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العدد الرابع والع�شرون - جمادى الآخرة 1431 هـ 

جملة�شهرية تعنى بالثقافة احل�شينية والثقافة العامة ت�شدر عن العتبة احل�شينية املقد�شة



قال الإمام ال�شادق "عليه ال�شالم" : َمن زار قرب اأبي عبد اهلل احل�سني بن علي 
"عليهما ال�سالم" وهو يعلم اأنه اإماٌم ِمن اهلل مفرت�ض الطاعة على العباد , غفر اهلل 

ما تقّدم ِمن ذنبه وما تاأّخر وَقِبل �سفاعـته يف �سبعـني مذنبا ً , ومل ي�ساأل اهللَ عند 
قـربه حاجًة اإال قـ�ساهـا له ..

زيارة  احل�شني عليه ال�شالم 

الكايف : 4 - 582 



يحيى الفتالوي

من  له  ملا  ووا�سحا  كبريا  الرتبوي  بالعمل  االإ�سالمية  ال�سريعة  اهتمام  كان 
دور فاعل وموؤثر يف تطبيق االأحكام ال�سرعية ونقلها من نطاقها النظري اإىل 
نطاق التطبيق العملي، وعلى خمتلف مفا�سل املجتمع ون�ساطاته من تزكية 
النف�س والتعليم والتدبر وما اىل ذلك من االأمور الدينية واالأخالقية، للحوؤول 
دون وقوع املجتمع يف مهاوي ال�سالل، كما عرب )عز وجل(عن ذلك بقوله 
َوُيَعّلُمُهُم  َيْتُلو َعَلْيِهْم اآَياِتِه َوُيَزّكيِهْم  )ُهَو اّلِذي َبَعَث يِف االأّمّينَي َر�ُسواًل ّمْنُهْم 

اَلٍل ّمِبنٍي{ )اجلمعة:2( ْكَمَة َواإِن َكاُنوْا ِمن َقْبُل َلِفي �سَ اْلِكَتاَب َواْلِ
بدء  اأول  االأمة  تخو�سه  كانت  الذي  املرير  وال�سراع  ال�سعب  الواقع  ورغم 
و�سّلم(( من خلق  و�سلم  واآله  ر�سول اهلل ))�سلى اهلل عليه  الر�سالة متكن 
مناذج فذة من ال�سخ�سيات التي اأعلت بناء جمد االأمة االإ�سالمية والفاظ 
على رفعتها و�سموها وعزها بني االأمم، االأمر الذي جعلها تفتح امام الب�سرية 
�سبل اخلري والهداية وت�سد اأمام املف�سدين كل االأبواب والطرق التي حاولوا 

ا�ستغاللها لتدمري ذلك البناء.
ب�سبب  وامل�ساق  بال�سعوبات  مليء  الرتبوي  العمل  اإن  البع�س  يقول  وقد 
املوؤثرات  من  الكثري  حتوطه  الذي  االإن�ساين  الكيان  مع  تعامله  خ�سو�سية 
جناح  فاإن  وبالتايل  وغريها،  واملعا�سية  واالجتماعية  والعاطفية  النف�سية 
�سخ�س كر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم و�سلم( يف مرحلة ما ال ميكن 
والطاقات  القدرات  اإحراز  اإمكانية  عدم  عن  ف�سال  الدوام،  على  تطبيقه 
واالإمكانيات املعرفية والعلمية واالإرادية التي اأحرزها والتي اأدت مبجموعها 
اإىل جناحه يف م�ساعيه، اإ�سافة اإىل اختالف وقوة العنا�سر املحيطية ال�سالبة 

يف الوقت الراهن مما جعل العمل الرتبوي يزداد �سعوبة خا�سة مع �سعف  
اخل�سائ�س التي تتطلبها �سخ�سية املربي يف مقابل تنامي املوؤثرات ال�سلبية 

