف وجيدون  ينظرون  الناس حينام  وعموم 
فيهم...، حينئذ ستكون لدهيم  ان هذه االوصاف متوفرة 
وبالتايل ستكون  بالوصف  معنيون  باهنم  والرغبة   القناعة 
لقراءهتا  الوصية  نحو  والتوجه  واالقبال  الرغبة  لدهيم 
هنا  ومن  لتطبيقها،  والسعي  فيها  والتدّبر  فيها  والتأمل 
املؤمنني  أمري  اإلمام  أراده  الذي  واهلدف  الغرض  يتحقق 

)عليه السالم(.. 
يبتدُئ اإلمام أمري املؤمنني )عليه السالم( بالوصف األول 
هذه  تدل  فامذا  يدرك(..  ال  ما  املؤِمِل  املولود  )إىل  فيقول: 

الصفة؟ 
الكثري  لديه  عمومًا  اإلنسان  الكربالئي:  الشيخ  جييب 
األماين  وهذه  الدنيا  حياته  يف  واألماين  التطلعات  من 
والتطلعات ال تنتهي، متمثلًة باملال تارة او حياة مرفّهة او 
 ، رغيدة  حياته  جيعل  بام  احلياة  متاع  من  ذلك  وغري  منزل 
تارة يريد منصبا يريد جاها يريد شهادة دراسية وهكذا كلام 

حصل عىل امنية كان قد تطّلع اليها تطلع اىل امنية اخرى.
طبيعة  من  إن  يقول:  السالم(  )عليه  عليًا  االمام  ولكن 
الدنيا يف كثري من االحيان ال تنال هذه االماين واآلمال اما 
اما  ذلك  عىل  تساعد  ال  والظروف  االجواء  ان  او  لعجزه 
حلكمة معينة فحينئذ ال يصيبك االحباط واليأس والشعور 
باحلرسة واخليبة وتؤثر عىل حياتك ،الن  طبيعة احلياة الدنيا 

هكذا أن الكثري من هذه االماين ال تتحقق. 
اليشء الثاين الذي يريده االمام  ان ال جتعل رغبتك وتعلقك 
الشديد بالدنيا فإن اآلمال ال تنتهي طاملا انت تعيش يف هذه 

احلياة الدنيا وهذا ال يدعو اىل ان ُينّفر االنسان ويزهده يف 
آماالً  ان هناك  السالم عىل  االمام عليه  وينّبه   ، الدنيا  هذه 
دنيوية وهناك آماالً اخروية، اآلمال الدنيوية إسَع لتحقيقها 
اما  تعاىل،  اهلل  لدى  مكتوب  فسعيك  تتحقق  مل  ان  وحتى 
اآلمال االخروية فأسَع هلا طوال عمرك فإن حتققت فهذا 
يشء حسن، وان مل تتحقق فسعيك و نيتك حمفوظة عند اهلل 

تعاىل وحمبوب لديه. 
قد  من  سبيل  )السالك  السالم(:  )عليه  االمام  يقول  ثم 

هلك(.
 ويف توضيح هذه العبارة يقول )عليه السالم(: أنني جربت 
احلياة وعرفت حياة املاضني وسلكت طريقهم لكل انسان 
عمر حمدود، هذا العمر املحدود هو عبارة عن هذه السنني 
وااليام ، وانت اهيا الشاب ال تغرك هذه احلياة الدنيا وانت 
ذلك  وغري  واملال  والعافية  والصحة  الشباب  مرحلة  يف 
طريقك يف احلياة الدنيا كطريق الذين سبقوك من املاضني 
النهاية البد  ابائنا واجدادنا هم كانوا كذلك، لكن يف  من 
انك ختلد يف هذه  املوت، ال تتصور  ان تستعد هلذا  عليك 
احلياة الدنيا او انك تعيش مثال عمرا مديدا، الذين مضوا 
كبار  بعضهم  شباب  هم  وماتوا  توفوا  بعضهم  وسبقونا 
االستعداد  ان تكون  لذا عليك  العمر،  العمر متوسطو  يف 
عن  ختتلف  ال  الدنيا  احلياة  هذه  يف  سبيلك  ن  ال  الكامل 

الطريق الذي سلكه املاضون ..  
وخيتم املتويل الرشعي املحارضة بقوله: يصف االمام )عليه 
هو  و)الغرض(  األسقام(،  )غرض  آخر:  وصفًا  السالم( 
الدنيا  احلياة  طبيعة  ان  اذ  السهام،  اليه  توجه  الذي  اهلدف 
فهو  شيخًا  شابًا،  طفاًل،  أكان   سواء  االنسان  من  جعلت 
هدف لسهامها من االسقام واالمراض والباليا واحلوادث 
تتغري عن طبيعتها هكذا  ابدا ال  الدنيا  دائام، فطبيعة احلياة 
خلقها اهلل تعاىل، لذا عليك ان تتحمل وتصرب عىل ما يرد 
راض  غري  معرتضا  دائام  تكن  وال  الدنيا  هذه  من  اليك 

بقضاء اهلل تعاىل وقدره.
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وتداعت  جدرانه  وهنت  حتى  الغش  خالطه 
رؤوس  فوق  إهنار  الذي  البنيان  ذلك  أركانه 
سكانه فلم ينُج أحد... إن من املسّلامت أن يكون 
البناء ذا أساس قوي ومتني كي يرتفع ويصبح 
كام ُأريد منه سكنا للنفس وأمانا للجسد، وعىل 
له  ما  له  أيضا  املعنوي  البناء  فإن  آخر  جانب 
املستقرة،  اهلانئة  احلياة  لديمومة  رضورة  من 
يتعداها  بل  احلياة األسية  يقترص عىل  وهذا ال 
بيئة عمل صاحلة هو  فتوفري  العملية،  احلياة  إىل 
من  ويبدأ  بالقائد،  املناطة  الواجبات  أهم  أحد 
مكان العمل الذي جيب أن يكون الئقا وصحيا 
عن  فضال  املهنية،  السالمة  مستلزمات  وحيوي 

األجهزة واألدوات املطلوبة.
أما البناء املعنوي يف املؤسسة فهو األمر األصعب 
مع تعدد الشخصيات واختالف األفكار وتنوع 
احلاذق  والقائد  األهداف،  وتباين  التوجهات 
تناهلا  ال  أحجار  لوضع  بحكمة  ويستعد  هييئ 
البدهيي  ومن  الزالزل،  فيها  تؤثر  وال  الريح 
دون  البناء  بمسرية  االنطالق  عىل  قدرته  عدم 
فريق متكاتف يملك هدفا واضحا حمركا لعجلة 

العمل.
وقوام العمل الناجح ضمن الفريق هو التمسك 
كٌل  ألصحاهبا  احلقوق  وإعطاء  العدل  بعرى 
حسب جده واجتهاده، أما الذي يدعو للعجب 
والظلامت  والبصري،  األعمى  يتساوى  أن 
واألموات  واألحياء  واحلرور،  والظل  والنور، 

داخل املؤسسات فمتى يكون ذلك؟..

يأيت اجلواب لينفض عن األذهان العجب، فهام 
املحسن  مع  التعامل  يكون  عندما  يتساويان 
املبادرات  صاحب  حيفز  فال  واحدا،  وامليسء 
واألفكار اإلبداعية وال يشكر سعيه، إن مل يتعد 
األمر لرسقة جهوده وأحالمه ونسبها آلخرين، 
وال يعاقب املقرص والكسول عىل اإلمهال وقلة 

اإلنتاج ورداءته.
األداء  فرتاجع  واضحة،  السياسة  هذه  ونتائج 
بالضغوط  مشحونة  بيئة  وخلق  الوظيفي 
النفسية املسببة لفقدان احلافزية للتطور وإنكفاء 
وضعف  الرضا،  وعدم  أنفسهم،  عىل  املبدعني 
االنتامء، إضافة إىل التسيب واألمن من العقوبة 

هي نتائج طبيعية ومتوقعة.
وربان  املؤسسة  قائد  عىل  وجب  هنا  ومن 
سفينتها أن حيرك دفة األمور باالجتاه الصحيح 
الذي يرضاه اهلل سبحانه وتعاىل، فيكرم املوظف 
الناجح ومن يبذل جهده ووقته وعصارة علمه 
نجاحاته  له  فينسب  وجمتمعه،  ملؤسسته  خدمة 
العني  من  الكحل  كخاطف  يصادرها  وال 
ومؤثر  فاعل  كفرد  به  يفخر  بل  واهية،  بذرائع 
ضمن الفريق، فمن شأن ذلك أن حيفزه ويدفعه 

لتقديم املزيد.
وينبه اخلامل ويرفع عنه بعض االمتيازات قبل 
إمضاء العقوبة، وبذلك ترسم احلدود واخلطوط 
بالعدالة، وتتفتق بواكري  املعبد  والنهج املستقيم 
النزاهة، ويدق مسامر آخر يف نعش الفساد الذي 

يبدو أنه يستوجب مسامري كثرية!.

وتساوى األحياء واألموات!
بقلم: أفنان األسدي
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»50 سجينة عراقية« 
يصرخن ب�� »ال« حسينية:

ال يمكُن نسيان ما لحقنا من ظلم واضطهاد

ونشكُر العتبة الحسينية المقّدسة الحتفائها ببطوالتنا

ال شــّك أن معانــاة االعتقــال والســجن 
النســوة  لــه  تعّرضــت  الــذي  القســري 
الزينبيــات في العراق، إبان حكم النظام 
المباد، يعيش في ذاكراتهّن الملتهبة، 
حيــث مــارَس النظام الغاشــم، أقســى 

أنواع التعذيب والترهيب.
انقشــاع  علــى  عامــاً(   20( مــرور  وبعــد 
ظــالم البعثيين الطلقــاء، كانــت العتبة 
الحسينية المقدسة، تســتثمُر أكثر من 
مناسبة، لتكريم الســجناء والسجينات، 
واالحتفاء بمجد نضالهم وثباتهم على 

الدين والعقيدة الحّقة.

األحرار: نمير شاكر- تصوير: سامر الحسيني
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العتبة املقدسة، احتضنت األسبوع املايض، حفاًل لتكريم مجع 
أقامته مؤسسة )معّز  العراقيات، والذي  السجينات  غفري من 
مكتب  مدير  بحضور  املقدسة،  كربالء  يف  الثقافية  األولياء( 
الفتالوي،  الشيخ عيل  احلسينية فضيلة  للعتبة  الرشعي  املتويل 
األستاذ  العراق  يف  السياسيني  السجناء  مؤسسة  ورئيس 
الدين وأصحاب  السلطاين، ومجع من رجال  الدكتور حسني 

الفضيلة واملؤمنني.
وهيدُف هذا اللقاء املبارك الذي احتضنته قاعة سيد األوصياء 
التعريف  إىل  املطهر،  احلسيني  احلائر  يف  السالم(  )عليهم 
النفيس  التعذيب  من  حلقهّن  وما  السجينات  بمظلومية 
واجلسدي كأخوهتّن من الرجال احلسنيني، وكذلك توثيق ما 

خّلفه النظام البائد من ويالت ودمار بحّق الشعب العراقي.
بمسؤول  والتقت  التكريم  حفل  حضت  )االحرار(  جملة 
الذي  التاجر  حممد  الشيخ  الثقافية،  األولياء  معّز  مؤسسة 
السجينات  بأخواتنا  يليق  تكريمي  حفل  إلقامة  »بادرنا  قال: 
واملعتقالت يف سجون النظام املقبور، والذي محل عنوان )لكي 

ال ننسى(.
سجينًة   )50( املكّرمات  األخوات  عدد  »بلغ  حديثه،  وتابع 
يقدم  ما  أقل  »هذا  أن  مبينًا  العراقية«،  املحافظات  خمتلف  من 
والصرب،  بالثبات  احلافل  السجل  صاحبات  من  كوهنن  هلُن، 
بعد تلقي وابل العذاب والتعذيب النفيس واجلسدي طيلة فرتة 

سجنهن«.
ولفت التاجر إىل أن »بعضًا من النساء 
احلارضات قضني أكثر من )17 عامًا( 
يف السجن، وأخريات )10 أعوام(«.

االحتفاء  »رضورة  عىل  التاجر  وأّكد 
الدائم هبذه الرموز النضالية املجاهدة 
العفيفات«،  الزينبيات  النساء  من 
هذه  بمثل  »التذكري  أّن  إىل  مشريًا 
حلق  بام  للتعريف  مهم؛  الوقائع 
بالشعب العراقي من ظلم وطغيان«.

بالظلم  »التذكري  أن  إىل  أيضًا  وأشار 
العفيفات  النسوة  بأوالئي  الذي حلق 
الذي  البعض  ادعاءات  زيف  يفضح 

يرى خريًا يف النظام الوحيش السابق«.
»دأبت  قائاًل:  الفتالوي  عيل  الشيخ  فضيلة  حتّدث  جانبه  من 
الرشائح  من  الكثري  تكريم  عىل  املقدسة  احلسينية  العتبة 
املجتمعية التي هلا احلق يف أْن ُتظهر عطاَءها وتضحياهتا، ومن 
هذه الرشائح هي رشحية السجناء السياسيني، ولذلك سامهت 
مظلومية  اظهار  اجل  من  دعمها  يف  املقدسة  احلسينية  العتبة 

هؤالء وتكريمهم واالحتفاء هبم«.
وأكمل حديثه، »نحن نعتقد أن العتبة املقّدسة أرسلت رسالة 
أنواع  من  نوع  وهو  الباطل  ضد  احلق  مع  أننا  اآلخرين  إىل 
النرصة، وفيه نرص لقضية اإلمام احلسني )عليه السالم( بالسري 

عىل هنجه يف رفض الظلم واالضطهاد«.
من  عامًا(   17( فقدت  التي  طاهر،  اهلل  خري  وفاء  السّيدة  أما 
عمرها الربيعي يف سجون الظالميني، شكرت للعتبة احلسينية 
اإلباء  سّيد  رحاب  يف  واجلميل،  الالئق  التكريم  هذا  املقدسة 

اإلمام احلسني )عليه السالم(.
وقالت الربيعي ل� )األحرار(: »أعّده أفضل تكريم يل بعد مرارة 

وقسوة تعّرضت هلا يف سجون النظام املباد«.
عن  العامل  وتغافل  نسيان  ذاته،  الوقت  يف  انتقدت  الربيعي 
اجلرائم التي تعّرض هلا أبناء الشعب العراقي وحتى من أولئك 
املحسوبني عىل البلد، متسائلًة بأمل شديد: »لقد تعّرضنا إلبادة 

مجاعية.. أفال نستحّق الذكر يف املحافل الدولية«.

الشيخ الفتالوي يكرم احدى السجينات
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م��ن أج��ل مناقش��ة مطالبه��م...
العتبة الحس��ينية المقدس��ة..

 تس��تقبل وف��د الملتق��ى الثقاف��ي
 للس��جناء السياس��يين في النعماني��ة

اس��تقبل نائ��ب األمي��ن الع��ام للعتب��ة الحس��ينية المقدس��ة 
الدكت��ور  ع��الء أحم��د ضي��اء الدي��ن،  عل��ى قاع��ة التش��ريفات 

داخ��ل الصح��ن الحس��يني الش��ريف وف��د الملتق��ى الثقاف��ي 
للس��جناء والمعتقلين السياس��يين وعوائل الش��هداء فرع 

النعماني��ة في محافظة واس��ط، حيث تخل��ل اللقاء مناقش��ة 
مطال��ب عوائل الش��هداء والس��جناء والت��ي تجل��ت بجوانبه��ا 

الثالث��ة المادي��ة والمعنوي��ة والخاص��ة.