التي حتيط بالفرد واملجتمع ووقوفها موقف ال�سد من املربي.  
كل هذه االأمور تفر�س على من يتقلد زمام العمل الرتبوي �سواء كان االأب يف 
البيت اأم املعلم يف املدر�سة اأن يوظف كل ما وهبه اهلل تعاىل من علم ومعرفة 
عرب الدرا�سات النظرية التي تلقاها اأو عرب التجارب اخلرية التي اطلع عليها 
اأو عا�سها مهما كان يراها ب�سيطة من اجل امل�ساعدة يف حتويل م�سرية االأمة 
وت�سعى  املجتمع،  به  اأ�سيب  الذي  واإ�سالح اخللل  ال�سواب،  االإ�سالمية نحو 
قوى ال�سالل اإىل تر�سيخه يف �سفوف االأمة االإ�سالمية وبخا�سة بني �سبابها، 
وان ال يقف مكتوف االأيدي بحجة عدم امتالكه الطاقات والقابليات واملعارف 
العظيمة التي كان يتمتع بها ر�سول اهلل ))�سلى اهلل عليه واآله و�سلم و�سّلم( 
اأو من تتلمذ على يديه من العلماء والقادة واملربني، وعلى راأ�سهم اأهل بيت 

النبي )�سلوات اهلل و�سالمه عليهم اأجمعني(.
وباعتبار اأن االإعالم اأ�سبح من بني اجلهات املهمة يف العمل الرتبوي �سار 
لزاما على كل من له القدرة على الولوج اإىل هذا امليدان �سواء كان كاتبا اأو 
اأ�ستاذا اأو خبريا اأو خطيبا اأو غري ذلك اأن ي�سهم يف رفده بتجاربه ومعارفه، 
ال اأن ي�ستطعم الوقوف يف وادي املتفرج اأو الناقد لهذا اخلطاأ اأو ذاك فقط، 
بل اإن الواجب ال�سرعي يحتم عليه اأن يجّد اخلطى يف �سبيل اللحوق بركب 
اإخوانه ال�ساعني اإىل ن�سر الف�سائل يف املجتمع وحماربة املفا�سد التي يراد 

لها اأن ت�سيطر عليه ب�ستى الو�سائل اخلبيثة.   

�شراكة الإ�شالح
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اقرأ في هذا العدد

العتبة احل�سينية املقد�سة - العدد 24 - �سهر جمادى الآخر 1431هـ

عندما عزَم االمام ال�سني عليه ال�سالم لطلب االإ�سالح يف 
اأمة جّده ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم كان من �سمن 

املفاهيم االأ�سا�سية التي نادى بها اإ�سالح ال�سباب.
 وقد تكون النظرة التي ميكن ان نلقيها ب�ساأن ا�ست�سحاب 
االإمام للعديد من ال�سباب من اهل بيته وا�سحابه وبع�س 
عوائلهم تن�سُب يف اجتاه يفيد باأنه �سالم اهلل عليه اأراد 

من خالل ذلك ان ي�سنع �سواهد تاريخية ميكن مَلن يدركها 
وي�سارك بها وي�سنع اأثرًا فيها اأن ي�سهم فيما بعد يف �سناعة 

الق ون�سر القيقة وفق مفاهيم اال�سالم ال�سمحاء وتعاليمه 
االر�سادية والرتبوية...

يف الوقت الا�سر، ورغم ان التعليم ا�سبح مقرونا بالرتبية 
حتت و�سف موؤ�س�ساتي واحد اإال ان هناك ق�سايا تف�سيلية 

قد ت�سللت من خاللها عادات غريبة على املجتمع اال�سالمي 
من ناحية االرتباط بني القائمني على التعليم وبني املتعلمني، 
وقد انعك�س ذلك على م�ستوى الرتبية والتعليم ب�سورة عامة 
وخا�سة فيما يتعلق مبفهوم العالقة بني املرّبي والطالب من 

جهة ويف م�ستوى ادراك االدارات الأهمية ارتباط التعليم 
بالرتبية واعتبارهما قرينني ال يفرتقان.

من هنا تربز اهمية انتهاج الو�سائل الرتبوية الديثة 
وا�ستعمالها لتثبيت الت�سورات الرتبوية االإ�سالمية، و�سياغتها 

�سمن مناهج التدري�س التي تعتمد االأ�ساليب املعا�سرة يف علوم 
الرتبية، والتي ترتكز على االأعمال التطبيقية الكفيلة بغر�س 
قيم النزاهة وااللتزام يف �سلوك الن�س ء امل�سلم، الأجل تثبيت 

تلك القيم يف وجدانهم. 
كما ان الدرو�س الرتبوية التي ُتقَرر يف املناهج يجب ان تبحث 

يف دنيا امل�سلم ويف دينه معًا، لتفي مبتطلبات املجتمع وت�سد 
كلتا حاجتيه املادية واملعنوية، وتبعده عن االنحراف وت�ستت 

الروؤى.
لذا من الواجب االهتمام ب�سوؤون ال�سباب وتوجيه طاقاتهم 

اىل حيث �سالح انف�سهم وبالدهم عن طريق املناهج 
البناءة، وتنظيم �سوؤون عباداتهم، و�سرف ن�ساطاتهم يف 

البناء والعمران، وكذا تكليفهم مبتابعة ن�ساطات املوؤ�س�سات 
الدينية كامل�ساجد واملدار�س والوزات واملكتبات و�سائر اق�سام 

املوؤ�س�سات االجتماعية. 

مدير التحرير
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باإبداعه الت�سكيلي ولعل قلقه امل�ستمر اأدى به اإىل اإبداع 
يرتقي مل�سايف الفنانني الكبار، وبيئته

تفاجاأُت كثريا حني اأخربين زميلي "اأبو كمال" بحالة الفتة 
لالنتباه حدثْت للمرة الثالثة يف الي الذي يقطنه يف 
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العراقيون يجمعون على تفاوؤلهم بامل�شتقبل 

بزغ فجر ال�سحافة واالإعالم يف العراق منذ بدايات القرن 
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يوقع عقودا م�شرفية 
بقيمة )5( مليار دينار

م�ساهمًة 
م�����ن�����ه�����ا يف 

الزراعي  ال��ق��ط��اع  دع���م 
يف  ي�سب  ال���ذي  املحلي  وال��ي��واين 

خدمة املواطن العراقي وقعت االأمانة العامة للعتبة 
خم�سة  بقيمة  م�سرفيا  قر�سا  املقد�سة  ال�سينية 

مليارات دينار مع امل�سرف الزراعي.
االقت�سادي عبد اخلالق علي خ�سر،"  وقال اخلبري 
لغر�س  الزراعي  امل�سرف  قبل  من  جلنة  ت�سكيل  مت 
االإطالع على مبادرة العتبة املقد�سة يف دعم القطاع 
الزراعي للدولة بتاأمني املزروعات اخل�سرية للمواطن 

ودعم الرثوة اليوانية".
هذا  لتمويل  �سناديق  عدة  �سكلت  خ�سر،"  واأ�ساف 

امل�سروع 
�سندوق  م��ن��ه��ا 

م�ساريع  بتمويل  اخلا�س  اليوانية  الرثوة 
املكننة  و�سندوق  اال�ستثمارية،  اليوانية  ال���رثوة 
الري  وو�سائل  واملعدات  املكائن  بدعم  �ساهم  ال��ذي 

الديثة".
واأ�سار خ�سر اىل،" اأن امل�سرف �ساهم بدعم العتبة 
ال�سينية املطهرة يف م�ساريعها الزراعية بدون فوائد. 
موؤكدا" اإن ذلك جاء بناًء على اطالعهم على م�ساريع 

العتبة 
الزراعية 
التي طابقت ال�سروط 
املفرحة  املبادرة  ب�"  امل�ساريع  تلك  وا�سفًا  املطلوبة، 
امل�ساريع  مبنزلة  وهي  وطنية  فائدة  �ستدر  وم�ساريع 
االأ�سا�سية للتنمية الزراعية وانطالقة اقت�سادية كبرية 
�ست�سهدها مدينة كربالء على م�ستوى الدولة، و�سيقوم 
امل�سرف الزراعي مبد هذا امل�سروع بكافة القرو�س 
امل�سرفية، بناًء على توجيهات الدولة بتوفري القرو�س 

املالية مل�ساريع العتبة ال�سينية املقد�سة..   