األحرار/ احمد الوراق – تصوير/ محمد القرعاوي
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قائاًل:  نائب األمني  املزيد حول هذا املوضوع تدث  وملعرفة 
إن وفد امللتقى الثقايف للسجناء واملعتقلني السياسيني وعوائل 
الشهداء يذكرنا بحياة العراقيني مجيعا، حياة الشهداء املضحني 
العراق،  مأساة  املفقودين  حياة  السياسيني  السجناء  حياة 
حقيقة نحن عارصنا هذه االحداث املأساوية التي مرت عىل 
العراق، فبالتايل عوائل الشهداء وعوائل السجناء السياسيني 
طول هذه الفرتة وخصوصا الفرتة التي وعى عليها هذا اجليل 
نشعر بفخر واعتزاز كبري ان هذه التضحية قدموها بدون اي 
تنظيم، وبال أي دعم.. بالعكس كانت هناك حماربة وسية يف 
دوافع  لدهيم  تكن  ومل  عندهم  ما  اعز  قدموا  ولكنهم  العمل 

شخصية.
وأضاف، نحن نذكر ايام االنتفاضة الشعبانية الصادقة، هذه 
سيايس،  دعم  هبا  يكن  مل  العراقيني  غرية  كانت  االنتفاضة 
والبصيص  االمل  ظل  االبطال  العراقيني  بجهود  ولكن 
واستمرت  احلسينيني،  املخلصني  العراقيني  قلوب  يف  يقدح 
أنفسهم  أبناؤنا  قدم  حيث  هذا  يومنا  واىل  التضحيات  هذه 
مع  احلرب  يف  والوطن  املذهب  أجل  من  للشهادة  كقرابني 
الفتوى  إىل  إضافة  اللعني.  اإلرهايب  التكفريي  )داعش( 
اجلهادية حيث هّبت مجوع الناس بتلك العزيمة القديمة من 
والدمار  والضياع  السنوات  عناء  جتشمهم  رغم  الثامنينيات 
وفقدان االحبة واالبناء ولكنهم هّبوا من جديد وهذه مفخرة 

ما  أعز  قدموا  لكوهنم  امجع  للعامل  مفخرة  وعوائلهم  للعراق 
عندهم وما زالوا يقدمون من اجل رسالة اإلمام احلسني)عليه 

السالم( ورسالة اإلسالم بشكل عام.
ومن جهة اخرى تدث مدير امللتقى الثقايف للسجناء واملعتقلني 
السياسيني وعوائل الشهداء حممد جواد عيل املوسوي قائاًل: 
السياسيني  للسجناء  الثقايف  امللتقى  باسم  رسميًا  طلبًا  قدمنا 
فرع النعامنية يف حمافظة واسط اىل ادارة العتبة احلسينية املقدسة 
لغرض اللقاء باألمني العام او من ينوب عنه لتحقيق مطالب 
عوائل الشهداء والسجناء والتي جتّلت بجوانبها الثالثة املادية 

واملعنوية واخلاصة.
مشريًا: نقصد باملادية ان الدولة مل تكن تراعي ظروف الشهداء 
البعض  القوانني،  اقرته  الذي  بالشكل  وعوائلهم  والسجناء 
منهم استلم والبعض مل يستلم، اما املعنوية مثال ابناء الشهداء 
االولية  بالدراسات  اجلامعات  اىل  يذهبون  عندما  والسجناء 
او العليا يعاملوهم معاملة قاسية باجلامعة ألهنم مل يأتوا عن 

طريق القناة الصحيحة. 
مبينًا: العتبة احلسينية املقدسة ملجؤنا واالمام احلسني )عليه 
السالم( خيمتنا ومن يعملون حتت هذه اخليمة هم يكونون 
بابًا هلذه املطالب ونعرف هم يملكون االبوية الصادقة وعندما 
نبني هلم مهومنا ومهوم عوائل الشهداء وعوائل السجناء هم 

يفهمون احتياجاهتم وحيرصون عىل حتقيقها بالتأكيد.
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به��دف خدم��ة الق��رآن الكري��م 
جي��ًا  ر م��ِه خا ونش��ر علو

وف��ٌد م��ن العتب��ة الحس��ينية ي��زور إندونيس��يا 

ويلتق��ي بكب��ار ش��خصياتها العلمي��ة

األحرار: قاسم عبد الهادي
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المؤسسات  اولويات  من  للناس  االحكام  وايضاح  الرسالة  بتبليغ  القيام  يعد 
الدينية فضال عن تعليم القران الكريم وايجاد مساحة من التواصل والتعارف مع 
مختلف شعوب االرض، وخالل المسيرة القرآنية للعتبة الحسينية المقدسة 
الجوالت  بدأت  السالم(  )عليه  الحسين  االمام  مرقد  جوار  من  انطلقت  التي 
العراقيين  والقراء  الكريم،  القرآن  وحفظة  أساتذة  أب��رز  بإرسال  التبليغية 
الدول  اكبر  باعتبارها  إندونيسيا  جمهورية  خاصة  آسيا  شرق  جنوب  دول  إلى 
الوفد  استقبل  حيث  إيجابية،  نتائج  الزيارة  فأظهرت  العالم..  في  اإلسالمية 

بحفاوة استثنائية من قبل كبار شخصيات العلمية والقرآنية.
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عودة التواصل مجددا
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  من  وفد  زار  السياق  هذا  ويف 
العلمية  إندونيسيا والتقى بكبار شخصياهتا  املقدسة مجهورية 
والقرآنية هبدف نرش افكار وعلوم القرآن الكريم واهل البيت 
العاصمة جاكرتا وكذلك  )عليهم السالم( من خالل زيارته 
اهم  الرشقية بل احدى  التابعة اىل جزيرة جاوة  بانغيل  مدينة 
الزيارة واهدافها واالماكن  املدن فيها، وملعرفة تفاصيل تلك 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  مستشار  بني  تضمنتها  التي 
املنصوري(  )حسن  الشيخ  الكريم  القران  لشؤون  املقدسة 
قائال: ان هذه الزيارة التي نظمتها االمانة العامة للعتبة احلسينية 
القرآنية  املقدسة من خالل مستشارية االمانة العامة للشؤون 
اساتذة  احد  احلسيني(  )رشيد  السيد  سامحة  وباستضافة 
احلوزة العلمية يف النجف االرشف، كام واهنا تأيت تواصال مع 
تلك اجلهود واجلوالت بعد ان شهدت توقفا اضطراريا خالل 

العامني املاضيني بسبب تفيش وانتشار جائحة كورونا.
ندوات علمية وحاضرات

حمارضات  تضمن  مكثفا  برناجما  التبليغية  اجلولة  وشملت 
مرموقة  علمية  شخصيات  مع  ولقاءات  حوارية  وندوات 
وزيارات اىل املعاهد واملدارس الدينية يف العاصمة اإلندونيسية 

جاكرتا وبعض اجلزر واملدن االخرى التابعة هلا.

األهداف من الزيارة
االمانة  خالهلا  من  تسعى  عديدة  أهداف  للزيارة  وكان 
العامل امجع ال سيام  اىل  ايصاهلا  املقدسة  للعتبة احلسينية  العامة 
االرتباط  من  حالة  إجياد  وامهها،  آسيا،  قارة  رشق  جنوب 
والتواصل بني احلوزة العلمية يف النجف االرشف واملدارس 
املدن  خمتلف  يف  السالم(  )عليهم  البيت  اهل  التباع  الدينية 
يف  اإلسالمية  واهليئات  املراكز  مع  التواصل  اإلندونيسية، 
العاصمة جاكرتا، وباقي املدن اإلندونيسية عرب اقامة الربامج 
التواصل والوحدة بني  املشرتكة لرتسيخ  وامللتقيات احلوارية 
التبليغي  النشاط  استدامة  االسالمية،  واملجتمعات  الشعب 
احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  تبنته  الذي  الدويل  القرآين 
املقدسة يف دول جنوب رشق آسيا منذ العام 2010م خاصة 
يف  العلية  احلوزة  من  الدينية  الشخصيات  وارشاك  إندونيسيا 

تلك النشاطات التبليغية الدولية.
لقاءات عديدة وحوارات علمية

املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  وفد  زيارة  وتضمنت 
املراكز  يف  املشاركة  عن  فضال  إندونيسيا  يف  عديدة  مدنًا 
واملؤسسات الدينية واالكاديمية، وقد قسمت اىل جزأين عىل 

النحو التايل:
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زيارة العاصمة جاكرتا
العديد من  العاصمة جاكرتا واجراء  زيارة  االول تضمن  القسم 
قسم   � احلكومية  جاكرتا  جامعة  شملت:  وقد  اهلادفة،  اللقاءات 
الدراسات  الرتبية االسالمية، قاعة مسجد استقالل ملتقى طلبة 
ملكتب  التابع  النبيني  خاتم  معهد  دكتوراه(،  )ماجستري،  العليا 
ما  املعهد  هذا  ويضم  اخلرساين(  )الوحيد  الشيخ  الديني  املرجع 
يقارب ال�)250( طالب وطالبة، حوزة -الصديقة فاطمة، حوزة 
البيت  آل  مؤسسة  العلم-  -مدينة  حوزة  املصطفى-  آل  -ايتام 
ومؤسسة  احلسيني(،  فارس  للسيد)  التابعة  السالم(  )عليهم 
إىل  الزيارة  إن  عن  فضال  )هارتونو(  للسيد  التابعة  )وليتلطف( 
دينية  شخصيات  مع  عديدة  لقاءات  شملت  جاكرتا  العاصمة 
بارقبة(  امحد  و)السيد  املهاجر(،  امحد  )السيد  مثل  إندونيسية 
مع  لقاء  شملت  اهنا  كام  واخرين،  العطاس(  حسني  و)السيد 
يف  الدين  نور  سفرين  العراق  لدى  السابق  اإلندونييس  السفري 
للعتبة  التابع  إندونيسيا  لفرع  املركزي  املقر  زيارة  منزله، وكذلك 

احلسينية املقدسة )مركز التبليغ القرآين الدويل(.
زيارة مدينة جاوة

اما القسم الثاين فقد متثل بزيارة مدينة بانغيل التابعة جلزيرة جاوة 
املعهد االسالمي للطالب واملعهد االسالمي  الرشقية وشملت: 
وطالبة،  طالب   )  700( من  اكثر  املعهد  هذا  ويضم  للطالبات 

حسينية القريب، مدرسة ممتيارا علم.
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ك ر تب������ا
حص��د اليوبي��ل الفّض��ي

خمسون قمرًا دارت حول شمس الحسين الشهيد

األحرار: أحمد الوراق - تصوير: صالح السباح

مشــاريع مباركة تنامت تحــت رعاية العتبة 
الحســينية المقدسة، حملت في طياتها 
بــوادر امل ودعوات نجــاح، نابعة من فيض 

االمام الحسين )عليه السالم(.
مــن ضمــن تلــك المشــاريع الهادفــة الى 
علــى  ـ  و"صحافتهــا"  المــرأة  واقــع  تغييــر 
وجــه الخصــوص ـ والعمــل علــى تطويرها 
ورفع مســتواها الثقافــي وإدماجها في 
الحقيقيــة  المشــاكل  وطــرح  المجتمــع، 
موضوعــي  بشــكل  منهــا  تعانــي  التــي 
وصريــح كانــت مجلــة )للقوارير( النســوية.. 
المســلمة  للمــرأة  الحــرة  النافــذة  تلــك 
والمتنفــس النقــي الــذي تعبــر فيــه عــن 
ومنهــا  وطموحاتهــا،  وأهدافهــا  ذاتهــا 
يتــم ترســيخ العــادات والتقاليــد والثوابت 
العربيــة  القيــم  وإرســاء  والمعتقــدات 

اإلسالمية، بأقالم حسينية مخلصة. 
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األحرار: أحمد الوراق - تصوير: صالح السباح

اإلعالم  لقسم  التابع  والطفل  املرأة  اعالم  مركز  احتفى  حيث 
ملجلة   )50( ال���  العدد  بصدور  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
)للقوارير( النسوية من خالل ندوته املوسومة ب� )صحافة املرأة 
بني التخّصص واملسؤولية(، عىل قاعة خاتم االنبياء يف الصحن 
واملرشف  االدارة  جملس  عضو  بحضور  الرشيف،  احلسيني 
القسم  ورئيس  سلطان  كاظم  عيل  احلقوقي  اإلعالم  قسم  عىل 
االعالميني  من  كبري  وعدد  اخلفاجي  عاصم  عباس  املهندس 

والكتاب واملثقفني.
كاظم  عيل  احلقوقي  تّدث  املوضوع  هذا  عن  أكثر  وللتفاصيل 
خرجت  )انام  احلسيني  االصالح  منطلق  "من  قائاًل:  سلطان، 
احلسني  االم��ام  اطلقه  ال��ذي  ج��دي(  امة  يف  االص��الح  لطلب 
)عليه السالم( لثورته والتي اصبحت منهاجا لكل الثائرين عىل 
عىل  املقدسة  احلسينية  للعتبة  العامة  االمانة  دأبت  لذلك  دربة، 
من  ابتداًء  املجتمع،  يف  الفئات  وكل  التخصصات  كل  مراعاة 
الطفولة مرورا بالشباب ثم املرأة وامهيتها يف املجتمع باعتبارها 

العمود الفقري لبناء االسة".
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املجلة  اجاد املرشفون عىل  "احلقيقة يف هذه اجللسة  واضاف: 
باختيار هذا العنوان )للقوارير( كون هذه املجلة خاصة باملرأة 
شفاف  مصطلح  هو  والقارورة  بالقارورة  املرأة  وصف  وتم 

لطيف جدا فرفقا بالقوارير".
وبدوره تدث رئيس قسم االعالم يف العتبة احلسينية املقدسة، 
رئاسة  منصب  تسنمنا  "منذ  قائاًل:  اخلاجي  عباس  املهندس 
قسم اعالم العتبة احلسينية املقدسة ونحن نجتهد عىل عكس 
رؤيتنا االعالمية املنبثقة من عقيدتنا عن طريق الرسالة املوجهة 
االهداف  اىل  لنصل  وميوله،  توجهاته  باختالف  للجمهور 

والغايات املنشودة.
وعن امهية صحافة املرأة بني اخلفاجي: "نحن نرى هذا النوع 
من الصحافة سواء كتب بقلم املرأة او بقلم الرجل عن املرأة 
ان  نعلم  نحن  سيام  وال  جدا،  الصعبة  التحديات  يواجه  فهو 
واملرأة  الطفل  تستهدف  واالفكار  العقيدة  تشويه  حماوالت 
التحدي  يكمن  وهنا  مدروسة،  وخطط  العتبارات  ابتداًء 
لفئة  موجها  مؤثرا  اعالميا  خطابا  نصنع  كيف  واملسؤولية، 
جليل  ويؤسس  وال��رؤى  االفكار  تصويب  يف  يساهم  النساء 
واٍع للمخاطر والتحديات، فضال عن تلبية تطلعاهتن الثقافية 
واالدبية واالجتامعية وغريها مما حتتاجه املرأة القيادية والعاملة 

غرس  دور  عاتقها  عىل  تأخذ  التي  املربية  واالم  البيت  وربة 
االفكار السليمة ونبذ التعصب واالنحراف املتفيش يف مواقع 

التواصل االجتامعي اليوم".
اح��دى  ع��ن  ال��ص��ادرة  )ل��ل��ق��واري��ر(  "جملة  ان:  إىل  م��ش��ريًا 
الورقي  بشكلها  والطفل"  املرأة  اعالم  "مركز  الفنية  شعبنا 
وااللكرتوين عىل حد سواء جديرة بالدعم والتشجيع ملا حتمله 
من مضامني حتاكي عامل املرأة العرصية، بخطاب توعوي ملتزم 
نصل بواسطته اىل اجلوانب الذوقية لدى املرأة ولكن بإرصار 

م. عباس عاص��م الخفاج��ي
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وتأكيد عىل اجلوانب الفكرية التي من شاهنا االرتقاء بواقع 
يف  املطروحة  املوضوعات  تنوع  حيث  من  العربية،  امل��رأة 
املجلة وحماكاهتا لكل رشائح املجتمع النسوي، عىل اختالف 
الدينية والثقافية واالجتامعية خصوصا اهنا تصدر  اهلويات 
بنسخة الكرتونية عرب موقع منفتح عىل العامل، فضال عن نرش 

اجزاء منها بطريقة املنشورات".
املطبوع  هذا  انجاح  يف  املسامهة  الكوادر  "جلميع  مباركًا 
املرأة  بدور  الرجل  ايامن  يعكس  الذي  الدعم  كل  مقدمًا 
بشكل عام وااليامن املطلق باألدوار الفعالة لزميالت العمل 

االعالمي".
ومن جهة اخرى تدثت رئيس ترير جملة للقوارير ومدير 
احلجيمي  كاظم  إيامن  الصحفية  والطفل  املرأة  إعالم  مركز 
قائلًة: يقيم مركز اعالم املرأة والطفل التابع اىل قسم االعالم 
شعار  حتت  املوسومة  ندوته  املقدسة  احلسينية  العتبة  يف 
)صحافة املرأة بني التخصص واملسؤولية(، بمناسبة صدور 

ثقافية  للقوارير، وهي جملة نسوية  العدد اخلمسني من جملة 
والتي تصدر  والطفل،  املرأة  اعالم  مركز  عامة صادرة عن 
املرأة(  )واحة  موقع  عرب  الكرتونية  واخرى  ورقية  بنسخة 
وهو احد املواقع الساندة للموقع الرسمي للعتبة احلسينية، 
واملضامني  املوضوعات  من  الكثري  تتضمن  املجلة  وهذه 
االعالمية املختلفة التي حتاكي عامل املرأة يف خمتلف جوانب 

احلياة، فضال عن ملف خاص بالطفولة وتربية الطفل".
مبينتًا: هذه املجلة تكتب بأقالم نسوية وبأقالم الرجل ايضا، 
وما  بل  فقط،  املرأة  تكتبه  ما  ليست  هي  املرأة  صحافة  الن 
يكتبه الرجل عن املرأة أيضًا، واهم ما يكتب عن قضايا املرأة 

وتطلعاهتا والظواهر التي تساهم يف تشكيل وعي املرأة.
تقديم  اىل  تسعى  املقدسة  احلسينية  العتبة  ان  بالذكر  جدير 
العراق  داخ��ل  املجتمع  ورشائ��ح  فئات  ملختلف  الدعم 
وخارجه بغية املسامهة يف ايصال املجتمع االسالمي اىل اعىل 

درجات الثقافة والوعي.

الحجيم��ي: 
ه��ذه المجل��ة تكت��ب بأق��الم 

نس��وية وبأق��الم الرج��ل ايض��ا، 
الن صحافة الم��رأة ه��ي ليس��ت 

م��ا تكتبه المرأة فقط، ب��ل وم��ا 
يكتب��ه الرجل ع��ن الم��رأة أيض��اً..
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نجحنا في تطوير المنظومة التعليمية 
بأركانها الثالثة »التدريس والمنهج والطالب«

رؤيــٌة واحدٌة تقف وراء كلّ ما نفعله في الجامعة، وتتمثل بالتمّيز في التعّلم والبحث العلمي وخدمة 
المجتمع، والسعي إلى ترسيخ القيم الخلقية والدينية لدى مالكات الجامعة والطالبات عبر تفعيل دور 

اإلرشاد والتوجيه فضالً عن تنمية القدرات المعرفية والعلمية والعملية.
بهذه الكلمات، تحدثت رئيس جامعة الزهراء )عليها السالم( للبنات التابعة للعتبة الحسينية المقدسة، 
األســتاذة الدكتورة زينب المال ســلطاني، في لقاء خاص مع )األحرار(، حيث كشــفت عن تفصيالت كثيرة 
حول كلّ ما يدور في هذا الحرم الجامعي اآلمن الذي كان فريداً من نوعه، إذ تعّد جامعة الزهراء )عليها 

السالم( أّول جامعة للبنات على مستوى محافظة كربالء المقّدسة والعراق.

األحرار/ أحمد الوّراق – تصوير/ مرتضى االسدي

رئيس جامعة الزهراء  للبنات 
تكشف ل� )األحرار(:

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2022 م

30



مساهمة فاعلة في تكوين شخصية الطالبة المثالية

أهداف الجامعة
تقول املال السلطاين: »هتدف جامعة الزهراء )عليها السالم( للبنات إىل حتقيق رؤيتها 
القيم اخللقية والدينية لدى مالكات  املتمثلة برتسيخ  ورسالتها عن طريق األهداف 
القدرات  تنمية  عن  فضاًل  والتوجيه  اإلرشاد  دور  تفعيل  عرب  والطالبات  اجلامعة 
املجتمع  أوساط  بني  العلمية  اجلامعة  مكانة  وتعزيز  والعملية،  والعلمية  املعرفية 
األكاديمي والعلمي عن طريق تطوير املنظومة التعليمية بأركاهنا الثالثة )التدريس، 

املنهج والطالب( بام حيقق رؤية اجلامعة ورسالتها، وهو ما نجحنا به«.
وتضيف، »كام نسعى إىل حتسني القدرة املؤسسية للجامعة عرب تقديم اخلدمات اإلدارية 
واملالية عىل وفق معايري اجلودة والكفاءة، فضاًل عن زيادة رصيد البحث األكاديمّي 
عن طريق عمل األبحاث النوعية لتحقيق األهداف االسرتاتيجية للجامعة، باإلضافة 
إىل حتقيق التميز العلمّي لتلبية االحتياجات البحثية للدولة عىل وفق معايري االعتامد 
املخرجات  تأهيل  خالل  من  العلمّي  بالواقع  النهوض  مع  واملؤسيس،  األكاديمي 
تقنيات  يف  املعرفية  واألساليب  العلمية  الربامج  أحدث  باتباع  وتطويرها  التعليمية 

التدريس«.
وزادت بالقول: »نحرص أيضًا عىل رفد مؤسسات الدولة واملراكز العلمية بباحثات 
متطلبات سوق  يناسب  وبام  والرتبوية  والطبية  الصحية  العلوم  كفوءات يف جماالت 
التدريب  العمل، وكذلك العمل عىل تطوير مالكات اجلامعة األكاديمية عن طريق 
واملشاركة البحثية؛ وذلك عرب فتح آفاق التعاون مع املؤسسات التعليمية عىل املستوى 
والرصانة  املحلية  الكفاءة  بني  املزج  مبدأ  اعتامد  مع  والعاملّي،  واالقليمّي  املحيّل 
حتسني  إىل  باإلضافة  رصينة،  جامعات  مع  عاملية  علمية  اتفاقات  عقد  عرب  األجنبية 
قدرات املالكات التدريسية وتنمية مهاراهتم يف البحث العلمي واالبتكار من خالل 

توفري الربامج التعليمية بتقنية عالية«.
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قيم الجامعة
واألخالقي،  املهني  »االلتزام  ب�  القيم  هذه  سلطاين  املال  وتلّخص 

اإلتقان، اإلبداع، التكامل، اجلودة والتعاون«.
أما عىل سياسة اجلودة يف اجلامعة، تبني أن »جامعة الزهراء )عليها 
وهي  اجلودة  سياسة  متطلبات  بتحقيق  تلتزم  للبنات  السالم( 
حتقيق أهداف اجلامعة الرئيسة املعتمدة يف خطتها االسرتاتيجية بام 
تتوافق مع رؤيتها الُكلّية، مع االلتزام بالتطوير والتحسني املستمر 
ملستويات األداء األكاديمي والتمّيز البحثي، فضاًل عن تعزيز كفاءة 
اإلبداع والتمّيز لدى أعضاء هيأة التدريس، باإلضافة إىل االلتزام 
أهداف  ومراجعة  والتنظيمية،  القانونية  املتطلبات  مجيع  بتطبيق 
اجلودة واملتابعة األكاديمية والفنية واإلدارية، وضامن فاعلية تطبيق 
الدولية  القياسية  املواصفة  متطلبات  وفق  عىل  اجلودة  إدارة  نظام 
القياسية  املواصفات  بتحقيق  وااللتزام   ،»2015:  ISO9001«
ومفاصلها  التخصصية  خمترباهتا  يف  اجلامعة  حتتاجها  التي  الدولية 

األخرى بام يضمن مواكبة التطّور العلمي والتكنولوجي«.
يف  اإلسهام  هو  ودقيق  واضح  بشكل  إليه  تسعى  ومما 
األمانة  رسالة  مع  يتفق  بام  املثالية  الطالبة  شخصية  تكوين 
يف  إجيايب  تغري  إحداث  عرب  املقدسة،  احلسينية  للعتبة  العامة 
نشاطات  تطوير  بوساطة  وتوجهاهتن  الطالبات  سلوكيات 
واضحة  اسرتاتيجية  إطار  يف  والتدريب  والتعليم  التعلم 
ومواكبة  التعّلم  يف  التميز  هبدف  أصيل،  إسالمي  وتوجه 
الكامل  الرضا  إىل  للوصول  والتكنولوجي،  العلمي  التطور 

بمخرجات العلمية التعليمية.
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تفاصيل أكثر عن مبنى الجامعة 
يشغل هذا الرصح العلمي الكبري موقعًا اسرتاتيجيًا مهاًم يف مشارف مدينة كربالء املقدسة من اجلهة الشاملية عىل قطعة أرض 
بمساحة )25 ألف مرت مربع( وبواجهة رئيسة بعرض )215 مرتًا( تطل عىل واحد من اهم شوارع املدينة وهو الطريق الرابط ما 
بني )كربالء – بغداد(، حياذي املوقع رشقًا مبزل وشامالً وجنوبًا اراٍض زراعية، ويرتفع منسوب املجمع بمقدار )1.2 مرت( عن 
حميطه مما يعّزز من فخامة املرشوع، إضافة اىل تصميمه و موقعه الفريدين، فيام يتألف املجمع من مبنى رئيس تعليمي بمساحة 

)36 ألف مرت مربع( وثالثة مباٍن إلقامة وسكن الطالبات بمساحة )3 آالف مرت مربع(.

المبنى الرئيس
ينقسُم املبنى اىل جزأين متامثلنِي معامريًا بمداخَل رئيسة اىل الفناءات الكبرية لكل جزء، باإلضافة اىل مداخل جانبية تربط بني 
عىل  املبنى  حيتوي  حيث  امللحقة،  باملباين  الرئيس  املبنى  وصل  حلقة  تعترب  خلفية  وخمارج  اخلارجية  السيارات  ومواقف  املبنى 
اقسام دراسية يف كل طابق تتضمن خمتربات طبية وخمتربات احلاسوب وخمتربات الصوت وقاعات دراسية جمهزة بوسائل عرض 
الكرتونية، فضاًل عن مكتبة مركزية بمساحة 800 مرت مربع، وكذلك حيتوي املبنى عىل سداب ومطبخ  مركزي بصالة طعام 

تتسع ل� 745 طالبًا.

بماذا تمتاز الجامعة؟
بافتخار واعتزاز كبري، جتيب املال السلطاين عىل هذا السؤال قائلة: 

 Building Management( متيز مرشوع اجلامعة بمنظومات تستخدم ألول مرة عىل مستوى املنطقة منها منظومة ادارة املباين«
System(، وكذلك بمنظومة الباسبار كبديل للكابالت الكهربائية، وايضًا حتتوي مجيع املباين عىل منظومة نقل عمودي )مصاعد( 

ومنظومة تكييف متكاملة ومنظومة إنذار وإطفاء احلرائق ومنظومة نداء عام وغريها من وسائل السالمة، فضاًل عن ذلك يتميز 
املرشوع بطابع معامري راٍق يمزج بني عامرة املايض واحلارض من حيث الفكرة التصميمية واملواد املستخدمة يف البناء.

قاعة املؤمترات الكربى - قاعة أم أبيها )عليها السالم(
متثل قاعة املؤمترات الكربى التي تسّمت باسم أّم أبيها )عليها السالم( ق�لب املرشوع اجلامعي، وهي أهم فضاء يف املرشوع، فهي 
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مصممة بأسلوب معارص إلقامة املؤمترات واملسابقات العلمية 
صوت  منظومات  عىل  باحتوائها  والدولية،  املحلية  والثقافية 
وحتكم  اخراج  بغرفة  ومدعومة  احرتافية  واضاءة  وعرض 
مطلة عىل خشبة املرسح التي تتوسطها شاشة عرض الكرتونية 
الدولية،  الندوات  خالل  تستخدم  مرتمجني  وغرف  ضخمة، 
وهي  شخص   500 من  ألكثر  املشرتكة  املؤمترات  قاعة  تتسع 
معدين  هبيكل  انشاؤها  وتم  للجلوس  مستويني  عىل  مصممة 
صوتيًا  معزولة  فهي  اجلدران  اما  والسجاد،  باخلشب  مغلف 
بزخارف  الليزري  بالقطع  واملنقوش  املثقب  باخلشب  ومغلفة 
بنسيج يمتص  بآيات قرآنية وتبطينها  اسالمية مميزة مع تتوجيها 
الصوت، يبلغ ارتفاع القاعة 20 مرتًا وبعرض 11 مرت وطول 

30 مرت.

المبنى الثانوي )االقسام الداخلية ( 
مبنيان  بجانبها  يصطف  الداخلية  االقسام  هي  الثانوي  املبنى 
املنفصلة  الغرف  بنظام  زودت  الطالبات  لسكن  ُجّهزا  اثنان 
فيتكون كل منهام من اربع طوابق ب� 20 غرفة نوم يف كل طابق 
 320 ل�  البنايتان  وتسع  أخرى،  وملحقات  مشرتك  مطبخ  مع 

طالب بشكل جممل.