ق�شم التنمية الزراعية يف العتبة احل�شينية املقد�شة 
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مايو/ يوم اخلمي�س 7  العراقية  النفط  وزارة  اأعلنت 
ايار عن انطالق ثالث مزاد دويل ملنح امتيازات تطوير 
ثالثة حقول غاز رئي�سية غري م�ستغلة، ح�سبما افادت 
جهاد  عا�سم  اأعلنه  ملا  وفقًا  العراق"  "�سوت  وكالة 

ممثل وزارة النفط .
اخلدمات  عقود  من  ع��دد  بتقدمي  ال��ع��راق  و�سيقوم 
التقنية التي متتد ملدة 20 عامًا من اأجل تطوير حقل 
عكا�س يف حمافظة االأنبار الغربية، وحقل املن�سورية 
يف حمافظة دياىل ال�سرقية، وحقل ال�سيبة للغاز الذي 
يقع يف حمافظة الب�سرة اجلنوبية بالقرب من الدود 

االإيرانية. 
يذكر انه خالل جولتي طرح العرو�س االأوىل والثانية 
اللتني اأقيمتا العام املا�سي، وكانت من اكرب العرو�س 
املقدمة من قبل العراق يف ال�سنوات الع�سر االخرية، 
دولية  �سركات  اإىل  نفطية  عقود   10 بغداد  منحت 
بهدف زيادة اإنتاج اخلام اإىل 12 مليون برميل يوميًا يف 
غ�سون 6 اإىل 7 �سنوات. اال ان الغاز مل يجذب اآنذاك 

اهتمام ال�سركات االجنبية .
يف  اأقيمت  التي  االأوىل  العرو�س  طرح  جولة  و�سملت 
�سهر يونيو/حزيران الفائت حقلي عكا�س واملن�سورية 
اللذين ت�سل قدرتهما االإنتاجية اإىل 4 تريليونات و3.3 
تريليونات قدم مكعب من الغاز على التوايل، اإال اأنه مل 

يتم منح عقود تطويرهما اإىل اأي �سركة.
اأما بالن�سبة اإىل حقل ال�سيبة للغاز الذي يتجاوز حجم 
احتياطياته املوؤكدة 3 مليارات مرت مكعب فلم يدرج 
�سمن الئحة حقول النفط والغاز التي �سملتها اجلولة 
الثاين  دي�سمرب/كانون  �سهر  يف  اأقيمت  التي  الثانية 

املا�سي.
الغاز  قطاع  لتطوير  العراقية  النفط  وزارة  وتخطط 
اىل م�ستوى ي�سمن حتول العراق اىل احد اكرب الدول 
املنتجة وامل�سدرة له يف املنطقة ، ح�سبما اكد عا�سم 

جهاد. 

كانون   4 االثنني،  يوم  العراقية  التجارة  وزارة  وقعت 
التجارة  وزارة  ب��ني  تفاهم  م��ذك��رة  الثاين/يناير، 
بهدف  املتحدة  التابع لالأمم  العاملي  الغذاء  وبرنامج 

تاأمني مفردات البطاقة التموينية للمواطن العراقي. 
على  التوقيع  بعد  بغداد  يف  عقد  �سحفي  موؤمتر  ويف 
التجارة  وزي��ر  ال�سايف،  الدين  �سفاء  قال  املذكرة، 
بالوكالة، "اإن االإعالن عن مذكرة التفاهم بني وزارة 
رائدة  خطوة  يعد  العاملي  الغذاء  وبرنامج  التجارة 
جديدة  اآليات  واإيجاد  والرت�سيد  االإ�سالح  جمال  يف 

ملفردات البطاقة التموينية وبخطط تنموية".
اإن من �سمن  وقال ال�سايف، وزير التجارة بالوكالة، 
بنود املذكرة اجلديدة التي وقعها العراق مع برنامج 
ال����وزارة يف جماالت  ك���وادر  ت��دري��ب  العاملي  ال��غ��ذاء 
النوعية  وال�سيطرة  واخل��زن  ال��ربي  والنقل  ال�سحن 
املواد  وتوزيع  حركة  على  وال�سيطرة  املتابعة  واأنظمة 
وتاأهيلها  املحافظات  ق��درات  رفع  واأي�سًا  الغذائية. 
الإدارة عملية توفري مواد البطاقة التموينية، واإدخال 

نظم تكنولوجية جديدة متطورة.