وصف عام لمشروع مبنى الجامعة
احلسينية  للعتبة  العامة  األمانة  مشاريع  أهم  من  املرشوع  يعد 
والوصف  احلجم  حيث  من  املنطقة  يف  األول  لكونه  املقدسة 
واملعنى، فهو مرشوع تعليمي بمبدأ هو االول يف املنطقة وخاصة 
والعامرة  التصميم  متطلبات  فيه  تتوفر  بناء  ضمن  فقط  للبنات 

العرصية واملستقبلية. 
يتميز املرشوع بطابع معامري يمزج بني عامرة املايض و احلارض 
من حيث الفكرة التصميمية واملواد املستخدمة يف البناء،  فاملبنى 
ملنطقة  التقليدية  للمباين  املعامري  االسلوب  يعكس  الرئيس 
بثالثة  حماطة  رئيسة  فناءات  عىل  باحتوائه  االوسط  الرشق 
بينها و بني األروقة، باإلضافة اىل  عقود من كل جانب تفصل 

تتفاوت  و  مربع  مرت   2100 مساحتها  تشكل  ثانوية  فناءات 
الفناءات  هذه  تساهم  اذ  املوقع  مناسيب  مع  بالتالؤم  مناسيبها 
نافورات  تتوسطها  الطبيعية، حيث  والتهوية  توفري االضاءة  يف 
زينة و مساحات خضاء تساعد عىل تلطيف اجلو وتضيف اليه 
صفة مجالية. كام حيتوي املبنى عىل 9 قبب مدببة خرسانية منهاة 
عنها  تتميز  خمتلفة  وبأحجام  زاهي  ابيض  بلون  بورد  باجلبسوم 
بثالثة أسقف  املبنى  يتميز  بقطر 11.3 مرت، كام  الرئيسية  القبة 
لساحات  الطبيعية  االضاءة  توفر   )skylight( كبرية  زجاجية 

التجمع الداخيل. 

 برامج التطوير االكاديمي
أ_ اإلرشاد األكاديمي

تتضمن الرؤية الكّلية للجامعة املنبثقة من رؤيتها املستقبلية، هي 
الواقع  يف  املتوافر  عىل  نوعية  إضافة  ذات  بيئة  إجياد  إىل  السعي 
واإلقليمي  املحيل  املستوى  عىل  اجلامعة  يمّيز  بام  التعليمي، 
بواقع  االرتقاء  عىل  الرتكيز  اإلضافة  تلك  وتكمن  والدويل، 
الثقايف(  املعريف   ، الرتبوي  العلمي،   ( املستوى  عىل  الطالبات 

وشتى املستويات األخرى. 
ب_ برنامج إدارة املخاطر

يف  اجلودة  أساسيات  من  املخاطر  إدارة  برنامج  تفعيل  ُيعّد 
بام  التطور  ومواكبة  التنامي  تعتمد  التي  الطاحمة  املؤسسات 
اجلامعة  خطة  يف  عليها  املتفق  املرحلية  األهداف  مع  ينسجم 
بشتى  املخاطر  رصد  طريق  عن  ذلك  ويأيت  االسرتاتيجية، 

أنواعها التي قد تواجه السري العمل األكاديمي.
ت- برنامج التأمني الصحي

صحة الفرد من أهم األولويات يف اجلامعة، وفرضت الكليات 
يف اجلامعة واقعًا طبّيًا متفّردًا عرب تبنيها مشاريع اسرتاتيجية ُترّكز 
عدد  إجياد  طريق  عن  والطبية،  الصحية  اخلدمة  يف  النوع  عىل 
النقص  سد  تستهدف  خمتلفة  بتخصصات  الطبية  األقسام  من 
املجال  النسوية سيام يف  الكوادر  من  السوق  احلاصل يف حاجة 

الطبي.

تعّد الجامعة من أهم مش��اريع األمانة العامة للعتبة 

الحسينية المقدسة لكونه األول في المنطقة من 

حيث الحجم والوصف والمعنى..
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تعّرف أكثر..
تصنف جامعة الزهراء )عليها السالم( للبنات باهنا مؤسسة علمّية جمازة من قبل وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وإهنا األوىل 

عراقيا خاصة باإلناث، تأسست عام  2018  وُشّيدت لتكون رصًحا علميًّا يضاهي اجلامعات الرصينة.
عمدت اجلامعة منذ تأسيسها اىل االرتقاء بالبحث العلمي للمالكات التدريسية وبني صفوف الطالبات، وتبعا لذلك فقد اعتمدت 
األبحاث  نرش  وتطوير  العلمي  البحث  ملتابعة  متخصصة  جلنة  بتشكيل  والرشوع  العلمي  البحث  لتدعيم  رئيسة  خطط  جدولة 
وحتديدا يف املستوعبات العاملية ودعم النتائج البحثية، اضافة عىل اعتامدها عىل مبدأ املواكبة ملتطلبات التعليم املعارص بتوفري شبكات 

التدريس احلديثة والتعليم اإللكرتوين وقنوات البّث الداخيل لالتصال والتواصل املعريف.
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يُد المرجعية تطّبب آالَم المرضى
مجّمع اإلمام الحسين الطّبي يشهُد إضافة تخّصصات جديدة

قــد ال يختلــُف اثنــان، على نجــاح المشــاريع الطبيــة التابعــة للمرجعيــة الدينيــة العليــا والعتبات 
المقدســة، لتكــوَن بديالً ممّيــزاً أمام المواطنيــن للحصول على فــرص كبيرة مــن العالج، فهي 
إلــى جانــب رقّيها الطبــي، تمّكن المراجعيــن من أن يحظوا بخدمات شــبه رمزيــة أو مجانية في 

مناسبات عّدة.
األحرار/ نمير شاكر ـ تصوير/ أحمد القريشي
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يف األسبوع املايض، افتتح املتويل الرشعي للعتبة احلسينية املطّهرة 
سامحة الشيخ عبد املهدي الكربالئي »جممع االمام احلسني )عليه 
شارع   � املوظفني  حي  يف  الكائن  التخصيص«  الطبي  السالم( 
املشّجر بمحافظة كربالء املقدسة، والتابع ملكتب ممثلية املرجعية 

الدينية العليا بالنجف األرشف.
افتتاح املجّمع التخصيص، بعد إعادة تأهيله وترميمه من  ويأيت 
املقدسة،  احلسينية  العتبة  يف  الطبي  والتعليم  الصحة  هيئة  قبل 
حيث سعت إىل جتهيزه بأحدث املعدات الطبية احلديثة؛ بام يرقى 
املعايري الدولية، فضاًل عن إضافة ختّصصات طبية جديدة، خلدمة 

أهايل كربالء وزائرهيا الكرام.
الدكتور  املقدسة،  العتبة  الطبي يف  والتعليم  الصحة  هيئة  رئيُس 
إّن  قائاًل:  ل� )األحرار( عن هذا اإلنجاز  الساعدي حتّدث  ستار 
العتبة  قبل  من  مهمة  بادرة  التخّصيص  الطّبي  املجمع  »تأهيل 
له،  جديدة  طبية  ختصصات  وإضافة  لتطويره  املقدسة  احلسينية 

لتلبية احتياجات املرىض يف املدينة وخارجها«.
عديدة،  ختصصات  يف  طبية  خدمات  يقّدم  »املركز  بأّن  وتابع 
التي  الكلفة  بسعر  فقط  جمانية(  )شبه  تكون  أن  تكاد  وبأسعار 
ترصف كأجور لألطباء واملمرضني وتكاليف الصيانة الدورية«.

الشيخ  سامحة  عليه  يرشف  الذي  الطبي  املجمع  أصبح 
)العيون،  بينها  عديدة  ختصصات  اليوم،  يضّم  الكربالئي، 
البولية،  اجلراحة  األطفال،  الباطنية،  اجلراحة  األسنان، 
النسائية  العيادة  املفاصل،  عيادة  واحلنجرة،  األنف 
)الصيدلية،  خدمات  اىل  باإلضافة  الصغرى(  والعمليات 

السونار، املخترب، فحص البرص وصناعة العوينات(.
سيقدمها  وعالجية  طبية  مبادرات  عن  الساعدي  وكشَف 
سّكرك  )افحص  مبادرة  بينها  القادمة،  الفرتة  يف  املركز 
وستستمر  السكري،  ملرىض  املجانية  نفسك(  عىل  واطمئن 
كهدّية  السكر  فحص  جهاز  تقديم  مع  كاماًل  أسبوعًا 

للمرىض«.
ويف حديث آخر ل� )األحرار(، أوضح مدير املجمع الطبي، 
سابقًا  يضم  كان  »املجمع  أن  احلبيب،  الرمحن  عبد  عيل 
ختصصني طبيني فقط ومها )العيون واألسنان(، وُأضيفت له 
ختصصات جديدة بعد إعادة تأهيله من قبل العتبة املقدسة«.

وتابع، »تم إضافة اجهزة جديدة للمجمع مثل جهاز سونار 
مساحة  وفحص  الشبكية  لفحص  للعيون  جديدة  وأجهزة 

العني وكل ما خيص األمراض التي تصيب العني«.

األحرار/ نمير شاكر ـ تصوير/ أحمد القريشي
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مجّلــة الـ )Time( تكتــب: لمــاذا هــذِه المدينــة العراقيــة 
تتعــاوُن إلنقــاذ نخيلهــا؟

مش��اريع العتبة الحس��ينية 
ف��ي اإلع��الم العالم��ي

أنا يف كربالء، وهي حمافظة عراقية تقع جنويّب العاصمة بغداد، 
األرض  لتسّخن  صافية،  زرقاء  سامء  من  الشمس  تتدّفق 
درجة   115( ل�  تصل  حرارة  درجات  يف  الكاكي  اللون  ذات 
يرسل  للهواء  مئوية(، وأصغر حتريك  فهرهنايت( )46 درجة 
تبلغ  الصحراء  من  رقعة  يف  ذلك،  ومع  دائري.  بشكل  الغبار 
تتأرجح  املدينة،  مركز  خارج  مربع(  )ميل  من  أقل  مساحتها 
املختلفة،  األنواع  عرشات  من  نخلة(،  ألف   70( سعفات 
العامل حول األشجار ويقطعون  فيام حيوُم  الرتبة،  هبدوء فوق 
األغصان املّيتة ويفحصون خراطيم الري التي جتري يف الرتبة 

بجانبها.
القائمني  بإرشاف  يقام  مرشوع  هي  )فدك(،  ب�  املساّمة  املزرعُة 
أهم  أحد  السالم(  )عليه  احلسني  اإلمام  مرقد  إدارة  عىل 
النبي حمّمد )صىل اهلل  الشيعية وحفيد  الشخصيات اإلسالمية 
مجيع  من  الزائرين  ماليني  رضحيه  جيتذبه  والذي  وآله(،  عليه 

أنحاء العامل كّل عام.
عادل  حممد  املهندس  جيلس  اهلواء،  مكّيفة  صغرية  غرفة  ويف 
النخيل،  أشجار  وسط  اإلسمنت  من  كتل  عىل  الكلكاوي 
العقود  يف  ويقول:  الطازج،  التمر  ويأكل  الشاي  يرتشف 

األخرية، تم تقليص أشجار النخيل بمقدار النصف، مشريًا إىل 
احلروب التي شهدها العراق عىل مدى األربعة عقود املاضية، 

كسبب رئيس هلذه اخلسارة االقتصادية.
فمع كل حرب تتبعها حالة من الفوىض، حيث يقوم املواطن 
الكلكاوي،  ويوضح  املنازل،  لبناء  احلدائق  أو  الغابات  بقطع 
بأن »املناطق احلدودية مع الكويت أو إيران املليئة بالنخيل تم 

حرقها أو قصفها«.
 2003 عام  العراق  األمريكي عىل  الغزو  »منذ  بأنه  ويضيف، 

عىل وجه اخلصوص، مل هتتم الدولة بإنقاذ النخيل«.
يعد  حيث  للغاية،  أسوأ  األمور  جيعل  املناخ  تغري  فإّن  واآلن، 
العراق خامس بلد معرض لتأثريات تغري املناخ، وفقًا لربنامج 
األمم املتحدة للبيئة. لكن البلد هو أيضًا ثاين أكرب منتج للنفط 
اخلام بني دول أوبك. يعتمد اقتصادها بشكل كبري عىل احلفاظ 
من  العامل  بقية  إطعام  يف  تساعد  صناعة   - مربحة  صناعة  عىل 

إدمان الوقود األحفوري، واألزمة املناخية الناجتة )...(.
عىل مدى السنوات األربع املاضية، أخذت العتبات واملؤسسات 
الدينية يف كربالء، مثل العتبتني احلسينية والعباسية املقدستني، 
وبعض املزارعني واجلامعات الناشطة، يمسكون بزمام األمور، 

أدنــاه هــو تحقيق صحفــي لـ )ســام كيمبول( نشــرتُه 

مجّلــة )تايــم( األمريكيــة باللغــة اإلنكليزيــة بتاريــخ )16 

تشــرين الثانــي 2022(، وترجمتــه )مجلة األحــرار(، حيث 

يتنــاول اهتمــام العتبــة الحســينية المقّدســة بزراعة 

كربــالء  مدينــة  فــي  منــه  تبّقــى  مــا  وإنقــاذ  النخيــل 

المقدسة، عبر مشروعها الرائد )مزرعة فدك للنخيل(. 

فضالً عن تجارب أخرى تشهدها المدينة المقدسة.

ترجمان
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عىل نحو متزايد يف ظل غياب دعم الدولة، ويقول الكلكاوي: 
»نحن بحاجة إىل التعاون، فيٌد واحدة ال تكفي«.

العام )2015( بتكلفة مالية  لقد بدأ مرشوع )مزرعة فدك( يف 
تصل ل� )6.8 مليون دوالر أمريكي(، وكان اهلدف منه إعادة 
الطبيعة اخلضاء إىل كربالء، فمنذ العام )2006(، تّم تقليص 
مساحة املحافظة اخلضاء بنسبة )40٪(، إْذ اختفت الكثري من 
األرايض الزراعية الغنية التي كانت حتيط باملدينة، ومل ترتك هنا 
أثر  وقد  احلرارة،  ودرجات  الرطوبة  من  للتخلص  خصة  تربة 
الكلكاوي،  يقول  كام  اخلصوص،  وجه  عىل  كربالء  عىل  ذلك 

التي تقع بالفعل يف منطقة ساخنة يف العراق..
فدك  بمزرعة  العاملني  املزارعني  أحد  الشمري،  زمن  ويقول 
بالنخيل وتقنيات  العناية  آبائه وأجداده  إنه »تعّلم من  للنخيل: 

وطرق الري، وحصاد التمور )....(«.
اجلذري  والتخفيض   - احلكومية  اإلجراءات  عن  بعيدًا  ولكن 
عىل  إن  الكثريون  يقول   - النفط  صناعة  عىل  العراق  العتامد 
املجتمع الدويل أن يلعب دورًا أيضًا. ذلك ألن دواًل مثل العراق 

لكنها  املناخ،  تغري  عن  النامجة  األعباء  أكرب  من  بعضًا  تواجه 
أكسيد  ثاين  انبعاثات  من  املشكلة،  يف  بكثري  أقل  بقدر  سامهت 
الرئيسة  بامللوثات  مقارنًة   -  )2020( عام  يف  العاملية  الكربون 
مثل الواليات املتحدة والصني. يقول بعض العراقيني إن هؤالء 
التزام  لدهيم  االنبعاثات  ينرشون  الذين  والتارخييني  األثرياء 

خاص بمساعدة العراق. 
لكن الشمري، املزارع، متشّكك، »نحن كمواطنني، نعرف شيًئا 
عن تغري املناخ. لكن إذا ذهبنا لتقديم شكوى إىل اجلهات املعنية، 
فلن يستمعوا إلينا إال إذا قدمنا هلم رشوة، فهذه املشاكل سببها 

احلكومة«.
يف غضون ذلك، ُتظهر كربالء كيف يمكن للمجتمع أن يعمل 
سويًا للتغّلب عىل درجات احلرارة املرتفعة. يقول الكلكاوي: 
املظللة  املناطق  حتت  برودة  أكثر  اهلواء  يبدو  األيام،  هذه  »يف 

داخل وحول حديقة فدك«.
ويضيف، »كانت هذه البقعة ذات يوم صحراء قاحلة ال طيور 

وال حيوانات وال ماء، أما اآلن أصبحت هناك حياة«.
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في بلورة أس��ِس التعايش الس��لمي 

دور وسائل اإلعالم 

ال يختل��ف اثنان في تقييم أهمية اإلع��الم ودوره في توجيه الرأي العام 
نحو مسار معين، وتنبيه المجتمع الى ما يحيط به من سلبيات او إيجابيات 
أو مخاط��ر؛ ولكّن األهمية الكبرى تكمن في الحذر من توجه اإلعالم نحو 
مسارات تدعم التوّجهات غير اإلنسانية وتنشر التطّرف واألفكار والتيارات 

المنحرفة والغريبة بدعوى نقل األحداث بدّقة ومصداقية.
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منها  يناسبنا  ما  اختيار  الوسائل اإلعالمية ورضورة  تنتهجها  التي  د نظريات اإلعالم  تعدرُّ ورغم 
لنستقي األخبار واملعلومات، إال ان الفضاَء املفتوح يف عامل اليوم يتيح لإلعالم بمختلف نظرياته 
التواجد أمام أنظارنا ويف بيوتنا ويف كل مكان، األمر الذي يدعو اىل وجود وعي لدى املتلقي ملعرفة 

ما يريد ومن أي اجلهات اإلعالمية يتلقى املعلومة.
اإلعالم يمكن أن يشعل حرباً أو يطفئها!

الركيزة  هو  "اإلعالم  اّن  أكد  اللبنانية  الصحافة  احتاد  عضو  حطيط  نسيب  الدكتور  األكاديمي 
البيان القرآين  التطّرف والتشّدد، وقد كان  التعايش السلمي أو يف حماولة نرش  األساس سواء يف 
أول ُمعطى يف مسألة اإلعالم الدَعوي من حيث ان كافة الرساالت الساموية اتكأت عىل منظومة 
العمل  مستوى  عىل  احلارض  عاملنا  يف  اإلعالمية  املنظومة  متثلها  التي  والرسالة،  واملرَسل  املرِسل 

الصحفي واإلعالمي".
واملالَحظ انه بعد احلرب العاملية الثانية، أخذ اإلعالم حيزًا كبريًا حيث انه يمكن أن يشعل حربًا 
ويمكن أيضًا أن يطفئها، وكذلك بالنسبة للفتن والنزاعات عرب العامل، وكام قال )غوبلز( "اكذب 
أمريكا  ورثتها  التي  الكاذبة  الدعاية  منظومة  بدأت  هنا  ومن  الناس"،  يصّدقك  حتى  اكذب  ثم 
مرسخًة يف األذهان أن اإلعالم يمكن أن يربح حربًا قبل أن تبدأ كام فعلت يف حرب اخلليج! أو 

لتمّهد إىل حرب كاذبة كام فعلت يف العراق عام 2003!
وأوضح حطيط ان "اإلعالم اآلن يمثل جبهة مفتوحة وخطرية خاصًة بعد اعتبار وسائل التواصل 
والصحف  واإلذاعة  التلفزيون  يف  حمصورًا  السابق  يف  كان  حيث  إعالمية،  منّصات  االجتامعي 
الرقابة احلكومية واألسية يف  البيوت بل يتجاوز  اليوم خيرتق احلدود ويدخل  املكتوبة، فيام هو 

بعض األحيان". 
وختم حديثه بالقول: "البد أن يكون للعرب دور مهم يف اإلعالم عىل املستوى العاملي، ألن إمهال 
اإلعالم يمهد للغزو الفكري والثقايف واإلعالمي األجنبي، وجيعل منه ملهاًم للرأي العام املحيل 
وهذا األمر خطري للغاية، حيث لكلهِّ أمة وجمتمع مبادئه وتوجهاته وسياسته التي جيب أن يدافع 

عنها، وذلك عرب اإلعالم املميز واملمنهج واملحافِظ عىل األطر الرئيسية".
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 الوسائل اإلعالمية ُتعّد بشكل عام مهمة جدًا لنشر الثقافات 
والمع��ارف الخاص��ة بالش��عوب والمجتمع��ات، فضالً ع��ن الدور 
المح��وري ال��ذي يمك��ن أن يق��وم ب��ه اإلع��الم في نش��ر ثقافة 

التعايش السلمي..

الحل في مشروع إعالمي متكامل 
مازن  الدكتور  التونيس  اإلسرتاتيجي  واملفكر  الباحث 
الرشيف شاركنا بالرأي قائاًل: "وفق منظور عميل يف وسائل 
اإلعالم لسنوات عديدة الحظُت أن اإلعالم يمكن أن يكون 
بعض  كانت  ذلك  عىل  ومثال  بناء،  وسيلة  أو  هدم  وسيلة 
يسّمى  ما  الندالع  األسايس  السبب  هي  اإلعالم  وسائل 

الربيع العريب".
وأضاف الرشيف، "بكل أسف الذين غلبوا يف الفرتة املاضية 
هم املفسدون فهم ينترشون وينرشون سمومهم, وبالرغم من 
أمامها  تبقى  ولكن  متميزة  إعالمية  ووسائل  قنوات  ظهور 

مهمة وعمل كبري؛ ألّن اآلخرين يضيفون أنواع الفنون واللهو 
تستهوي  ما  إليصال  جدًا  عاٍل  وأداء  قدرة  ولدهيم  والرتفيه 
صناعتها  يتقنون  األكاذيب  وحتى  األعني،  وتتلذذ  األنفس 
كوسائل  أيضا  علينا  لذا  األخبار،  فربكة  يف  إمكانية  ولدهيم 
إعالمية عربية، أن نتقن فن إظهار احلق بأمجل حلله، وإقناع 
الناس وخاصة الشباب املتجهني لتلك القنوات املفِسدة للقيم 

واملبادئ واألخالق واألفكار". 
ويرى الرشيف أن احلل الناجع يف خلق فضاء إعالمي متميز 
ومؤثر يكمن يف "إجياد مرشوع إعالمي عريب متكامل، يعكف 
مواجهة  يف  اإلصالح،  يريدون  الذين  الشأن  أصحاب  عليه 

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2022 م

42



زعزعة  يف  كبري  دور  هلا  كان  التي  اإلعالمية  القنوات  بعض 
األمن والتأثري السلبي يف الرأي العام العريب".

نظرة طموحة..
"اإلعالم  أن  اعترَب  تلفزيونية،  برامج  مقّدم  دكروب،  سامر 
اإلعالمية  الوسائل  فإن  وعليه  والثقافة،  املعرفة  مصادر  أهم 
اخلاصة  واملعارف  الثقافات  لنرش  جدًا  مهمة  عام  بشكل  ُتعّد 
الذي  املحوري  الدور  عن  فضاًل  واملجتمعات،  بالشعوب 

يمكن أن يقوم به اإلعالم يف نرش ثقافة التعايش السلمي". 
"إذا كانت الشعوب تطمح بأن يسود التعايش  ويتابع حديثه، 
فيام بينها فعىل اإلعالم الوطني والواعي وامللتزم أن يبادر وأن 
لوسائل  يتصّدى  وأن  السلمي،  التعايش  ألفكار  منّصًة  يكون 
التطّرف،  روح  وترسيخ  احلقائق  تشويه  حتاول  التي  اإلعالم 
واملواد  األخبار  نرش  يف  املصداقية  مبدأ  يعتمد  أن  وعليه 

اإلعالمية وعدم استعامل الطرق امللتوية". 
امتصاص التوّتر وُمخرجات االختالف

اّن  أفادت  اللبنانية،   MBN قناة  يف  إعالمية  مشلب،  ليندا 

الثقافية والفكرية وما يدور حول  الفعاليات واألنشطة  "مجيع 

إن  ُتثمر  أن  هلا  يمكن  والتعايش ال  السلم األهيل  تفعيل  أمهية 
نقل  هنا  نقصد  وال  ومتمّيز،  مؤّثر  إعالمي  نشاط  يصاحبها  مل 
نقل  جيب  إنام  فقط  املجتمعات  بني  التام  واالنسجام  التامُثل 
دون  التفاصيل  بعض  يف  خمتلفًا  كان  وإن  حتى  اآلَخر  صورة 
املساس به او التحريض عليه، فاملهم هو مبدأ التوافق واحرتام 

اآلخر بغض النظر عن فكره ومعتقده وأصله.
وأكدت ليندا اّن "هذا األمر مهم وأسايس يف نرش ثقافة االعتدال 
وامتصاص التوّتر وخمرجات االختالف، وبالتايل محاية السلم 
األهيل، ألّن اإلعالم يستطيع بموقف واحد أن حيّول األرض 
إىل بركان ويستطيع أيضًا سحب فتيل هذا التوّتر وحيافظ عىل 
تعمل  أن  جهة  ألية  "يمكن  أنه  موضحًة  والسلم"،  التعايش 
عىل مواجهة الغزو االلكرتوين الذي حياول يف بعض األحيان 
والتحكم  املنطق  حتكيم  خالل  من  وذلك  احلقائق،  حتريف 

بالذات وفهم ماذا ينوي املقابل من زج أفكار سلبية".
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أمريكا  أولويات  أحد  من  هو  العلم  أن  الكتاب  صاحب  وبني 
فئة  لكل  االحصائيات  الكاتب  ويقدم  واالقتصاد  السالح  بعد 

وختصص وعدد احلاصلني عىل هذه اجلائزة لكل ختصص.
وجييب الكاتب عىل السؤال الذي قد يتبادر يف بعض األذهان ماذا 

حيصل للفائزين عىل جائزة نوبل؟
حيصل الفائز عىل:

أواًل: امليدالية الذهبية لنوبل.
ثانيًا: دبلومة اجلائزة.

ثالثًا: القيمة املالية للجائزة.
وكيف  الثالثة  البنود  من  كل  عن  تفصيلية  معلومات  ويضيف 

يمكن االستفادة منها وما إىل ذلك.
نوبل!؛  جائزة  رفضوا  وسياسيني  وأدباء  علامء  حكاية  يرسد  ثم 
فمثاًل  شخيص،  بدافع  رفضوها  أو  سلطاهتم  اجبار  بسبب  أما 
اجبار العامل )ريتشارد كوهن( الفائز بجائزة نوبل يف الكيمياء عام 
1938 برفضها حتت ضغط من السلطات األملانية آنذاك؛ وذلك 
األخرى عىل  األمثلة  من  ويذكر جمموعة  هتلر،  خضوعًا ألوامر 

ذلك.
كيف تفوز بجائزة نوبل؟

ينقل الكاتب ترصحيات الفائزين وقد أمجع كلهم عىل أن اخللطة 

املستمر  التعلم  عىل  واملثابرة  التعلم  حب  هي  للفوز  السحرية 
بمختلف  الطالب  عىل  املرشفني  األساتذة  قبل  من  دعم  ووجود 
به  متيم  تكون  بل  العلم  حتب  أن  فيجب  والعبارات،  الصيغ 
وتستمر هبذا الشغف يف ختصص ما مع وجود الصرب فإن األمر 
اإليطالية  العاملة  لقول  إضافة  يتوقف  ال  وجهد  صرب  إىل  حيتاج 
املخضمة )ريتاليفي مونتالسيني(: "ال يمكن أن يكون هناك علم 

بدون خيال علمي بدهيي ملا سيحدث".
حيث  من  عامليًا  تصنيفًا  األع��ىل  اجلامعات  الكاتب  يذكر  كام 
وهو  الصينية  شنغهاي  تصنيف  ويذكر  واالكتشافات  البحوث 
العاملية املعتمدة والدالة عىل رصانة اجلامعات  أقوى التصنيفات 
العلمية والقواعد الستة املعتمدة لدخول اجلامعة ضمن التصنيف.
وحييط  املشاهري  للعلامء  ذاتية  سري  من  بمجموعة  الكاتب  وخيتم 
علام بأن البعض منهم كان مستواه ضعيف يف اجلامعة أو املدرسة 
إىل  أوصله  العامل  وراءه  سار  الذي  والشغف  الذايت  التعلم  وإن 
الفائزين العرب  خدمة البرشية باكتشافاته، ويذكر كذلك بعَض 
بجائزة نوبل مع رشح خمترص ألبحاثهم، كام يقدم جمموعة مهمة 
لكن  وسلس  بسيط  بأسلوب  اجلائزة  هذه  عن  املعلومات  من 
من  يقلل  وهذا  والنحوية  االمالئية  األخطاء  من  الكثري  بوجود 

املجهود العلمي املبذول يف الكتاب.

كتاب جائزة نوبل الغائبة عن الخاطر إلى واقع تراه العين للكاتب البروفيسور خليل فتحي أبو عيسى، يبدأ 
فيه بذكر االحصائيات لجوائز نوبل وفقاً للديانات ويذكر بأن اليهود كانوا متربعين على القمة في العقد 
ما قبل الحالي وقد حصدوا أعدادا أكثر من جيدة من جوائز نوبل في الفيزياء والكيمياء واالقتصاد وغيرها 

من التخصصات األخرى، أما بعدها جاءت أمريكا لتبدأ صراعها مع الصين للحصول على جوائز نوبل خاصًة..

كيف تفوز 
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بجائزة نوبل؟
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اىل  التابع  الثقايف والديني  الرتاث  من إصدارات مركز إحياء 
العتبة احلسينية املقدسة كتاب تبيان االصول، ما يمتاز بمزايا 

فريدة، منها:
حسن  بشكل  وتبويبها  واألبحاث،  املطالب  تنظيم  األوىل: 
العلامء  رشيف  أسلوب  إىل  يعود  ذلك  فضل  ولعل  متميز، 

وصاحب الضوابط.
املطالب  أعقد  مع  حتى  جزالتها  مع  العبارة  سالسة  الثانية: 

وأقواها.
اإلشكاالت  استعراض  يف  للمصنِف  الطويل  الَنَفس  الثالثة: 

املطروحة، بل حتى املفروضة.
الرابعة: استيعاب األقوال واألدلة حتى للخصم، بل جتده يف 
كثرٍي من األحيان مدافعًا عنه يف قبال اإلشكاالت املطروحة، 

بل حتى املفروضة .
أو  رشعية  بأمثلة  واألدلة  العلمية  املطالب  توضيح  اخلامسة: 

عرفية، تقرب املقصود لدى املتلقي.
السادسة: األمانة العلمية فرتاه يف مواضع عديدة ينقل النص 
بعض  ويف  املصدر،  عىل  اطالعه  عدم  عىل  يدل  مما  باحلكاية 

األحيان ينقل عن املصدر مبارشة .
السابعة: نقله ملطالب وأقوال أستاذه السيد القزويني ليس يف 
النتائج والضوابط فحسب، بل حتى ما ذكره يف حمض درسه 

الرشيف وجلساته العلمية .

م��وس��وع��ة ال��ع��الاَّم��ة 
ّي الِحلِّ

تبيان االصول
اصدار بمميزات خاصة

ص����در حديث����ا ع����ن قس����م ش����ؤون المعارف 

اإلسالمية واإلنسانية في العتبة العباسية 

عن إصداره أكثر من عشر موسوعات تراثية 

 الرجالية.
ّ
ي

ِّ
مة الِحل

اَّ
تتصدرها موسوعة العال

ق����ة 
ّ

فيم����ا تع����د اغل����ب الموس����وعات محق

ومؤلفة من قبل مالكات المراكز والشعب 

التابعة للقس����م ومنها )مرك����ز تراث كربالء، 

مرك����ز تراث الحلة، مركز تراث الجنوب، مركز 

ت����راث البصرة، مركز التراث اإلس����المي في 

مدينة مشهد، شعبة الرعاية المعرفية(.

االه����داف  الموس����وعات  ق����ت 
ّ

حق فيم����ا 

المرج����وة منه����ا ف����ي الجوان����ب المعرفي����ة 

 من قبل 
ً
 واس����عا

ً
والثقافية والقت انتش����ارا

المهتمين.

وتستهدف الموسوعات الفئة النخبوية من 

المجتمع باس����تثناء بعضها مثل موس����وعة 

تراث كرب����الء المصورة التي تختص بالمجال 

الثقافي.
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من ُكِل قبٍر يستفيُق شهيُد 

شعر/ رافع بندر

الى روح الشهيدين الصحفيين  أحمد عبد الصمد وصفاء غالي

األحرار/ متابعات أمسّية كربالئية تتوّهج بمحّبة البابليين
الحتاد  العامة  واهليئة  اإلدارية  اهليئة  أعضاء  من  عدٌد  شارَك 
األدباء والكّتاب يف كربالء املقدسة، باألمسية الشعرية التي 
أقامها احتاد أدباء وكّتاب بابل، ضمن برناجمه الثقايف الفصيل 

)دورة الناقد باقر جاسم حممد(.
يف  رّحب  غامرة،  بمحّبة  البابليون  احتضنها  التي  األمسية 
مستهّلها رئيس احتاد وأدباء بابل، الشاعر أنامر مردان بشعراء 
أدباء  احتاد  رئيس  قّدمها  فيام  ومبدعيها،  املقّدسة  كربالء 

وكّتاب كربالء الشاعر سالم البنّاي.
عزيز  )فاضل  الكربالئيني  الشعراء  من  كاًل  البنّاي  وقّدم 
فرمان، مجال خميف، نوفل احلمداين، كفاح وتوت، مصطفى 
عاّمر  الدكتور  والناقد  الصياد،  نعيم  الدعمي،  عامد  الركايب، 

الياسي(. 
أشكال  بني  وتنّقلت  قراءاهتا  يف  الشعرية  األمسية  وتنّوعت 

تقديم  عن  فضاًل  والنثر(  التفعيلة  )العمود،  العريب  الشعر 
استحساَن  القت  والتي  الياباين،  اهلايكو  جنس  من  قصائد 

مجهور املثقفني احلارضين.
نقدية عن  الياسي يف ورقة  الدكتور عامر  الناقد  فيام حتّدث 
التي  الكربالئي بأجياله وتطوراته وحتوالته  املشهد الشعري 
الستينيات  حتى  املفاهيمية(  )املطّبات  من  الكثري  جتاوزت 
عندما شهد الشعر الكربالئي انتقاله خمتلفة وصوالً اىل النص 

احلايل.
جبار  األديب  للشاعرين  مداخالت،  األمسية،  شهدت  كام 
قّدما شهادات مهمة  الكّواز والدكتور رشيد هارون، حيث 
يف شعر املشاركني وعرّبا عن سعادهتام هبذا الكرنفال الشعري 

اجلميل.

م�������ن ك���������لِّ ق���������ٍر ي����س����ت����ف����ي����قحُ ش���ه���ي���دحُ
�������َع�������دحُ ع����ش����ريًة ���������رٌّ ق������د يحُ وي�������م�������وتحُ ححُ
م���ت���ه���ال���ٌك ������ب������ٌط  حمحُ إن����������َك  ري����������َب  ال 
ت����رى م������ا  �������ص�������ِدقحُ  تحُ ال  ان�������ك  ش������ك  ال 
ت����اف����ٌه ل���������ٌص   ب�����ال�����ع�����زِّ   ي������زده������ي  أْن 

وي�����������ودحُ م������ن ث�����غ�����ِر ال��������زم��������اِن ن���ش���ي���دحُ
وي�����ع�����ي�����شحُ ج������لِ������ٌف خ�������انِ�������عحُ وع����ب����ي����دحُ
����ع����ي����دحُ ويحُ ال�����������ردى  ف�������محُ  ي������ق������ولحُ  م������ا  يف 

ال����������دودحُ! ال������َع������يلَّ  اجل�����ن�����َح  ي�����أك�����َل  أْن 
! أحُس�����������ودحُ ال�����ق�����ب�����وِر  ت����ل����ك  يف  وت������ن������امحُ 

جملة االحرار اال�سبوعية
Ahrar  Weekly ل�سنة 2022 م

46

�ة
����

����
ي���

����
����

����
دب

اال



أمدُّ يدي مستغيثاً.. 
وال أحد يسمعني غيرك.. 

فيطيب خاطري في حضرتك

حسين... يا 

سيهِّدي، منُذ كنُت صغريا أركض نحوك ملهوفًا. أشعر أنك ترسل يف طلبي كلام خنقتني َعربة، أو جرفتني 
سيول املعايص. فتحررين منها بدمعة ندم، وتلبسني ثوب التوبة، فيرشق وجهي قرب جدثك ضياًء. وبني 
أن أتلو آيات اهلل، وأتضع بزيارة وارث، وأنوح بمفاتيح اجلنان، وأبكي مع ضياء الصاحلني.. أحسرُّ أنك 

تقول يل: ال حتزن خذ من تراب أقدام املوالني وامسح به جبينك فسيّثبت اهلل الضياء بوجهك.
نورك  ندى  األقربون واخلَلّيون حيايت وجعلوها رخيصة، فكان  اسَتباح  أن  بعد  فاجأتني عطاياَك  سيهِّدي، 
أن أدخل.  يؤّمن يل  البهاء والرضا والقناعة  باب  ين وُيغسل روحي برسوٍر ُميضء؛ حيُث  ينتشلني، ويشدَّ
قلبي سكون،  والفرح يف  فمنذ صغري واألمل يف فمي رصاخ  الظالل،  العميقة  أثالمك  ادفن يف  أن  ين  سَّ

متأرجحا بني غايات النفس وفتنتِها؛ وصاَر الصرُب صديقي.
 سيهِّدي، اآلن يف حضتك وبني نور مقدسك، ركبت موجة النور.. فخذين إىل ما ُتريد او خذين تضعا يف 
الثغر، فعطاياك املثمرة أخرجتني من عامل الوهم كام اخرجتني من بني أنفاس موتى كثريون.. طّوقوا انفايس 
يف غفلٍة من قلبي وسمعي وبرصي.. فآن يل أن أتعلم من جديد لغة الصرب، وان ال أرى سواك، وال اذكر 

غري اسمك.
سيهِّدي، أهيا الضياء، الظلرُّ ظلك، وأوجاعي تفاقمت وال طاقة يل عىل حتّملها، اركض باجتاهك بقوة إيامين 
بك، تصدمني دوائر مقفلة، بيدي القلُم صادق كقوس شجاع، وال أعلم كيف تنغرُس يف قلبي سهامي؟!..

تلقاء  من  واقفا  أهنض  اللوامة،  النفس  فتوقظني  قليال  أغفوا  بصاليت،  مؤتزرًا  ظيّل  خلف  أركض  وارجُع 
نفيس، احتاج إىل صالِة شكٍر هلل بحضتك. فام زلُت أمدرُّ يدي مستغيثًا وال أحد يسمعني غريك، فيطيب 

خاطري يف حضتك...!.

حيدر عاشور
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والله الخلل مو بالدين
ك�����ل ال����خ����ل����ل ب��ي��ن��ه 

قصة قصيدة

للشاعر الحسيني أبو فاطمة العبودي 
يعترب الشاعر احلسيني أبو فاطمة العبودي من أبرز شعراء املهجر 
البعثي  احلكم  هالك  وبعد   ، املنرصم  القرن  من  التسعينات  يف 
حيمل  وكان  اجلريح..  وطنه  اىل  عاد   ، م   2003 عام  العراق  يف 
اوداجه  من  ذبح  قد  وطن  اىل  عاد   ، غربت  يف  واالالم  اآلهات 

ليكون شاهدا عىل مأساة اهله وشعبه ..
النويني رمحه  الشيخ جاسم  املعروف  املنرب احلسيني  برائد  التقى 
اهلل، ليكون له قلم ناطق يف جمالسه الكبرية واملنترشة يف املحافظات 
العراقية ويف يوم من األيام ذكر يل الشاعر العبودي قصة قصيدة  

راويًا : 
)يف جلسة من جلسايت احلسينية مع املرحوم  احلاج جاسم النويني 
نتبادل  كنا  حيث   2011 عام  يف  رمحته(،  بواسع  اهلل  )تغمده 
الفاضلة  واألخالق  القيم  عن  الناس  ابتعاد  خيص  فيام  احلديث 
التي دعا هلا الدين االسالمي احلنيف ودعا هلا نبي الرمحة حممد 

)صىل اهلل عليه واله ( واألئمة املعصومون ) عليهم السالم(.  
من بعده والتوجه نحو احلداثة والتكنلوجيا وتطوراهتا ودخول 
االنرتيت عىل جمتمعنا واحلرب الناعمة التي ُشنت عىل املجتمع 

االسالمي عموما وجمتمعنا العراقي عىل وجه اخلصوص، وصلنا 
باحلديث هل ان اخللل يف الدين احلنيف واحكامه ام يف املجتمع 
الذي تأثر كثريا يف األفكار التي غزته عن طريق االنرتيت وعند 
عوديت اىل املنزل نضجت يف خميلتي فكرة كتابة قصيدة  من وزن 
املرحوم  الرادود  يقرأها  الشيعتي )گعدية( ملعاجلة هذا املوضوع 
من  عريقة  مدرسة  بعّده  ثراه   اهلل  طيب  النويني  جاسم  احلاج 
مدارس اإلنشاد احلسيني ولديه طريقة خاصة به يف اداء قصائد 
لكتابة  وفقت  وبالفعل  للجمهور  ايصاهلا  ،وكيفية  )الگعدية( 
)اجلامعة  يف  احللة  مدينة  يف  النويني  شيخنا  وقرأها  القصيدة 
الدينية(، وقرأها يف مدينة احلمزة الرشقي وقرأها يف مدينة اهلندية 
كبريا،  تفاعال  كلامهتا  مع  اجلمهوراحلسيني   وتفاعل  )طويريج( 
فضاًل عن نقل الفضائيات للقصيدة وبثها عرب شاشات القنوات 

الفضائية، وخلصت نتيجتها إىل أن )اخللل بنا نحن(.
وال زالت القصيدة خالدة لدى اجلمهور لصدق كلامهتا، وفكرهتا، 
وتعاليم الدين اإلسالمي فيها، وتوجيه السادة املراجع للمجتمع 

املسلم املوايل الهل البيت )عليهم السالم(

يرويها: أحمد الكعبي
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للشاعر الحسيني أبو فاطمة العبودي 

ب�������ال�������دي�������ن م������������و  اخل����������ل����������ل  واهلل 
م����������ان����������ت����������ب����������ع ال�������ي�������ن�������ف�������ع�������ن�������ة 

ه����������ال����������دي����������ن دي����������������ن امل�����ص�����ط�����ف�����ى 
رشف������������ة  اهلل  ه��������������ال��������������دي��������������ن 

ك���������������������ل اخل������������������ل������������������ل ب�������ي�������ن�������ه
ال�������ي�������خ�������ده�������ن�������ة  وره  ن���������م���������ي 

ه����������ال����������دي����������ن دي�����������������ن امل��������ع��������رف��������ة
واح�����������ن�����������ه  م���������ن ع��������ن��������ده ش����ع����رف����ن����ة 

ك���������������������ل اخل������������������ل������������������ل ب�������ي�������ن�������ه

ك���������������������ل اخل������������������ل������������������ل ب�������ي�������ن�������ه

وخ���ل���ق���ن���ة ان������ش������أن������ه  ح��������ني  وت��������ع��������اىل  س�����ب�����ح�����ان�����ه  اهلل 
م��������و  ع����ب����ث ع������ن غ�����اي�����ة ط����ب����ع����ًا ن���ع���ت���ق���د مل������ن وح����دن����ه
ق���ي���م���ن���ه ك�������ل  حي�����ف�����ظ  دي���������ن  ال������ن������ه  دي���������ن  ارشف  ج�����ع�����ل 

خ��������������يل ن������������ش������������وف م�����ط�����ب�����ق�����ني
دي����������������ن ال��������ن��������ب��������ي ب�����رتت�����ي�����ب�����ة

اح���������������ن���������������ه م�������ض�������ام�������ي�������ن�������ه
م�������������اك�������������ال اخ���������������������ذو غ�����ي�����ب�����ة
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إلى روِح الشهيد السعيد
) مشتاق وفي جبر المسعودي(

هكذا كان يحلم.. أن يكون شهيدًا وعريسًا

حيدر عاشور

ليقصص  يقظته  مجاهدي  جّمع  عينَّيه،  من  تتقافز  والدموع  نومه  من  فز  رؤياه،  موحشٌة 
تأججت  رؤيته..  نعاس  من  استيقظوا  سيعيش.  وثاِمنُهم  سْبعة  موتهم،  إعالن  عليهم 
فالمجاهدين  الخشوع،  يغتالها  فرحة  تباشير  عليُهم  وَبَدْت  االحتضار،  حماسة  فيهم 
أو  بالراحة  يشعر  لم  الثعابين.  طرق  ويردموا  النصر،  ليزرعوا  بأكفهم  دمائهم  يحملون 
أيام  )أيام..  باستمرار:  ويردد  يراه..  من  كل  يودع  أن  يدفعه  داخله  في  شيء  لكن  االنزعاج.. 
هذه الدنيا أيام(.. ورغم إن الجدار الذي راُه في منامِه يدفنه حياً مع مجاهدي سالحه إال أن 
تدفعه  تمناها  طالما  ببشارة  اليوم  هذا  يأتي  فقد  مطلقة..  بسعادة  يالزمه  لجوجا  تفاؤال 

لمزيد من التضرع بلهفة ال تنقطع ورجاء بتحقيق كل رؤياه أن يسافر إلى الله بدمائه. 
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أفصحت أساريره عن فكرة االستشهاد والرحيل اىل ملكوت 
اهلل، وارشق وجهه بابتسامة معروفا مغزاها.. واملهمة القادمة 
فيها  األنبار  حمافظة  يف  اخلالدية  فصحراء  صعبة،  تكون  قد 
سية.  وأخرى  واضحة  منها  ل�)داعش(  ومضافات  بيوتات 
آمال تأيت ونشاط يستمر وقد شمر عن ساعدِه متهيئًا للمواجهة 
)عليه  األك��رب  عيل  ل��واء  لقوات  األوائ���ل  أبطال  أح��د  فهو 
السالم(، الذي انطلق من الصحن احلسيني الرشيف لتحرير 
-الداعشية-  التكفري  الصخر- من عصابات  وتطهري-جرف 
فعرف هناك يف جحيم املوت لذة إنقاذ عائلة عراقية من احلرق 
انتامئهم  كان  مهام  الناس  مساعدة  يف  خاطره  يطيب  والذبح، 
املذهبي والعقائدي والديني.. فقد تعلم من خدمة زوار اإلمام 
احلسني )عليه السالم( كيف يكون اإلنسان إنسانًا بكل مقايس 
ابا عبد اهلل احلسني رشفا وتوفيقا  اإلنسانية. والتطوع يف حرم 
ال يناله اال من يريده اإلمام خادما له.. هلذا كان يغادر منطقة) 
بابل ليكون برحاب احلضة احلسينية يف كل  عويف( يف مدينة 
اخلدمة  هبذه  يكتف  ومل  مخيس..  يوم  كل  ويف  مليونية..  زيارة 
فجعل  منطقة)عويف(  يف  حسينيا  موكبا  أسس  حتى  املقدسة 
كل أهاليها يشاركونه اخلدمة األربعينية اخلالدة.. وحني اطلق 
الكفائي جتمدت أوصاله، ونز  الدفاع  السيستاين فتوى  السيد 

جسده كله عرقا باردًا، وكأن النداء الذي مأل الزمان واملكان 
يفجر يف رأسه ذلك احللم باللقاء بمن حيب، ففرصة اجلهاد ال 
تعوض وال تتكرر بسهولة. ذهب مرسعا إىل معتمد املرجعية 
تزكية  الطهامزي( وأخذ  احلسيني  )السيد حسن  العليا  الدينية 
جماهدا  السالم(  األكرب)عليه  عيل  لواء  بقوات  فالتحق  اجلهاد 
كلية  ووضع  بابل،  حمافظة  ديوان  وظيفة  من  استقال  أن  بعد 
العلوم اإلسالمية وراءه دون ان يرف له جفن. وواصل سفر 
نفس  وكرم  وشجاعة  بطوالت  ويقدم  ذاته،  ليكتشف  اجلهاد 
يف  اجلهاد  قيمة  يعرف  مل  ملن  حكايات  حسنة  وتربية  وأخالق 
وهو  مأله  اليقني  وكأن  واملقدسات.  والرشف  الوطن  سبيل 
يتنقل من حرب اىل حرب ومن ساتر صد إىل أخر ال يمل وال 
يكل وال يفكر بالزواج رغم تضعات -أمه وأبيه- ان يكون 

عريسا. 
تساؤل أخر عصف به حني اتصل أبيه ليقول له:

-  أبني "مشتاق"، قلبي مقبوضة ونفسيتي تعبانة جدًا.. 
وخائف عليك. هل أنت بخري ال تقطع اتصالك معي. اليوم 
مخيس سأذهب مع والدتك إىل حرم سيد الشهداء بكربالء... 

خابر أبني أين جدا قلق اليوم.  
بدأت تداعيات روحه متتلئ وتنفجر باحلزن وهو يقول ألبيه: 

وواصل سفر الجهاد ليكتشف 

ذاته، ويقدم بطوالت وشجاعة 

وكرم نفس وأخالق وتربية 

حسنة حكايات لمن لم يعرف 

قيمة الجهاد في سبيل 

الوطن والشرف والمقدسات
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أنا بخري.. وسأتصل بك كل ساعة.
الرمادي ودخل هجوما عنيفًا،  الفوج قد وصل منطقة  كان 
حيجب  ودخاهنا  النفوس،  يف  الرعب  تبعث  واالنفجارات 
رؤية الشمس واألشخاص ويلف املكان الذي يشبه العاصفة 
اهلوجاء بردائها القاتم، ورائحة دماء املتخثرة ألجساد فئران 
)داعش( متأل املكان.. فيام مشتاق ومن معه يواصلون القتال 
الرمادي  مدينة  اىل  امل��ؤدي  الطريق  وجيتازون  ويتقدمون 
العشائر  صحوة  لقوات  وتسلمها  بشدة  األرض  ومتسك 
والرشطة االحتادية. ومل تتوقف مهتهم التحريرية والتطهريية 
الرمادي  بني  تقع  التي  اخلادية  منطقة  وسط  اصبحوا  حتى 
والفلوجة وهي إحدى مدن األنبار، ومركز قضاء احلبانية.. 
دار فيها قتال يشيب له الطفل الرضيع استخدمت )داعش( 
القنابل  وح��اوي��ات  الفتاكة  األسلحة  اح��دث  التكفريية 
واأللغام والعبوات والسيارات املفخخة اىل جانب اخلونة.. 
كل ذلك مل يوقف عىل حد وهو خيرتق مع مجاعته كل صعب.. 
فادبروا الغربان السود من أمامه يائسني منكرسين ما بني قتيل 
وجريح. بد له ذلك طموحا واضحا يلئم وجعا إنسانيا استقر 

يف وجدانه بعد تلك الرؤية املعلنة ملوته مع جمموعته اجلهادية، 
وشيئا من اخلوف ظل يسكن أفكاره. 

املوافق1  2016/8/4م  اخلميس  اليوم  هلذا  يمكن  هل 
جرب  ويف  )مشتاق  من  أسمه  يغري  أن  1437ه���  القعدة  ذو 

املسعودي( إىل الشهيد مشتاق.. 
يف خضم ضجيج أفكاره ورغباته، تذكر أنه مل يرحل وحده 
الشخص  إىل  ونظر  املجاهدين..  خرية  من  سبعة  معه  بل 
الثامن قال له: أنت ال تستشهد معنا ستكون أجسادنا أمانة 

عندك حتى تصل عوائلنا.. 
من هذا الكالم، وقوة معناه ابتسم اجلميع، قائلني نحن أهال 
علت  حلظات  إال  هي  وما  القتال..  يكون  أينام  لالستشهاد 
حقيقة  احلديث  واصبح  املفاجآت،  وجلمتها  الرصخات 
انفجارات  دوي  هدوءها  شق  األرض  يشء،  كل  واختلط 
بيوت  من  املتأججة  اللهب  السنة  برودهتا  واشتعلت  حادة 
النظام  بقايا  وأباطرة  املتوحشة  الفئران  أمنة..  اهنا  اعتقدوا 
املنحل اهلمجي يستمرئون رشاهتهم للخيانة والقتل. املعركة 
معها  وتتصاعد  البيوت  من  الدواعش  بالقناصني  تشدد 

لقد جعلوا من ذكراه حياة 
ال ُتنسى حين اطلقوا على 

موكبه )موكب شهيد 
الفتوى المقدسة( ليدركوا 

أن المرجعية الدينية 
العليا.. والوطن عشٌق 

حامٍ، وزعامٌة في التضحية
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االحتامالت من تقديم شهداء ما مل تقتحم الدور. تسلل أحد أبطال 
احلشد الشعبي من اللواء وما أن دخل البيت حتى جاءته زخات من 
"مشتاق" ناسيا مشهد  الرصاص أصيب عىل أثرها. هنا علت غرية 
لنا مصاب  أخ  ترك  يمكن  .. ال  التحدي ردد: ال  رؤيته، وبيش من 

دون أن ننقذه. 
املجاهدين، مالمح  من  ورائه سبعة  البيت  باجتاه   وهو هييم مرسعا 
وصوته  يركض  حدقاته..  يف  توغلت  واملجاهدين  للحشد  الوفاء 
وهو  بالعيون  الرؤى  حتجرت  معه..  ومن  أحاسيسه  مأل  املجلجل 
يف  األخ��رية  صولته  يصول  وهو  فوجه..  زميل  انقاد  يف  أمل  لديه 
اقتحام البيت، وعند توسط املنزل تفاجئ من وجود نفق يف داخله، 
خرجت منه حيوانات أديميه وسخة، مل يستطع ومن معه مقاومتهم 
ينهض، ولكنه ظل  أن  بالرصاص، حاول  فقد ُنخب جسده  طويال 
يراقب استشهاد أخوته الستة وسابعهم قد أصيب إصابة خطرة نظره 
إليه النظرة األخرية ليذكره باألمانة حتى ضعفت قواه وصوته يردد 
-اهلل أكرب احلسني انترص-... دخل عىل اثر االشتباك جماهدين وقتلوا 

كل الدواعش وانقذوا اجلريح وأخلوا الشهداء..
تنتِه رؤياه، وما ضاع النرص.. بل بدأ باستشهاده عرسه املنتظر يف  مل 
قد  املالئكة  كأن  صباح،  ذات  عنه  أمه  حدث  الذي  عرسه  السامء.. 
تظهر  أن  ينتظر  القمر  يشبه  كريس  عىل  ووضعته  بأجنحتها،  رفعته 
عروسه املالئكية، لكن الصوت يقول له: مل تضع حنتك عىل األرض 
بعد، حني تتخضب بحنة دمك وتكون قربان املذهب ومنطقة)عويف( 

سيهل هاللك يف السامء وتكون من السعداء واملخلد يف األرض. 
العراق  برايتي  مغطى  الطاهر  جثامنه  )ع��ويف(،  منطقة  إىل  رج��ع 
واحلسني، حاملو نعشه مرتبكون، ألن التابوت يرتفع دون أكفهم.. 
آهه خلف آهه تسري جنازة األحزان لتدخل مدينة كربالء، وتطوف 
العباس)عليهام  الفضل  أب��ا  وأخيه  احلسني  اإلم��ام  رضي��ح  ح��ول 
من  جعلوا  لقد  والصالة.  واهلمس،  والتهليل  باألهازيج  السالم(، 
ذكراه حياة ال ُتنسى حني اطلقوا عىل موكبه )موكب شهيد الفتوى 
املقدسة( لريى من يبرص وليدركوا أن املرجعية الدينية العليا والوطن 
عشٌق حاٍم، وزعامٌة يف التضحية والقرابني ونكران الذات، والشهيد 
من  مكان  بكل  أرضح��ة  بل  بواحٍد  ليس  ورضحي��ه  الناس،  ضمري 

العراق.



ظاه��رة الخج��ل 
منها التخلص  وطرق 

                                          كان اإلنسان ومازال محور اهتمام الباحثين والمهتمين في علم النفس للتعرف 
عليه بشكل أفضل، ونظرا الختالف القدرات والمهارات في مستوى األداء وحل المشكالت لدى 
األفراد فهنالك العديد من العوامل التي تلعب أدوار بارزة تؤثر سلبا على بناء الشخصية الناجحة 
منها الخجل وهو حالة من الكف الســلوكي الزائد، تصاحبها أعراض جســمية من احمرار الوجه 

وتلعثم والعرق وارتجاف وشحوب الوجه وعدم القدرة على نطق الكلمات بصورة صحيحة. 

واخلجل مرض اجتامعي ونفيس إذا ما سيطر عىل اإلنسان 
وأحاسيسه  مشاعره  عىل  يؤثر  فإنه  بالكامل  طفولته  منذ 
ويفقده السيطرة عىل سلوكه فيصبح متمردا يميل إىل العزلة 

والتقوقع حول نفسه. 
ثالثة  للخجل  أن  العلمية  والبحوث  الدراسات  وتؤكد 
مصادر رئيسة تعمل عىل إجياد نزعة اخلجل وتنمية بذورها 
لدى الفرد ومن أبرزها العامل الوراثي واألسة واملجتمع، 

سنوات(   6  –  5( سن  يف  حتدث  العادية  اخلجل  وفرتات 
اخلجل  من  نوعًا  يظهرون  األطفال  بعض  هنالك  أن  كام 
واالعتامد عىل األهل عند لقاء اآلخرين سواء األقارب، أو 
الغرباء، وعندما يكون اخلجل شديدًا، ويستمر لفرتٍة طويلٍة 
اخلجل  يسمى  أن  يمكن  عندئذ  األقل-  عىل  أشهر  -ستة 
باالضطراب التجنبي أو اهلرويب، وهناك 40٪ من املراهقني 

يصفون أنفسهم باخلجل.   
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بقلم: محمد كميل جواد

 -  ربام يسأل سائل ما هي صفات الشخص اخلجول!  
اخلجول يصبح أكثر حساسية وعصبية نتيجة شعوره بالنقص مما جيعله 
سهل االستثارة وكثري التشاؤم واحلذر، وإن كان أحيانًا يظهر عدم املباالة 

يف بعض املواقف، أو يصبح عدوانيًا ألتفه األسباب. 
 وقد بذل العلامء واملختصون جهود مضنية إلجياد العالجات السلوكية 
التي ختلص الفرد من هذه الصفة السلبية، وخيتلف تأثري هذه العالجات 

من شخص إىل آخر.   
إن اكتساب مهارة الشجاعة واجلرأة جتعل اإلنسان يثق بنفسه وكذلك 
فيها  يقع  التي  السلبيات  لتاليف  ذاته  مع  للجلوس  مذكراته  تدوين  يف 
وتساعده يف تعلم اإلنسان بنفسه، كذلك حتديد مواقف اخلجل وال بد 
أن  وحيتمل  األطفال،  عند  اخلجل  تسبب  التي  املواقف  يف  التفكري  من 
يقع فيها أغلبهم، وجعل هذه املواقف عادية بل ومشوقة، وليست غريبة 

ومفاجئة. 
تعليم األطفال للتحدث بحرية دون اخلوف وامتالك الشجاعة للرفض 

أو االعرتاض 
التعلم،  منها  نقاط  عدة  عرب  االجتامعي  السلوك  عىل  التدريب  كذلك 
والتقويم، واملامرسة، فالطفل بحاجة لتعلم صور التفاعل االجتامعي يف 
مواقف حية، ثم معرفة وجهة نظره فيام شاهد، وفيام سيتفاعل معه، ثم 

إدخاله يف مناسبات أخرى كي يلعب دورًا آخر، أو نفس الدور.
 -  دعم الثقة بالنفس

األشياء  اغلب  عمل  طريق  عن  بناؤها  يمكن  ال  بنفسه  الطفل  ثقة  إن 
أو  البسيطة،  العادية  املواقف  يف  يمكن  ما  بأسع  إنقاذه  أو  للطفل، 
بتدليله. إن بناء الثقة بالنفس يكون بذكر مواضع قوة الطفل، ومواقف 

النجاح التي حققها، وإنجازاته. 
أنه من املمكن معاجلة اخلجل إذا بحثنا عن األسباب التي تكمن وراء 
خجله، وحماولة إزالتها بكل هدوء وروية، ولذلك علينا رفع معنويات 
الطفل بشكل دائم، ونزيد من ثقته بنفسه، وتقديمه ألطفال حيبهم ليتعلم 

منهم الشجاعة، ونفسح له جماالً واسعًا ألن يلعب معهم.  
بنفسه،  ثقته  من  يزيد  فيها  ينجح  بسيطة  بأعامل  الطفل  تكليف  وأن   
كأن يرتب غرفته، وكتبه، ويقرش الفاكهة، ألن العمل يقوي من عزيمة 

الطفل، ويزيد قدرته عىل الصرب واملثابرة. 
 تنويه: كل انس��ان لديه نسبة خجل متفاوتة مقارنه باآلخرين، فعليك 

ان تفهم معنى اخلجل واسبابه وطرق التخلص منه.
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أ م��ن هوّيتن��ا ء ال يتجز ج��ز

حج��اُب الم��رأة
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أعداء  يقودها  قديمة  حرٌب  هي  احلجاب  ضد  احلرُب 
مّر  فعىل  األخرية،  وال  األوىل  تكن  مل  فهي  اإلسالم، 
العصور واالزمان كانت مستمرة ضد القيم واملبادئ، لكن 
األساليب هي فقط ما تتغري من زمن آلخر، ومن بلد لثاٍن.

بعض  يف  ومضايقات  مهينة،  نظرات  هناك  فرنسا  ففي 
هذه  تصل  وقد  احلجاب،  ترتدي  من  لكل  األحيان 
أصبح  حيث  بالضب.  االعتداء  حد  إىل  املضايقات 
ذلك  وسبب  ممنوعا،  فرنسا  وبالتحديد  أوربا  يف  احلجاب 
عادت  العرشين،  القرن  منتصف  حلول  عند  »هو  الكره، 
أوروبا إىل أراضيها ُمثقلة بخسائر عسكرية واقتصادية بعد 
املاليني  وقتلت  القارة  رت  دمَّ التي  الثانية  العاملية  احلرب 
عاملة  يد  عن  البحث  عليها  لزامًا  كان  لذلك  سكاهنا،  من 
العرب  من  اآلالف  انتقل  وهكذا  البلدان.  هذه  بناء  ُتعيد 
عىل  املبارش  االستعامر  حقبة  للتو  أهنوا  الذين   - واملسلمني 
الوقت  يف  ُملبهِّني   - العمل  فرص  عن  للبحث  أراضيهم، 
اجلاليات  هذه  محلت  العاملة.  اليد  إىل  أوروبا  حاجة  نفسه 
عاداهتا ومعتقداهتا الدينية، وشعرية ارتداء احلجاب معها. 
فبات  األورويب.  الداخل  إىل  »املعركة«  انتقلت  وهكذا 
ما  ألوروبا،  قويًا  ثقافيًا  حتّديًا  املحجبات   النساء  حضور 
عند  يمّثل  الذي ظلَّ  احلجاب  معركة ضّد  تبلور  إىل  أفىض 
به  ُيسمح  فكيف  وختلرُّفه،  الرشق  غرابة  عىل  دلياًل  الغرب 

داخل أوروبا؟.
كذلك أعلنت اسرتاليا احلرب ضد احلجاب، حيث وصل 
األمر يف هذه القارة إىل إجبار األخوات امللتزمات أْن خيلعن 

احلجاب رغاًم عنهّن، عند مراجعة أي دائرة حكومية!
املضحكة  الرؤى  هذه  يؤيدون  عرب  أكاديميون  وهناك 
هو  للمسلمني  التقدم  »طريق  إن  يقولون:  حيث  ويتبنوهنا 
كام  ونظرياهتم.  قيمهم  يف  وتقليدهم  الغرب  خلف  السري 
اعتربوا أن املجتمعات املسلمة يمكن تصنيفها كمجتمعات 
لثوابتها األصيلة  أو متأخرة  حسب درجة هجرها  متقدمة 
املتجذرة يف ثقافتها - وعىل رأسها احلجاب - وتقليدها يف 

املقابل للنمط الثقايف واالجتامعي الغريب«.
بأي يشء نقلد الغرب 

املنترشة! باملخدرات 
أم بحاالت االنتحار!

أم باالنحالل األخالقي! 
املحارضة  بولوك(،  )كاثرين  الباحثة  ترى  السبب  وهلذا 
العلوم السياسية بجامعة )تورنتو(، أن أفكار هؤالء  بقسم 
األكاديميني العرب يف احلقيقة مل تكن إال »صدى لتشخيص 

لرؤية  ترديد  أهنا جمرد  أي  املتخّلف«  الرشق  الغرب ملرض 
الغرب االستعامرية. 

فالغرب بصورة عامة يعترب اإلسالم ومبادئه، وقيمه ما هي 
إال مرض، وإن احلجاب أحد تلك األمراض املقيدة حلرية 

املرأة، وحجب مجاهلا وظلمها!!! 
وآله(،  عليه  اهلل  )صىل  األكرم  والنبّي  اإلسالم،  لكّن 
يقولون  السالم(  )عليهم  واألنبياء  األطهار،  واالئمة 
من  الرجل  حلرية  تقييد  باألحرى  هو  فاحلجاب  العكس 
مجال  حجب  ليس  احلجاب  وإن  املرأة،  إىل  بشهوة  النظر 
املرأة  عكس  املؤمنة  املرأة  تلك  وجالل  مجال  انه  بل  املرأة؛ 
السافرة فالسافرة رغم أهنا تربز مفاتنها ومجاهلا إال أهنا فاقدة 
فهي  وجنس  نظرة شهوة  الرجل  هلا  فينظر  والعزة  للجالل 
احلجاب  جيعل  املؤمنة،  املرأة  أما  استهالكية،  سلعة  بنظره 
املحتشمة  فاملرأة  كرامة وعظمة،  فيه  من مجاهلا مجاال عزيزا 

هي رمز للعفاف ورمز للطهارة ولألخالق. 
واحلجاب هو فرض من الفرائض التي اوجبها اهلل )سبحانه 
عنه  والتخيل  تركه،  يمكن  فال  والصيام  كالصالة  وتعاىل( 

فهو واجب رشعي. 
َا النَّبِيرُّ ُقْل ألَْزَواِجَك َوَبنَاتَِك َونَِساِء  قال )عّز وجل(: )َيا َأهيرُّ
ُيْعَرْفَن  َأْن  َأْدَنى  َذلَِك  َجالبِيبِِهنَّ  ِمْن  َعَلْيِهنَّ  ُيْدننَِي  امْلُْؤِمننَِي 

َفال ُيْؤَذْيَن َوَكاَن اهللَُّ َغُفورًا َرِحياًم ( )األحزاب: 59(.
َأْبَصاِرِهنَّ  ِمْن  َيْغُضْضَن  لِْلُمْؤِمنَاِت  )َوُقْل  تعاىل:  قال 
ِمنَْها  َظَهَر  َما  إِال  ِزينََتُهنَّ  ُيْبِديَن  َوال  ُفُروَجُهنَّ  َفْظَن  َوحَيْ
إِال  ِزينََتُهنَّ  ُيْبِديَن  َوال  ُجُيوهِبِنَّ  َعىَل  بُِخُمِرِهنَّ  ْبَن  َوْلَيْضِ

)النور:31(.  )... لُِبُعوَلتِِهنَّ
يغضضن  أن  وامرهن  النساء  حذر  وتعاىل(  )سبحانه  اهلل 
من أبصارهن فعدم غض البرص، والتربج يؤدي إىل فوىض 
املفاتن،  إبراز  و  السفور  إن  حيث  املجتمع.  تصيب  عارمة 
يتناوهلا  بضاعة رخيصة  اجلامل  ذلك  واجلامل، سيجعل من 
كل من هب ودب، وحتى املرأة عندما تتزوج ستكون بنظر 
زوجها امرأة عادية ألنه اشبع رغبته من النظر اىل السافرات 

الاليت يربزن مجاهلن وجعلن منه بضاعة باخسة. 
الفرائض  من  فريضة  كونه  احلجاب  عن  ندافع  ان  فواجبنا 
باملقال  للحجاب  ننترص  وان  تعاىل  اهلل  اوجبها  التي 
وبالكلمة،  باملظاهرات  ننرصه  وان  واإلعالم  وباملواقف 
فهو  عنه  والدفاع  احلجاب  ارتداء  عىل  املرأة  نشجع  وأن 
حياهتا  هلا  وحيفظ  األرشار،  رش  من  عليها  حيافظ  الذي 

الزوجية وجيعلها مملوءة بالسعادة والفرح.

بقلم: سيف علي الالمي 
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ال يمك��ن الفصل ب��ني املدينة والفاعل العق��يل )املبدع ���� املفكر(، متاما 
مثلام استحالة التفريق بني املكان واإلنسان، ألن املكان حامل للجينات 
عىل ش��تى صنوفها وتداخالهتا، والتي تضفي عىل الشخصية خصائص 
متف��ردة من هذا املنطلق املعزز  بعالقة املدين��ة بالنموذج يف جمال الوعي 
وتطور احلق��ل املعريف، وخلق النموذج احلامل لعدته التي ال تستس��لم 
سوى للمؤثر العقيل �� اجليني واملكتسب �� الذي يرفع من قيمته املعرفية 
املكتس��بة ذاتيًا، وخ��ري مثال لنا عىل ه��ذا عالقة نامذجه��ا كتاريخ قديم 
وحاضنة منتجة للمعرفة عرب التاريخ بشطريه القديم واحلديث، متاثلت 

معها حد التطابق بمقياس التبادل اجلديل ملا ينتجه العقل املفّكر.
ولن��ا يف امل��دن القديمة مثاًل أع��ىل يف التنظيم واملعرفة، وم��ا نّود الرتكيز 

عليه من هذه املقدمة متاثل يف املعرفة والسلوك االجتامعي والسيايس.
هنا البد من الفحص الدقيق لتشكيالت املدينة، لكي نصل إىل استنتاج 
خيص العالقة بينها وبني املثقف، ذلك ألن ما امتد من تاريخ له تأثريات 
نتيج��ة فعالياته الفكرية )العقلية( إىل داخل وخارج املدينة، ومنها املدن 

الكبرية كبغداد، حيث يصبح للمثقف مّوقعًا بني اجلامعات.
وإن املدين��ة من هذا املنطلق هي حاضنة يتصدر واجهتها املثقف واملريب 
وطالب العلم واجلميع أوفياء لصيانة صورة مدينتهم التي أرضعتهم ما 
ينمي شخصياهتم وذوقهم وحسهم يف اختيار املواقف وسبل املعرفة..

عــن محمد بن الحســن بن أحمد بن الوليد - رحمــه الله - قال: 
حدثنا محمد بن يحيــى العطار، عن محمد بن أحمد بن يحيى 
بن عمران األشــعري، عن إبراهيم بن إســحاق النهاوندي عن 
محمد بن ســليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه 

السالم قال: 
ليلــه  فيــه  يطــول  المؤمــن  ربيــع  "الشــتاء  يقــول:  ســمعته 
فيســتعين به علــى قيامه ويقصــر فيه نهاره فيســتعين به 

على صيامه".
معاني األخبار - الشيخ الصدوق - الصفحة 22٨.

عندما يكون القائد أب�ًا..
العليا  ال��دي��ن��ي��ة  المرجعية  ممثل 
س��م��اح��ة ال��ش��ي��خ ع��ب��د ال��م��ه��دي 

الكربالئي يقبل يد الجرحى.

طريقك.. غّير 

حسينية  شذرات 

المؤمن! ربيع  الشتاء 

والثقاف��ة المدينة 

للتغلب عىل الفشل، عليك ان تغرّي من طريقتك، قم 
بعمل عصف ذهني لألف��كار واخرت تلك التي تبدو 
حمكمة أكث��ر من الباقي، واس��تخدم التناقض العقيل 
الختبار حلول العقبات يف ذهنك، واسأل نفسك إذا 
كانت لديك املوارد الت��ي متك�هِّنك من تنفيذ خطتك، 
وما املش��اكل اجلديدة التي قد تط��رأ عليك؟ وكيف 

ستحلها؟ وماذا حتتاج قبل أن تبدأ؟.

األديب جاسم عاصي



والود.. البشاشة 

طاملا يكوُن مشغواًل بحديث النفس... 
خُياطبه��ا.. ُيعاتبها.. يؤّنبه��ا أحياًنا، أو 
يقسو عليها لُيهذهَبا... وما بني حديِث 
النف��س، وبني أماٍن يصب��و إىل حتقيقها، 

أخذْته تلك األمنيات... 
جُتاذبه يميًنا وش��اماًل ... سأحقُق هذه! 
وأحصُل عىل تلك! وأقبُض عىل ثالثة!

ونفسه تتأبَّطه لُتسحره بجامِل األمنيات، وإذا بيشٍء يمسكه.. بل يوقفه:
- مهاًل .. مهاًل...

فتسكن حركته.. لُيخاطبه: دعني.. دعني.. من أنت لتوقفني؟.
- أن��ا الغ��د.. أنا الغد الذي ُرّبام ال تراين، ولن تص��ل إيّل، فكلرُّ أحالمك وأمنياتك 
ُرّبام ال تستطيع أْن تصل إيّل، فأنا كم ُكنُت بعيَد املنال عىل الكثري.. الكثري من قبلك. 
مُحِلوا عىل األكتاف وهم ينظرون إيّل. ُسِلبت حماسنهم.. ُنسيت أسامؤهم.. ُسكنت 
دياره��م.. وهم يف غفلٍة ينتظرون الوص��ول.. ومل يصلوا فُكْن عىل يقني، وُكْن عىل 

حذر!
فُرّبام.. نعم ُرّبام.. ال يأيت!.

االنتظار في 

ُرّبما ال يأتي

البشاش���ة وال�ّود واالهتامم والكلمة الطيب���ة والقل�ُب الصاف�ي هم اجلامل 
احلقيقي ألي إنس�ان.. فال يشء أسهل من الكراهية ، أما احلب فيحتاج إىل 
نفس عظيمة يْكفيك يِفْ هذِه احَلَياِة، َأْن َتُكوَن َطيب القْلِب َفِطيَبُة القلِب يِفْ 

َحدهِّ َذاهَتا قوة، واجلامل بال طيبة ال يساوي شيئا.

أتدىل بأهداب تصربي فيسمل عينيه لسان امللح 
ويقطع عيّل الطريق. ماذا أصنع واشتياقي أكرب 

من طوفان ال نوَح له سواك؟!
ومزقها  األرق  شاهبا  التي  قبعتي  داخل  أتكور 
معنى  إىل  اللفظ  بانزياح  أحلم  األسى.  هبوب 

أسمى وأدّل. 
أتنبأ  املوسمية،  احلب  ضوضاء  يف  أتصحر 

باحتضار األشياء قبل مغيب الشك.  
إال ويومئ  أو هناك  يدور هنا  ال يشء 
إل��ي��ك وجي��ث��و ع��ن��د ق��دم��ي��ك. حتى 
باستغراب.  حولك  ي��دور  السكون 
الوقت يكلم عنك نفسه بذهول خميف.

العبارة جوفاء ال حمل هلا يف املعنى، صامء 
أعياها الذهول، ذاوية خاوية ما مل ُيتَل عليها 

ّسك أو يبّلها ذكرك.
باسمك  أرصخ  ص��دًى،  ودون��ام  اهنيار  حلظة 
إذ  اهلواء  الوقت، أجرح هلاة  من خوف تاليش 
هدوءًا  لكّن  ال��داُودي،  املزمار  جوف  يترسبل 
ال  ص��ربًا  أحشائي  يمأل  البلوى؛  ثغور  خييط 

أروع من أوله وال أهنأ من آخره.
أمكث بني سطور الذكرى ليس طوياًل، أنبش 
أو  بدمعة  األرض  وجه  أغسل  بيدي،  آث��اري 
ويف  ب��أه��دايب  أت��دىل  حيث  من  أرج��ع  اثنتني، 

الصرب بقية. 
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