وقال اإدوارد كالون، مدير مكتب برنامج الغذاء العاملي 
يف العراق، اإن "هذه ال�سراكة متثل جزءًا من العملية 
نظام  وتعزيز  لتح�سني  التجارة  وزارة  تديرها  التي 

التوزيع العام".
العاملي، من خالل  الغذاء  اإن برنامج  واأ�ساف كالون 
خربته التي متتد الأكرث من 40 عامًا يف جمال تقدمي 
"ميكنه  ال��دويل،  ال�سعيد  على  الغذائية  امل�ساعدات 
اأن يوؤدي دورًا رئي�سيًا يف امل�ساعدة على حت�سني اإدارة 
�سل�سلة االإمدادات اخلا�سة بنظام التوزيع العام وهذا 
�سي�سكل عن�سرًا مهمًا يف اإ�سرتاتيجية الد من الفقر 

وخطة التنمية العراقية".

اأعلنت قيادة عمليات بغداد يوم االثنني 3 مايو/ اأيار املبا�سرة يف بناء �سور بغداد االأمني، الذي �سي�سم 8 منافذ 
ويقطع الطريق اأمام ت�سلل امل�سلحني، موؤكدة اأن ال�سور �سيغني عن نقاط التفتي�س الداخلية والواجز الكونكريتية 

يف العا�سمة بغداد.
وعلق اللواء قا�سم عطا املتحدث االإعالمي با�سم قيادة عمليات بغداد على البناء قائال: " ان حمافظة بغداد بداأت 
باإن�ساء ال�سور االأمني الذي �سيحيط بالعا�سمة ويف�سلها عن املحافظات املجاورة"، مبينا اأن "ال�سور �سيتكون من 
�سياج كونكريتي وخنادق يف املناطق الزراعية... و�ستن�سب على طول امتداد ال�سور اأجهزة مراقبة وت�سوير بري 
وجوي كما �سيحوي على منظومة ات�سال حديثة يف كل نقطة من نقاط التفتي�س"، معتربا اأن "ال�سور �سي�سهم 

ب�سكل كبري يف حت�سن الو�سع االأمني يف العا�سمة".
باإن�ساء  ب��داأت  بغداد  "حمافظة  اأن  اإىل  عطا  واأ�سار 
من  متكاملة  �ستكون  والتي  النموذجية  النقاط  تلك 
وم�ستو�سفا  و�ست�سم جامعا  االأجهزة الديثة،  حيث 
�سحيا واأ�سواقا عامة للتب�سع �سبيهة باملجمع التجاري 
الكبري... و�سي�ستغرق بناء ال�سور حتى منت�سف العام 
املقبل، وبانتهائه �ستبا�سر عمليات بغداد برفع الواجز 

الكونكريتية تدريجيا" داخل املدينة.

العراق يعلن عن :
مزاد دويل  ملنح  امتيازات  تطوير 

حقول غاز  رئي�شية

ال�شروع ببناء �شور اأمني حول بغداد 

وزارة التجارة توقع مذكرة تفاهم مع 
برنامج الغذاء العاملي

7الرو�شة احل�شينيةجمادى االآخرة  1431 



يف ال�سنوات التي اأعقبت التغيري مر العراق بالعديد من 
غياهب  يف  به  تهوي  كادت  التي  اخلطرية  املنعطفات 
الدمار واالرهاب والفتنة الطائفية، لكن �سرب ال�سعب 
وحتمله امل�ساق والتزامه يف �سبيل بناء دولة املوؤ�س�سات 
اآتى اأكله، حتى و�سلت العملية ال�سيا�سية اىل ما هي عليه 

االن من التطور واال�ستمرار. 
التي جرت يف  الت�سريعية  االنتخابات  اأن منعطف  بيد 
ازمة جديدة  البلد يف  ادخل  املا�سي  اآذار  من  ال�سابع 
ال�سيا�سية  فالكتل  قريب،  بزمن  االنفراج  لها  يبدو  ال 
البع�س  بع�سها  جمابهة  من  ت�سّعد  اأخذت  الفائزة 
اأماًل يف ال�سول على مكا�سب ا�سافية، وقد اختلفت 
اأوجه الت�سعيد فيما بني هذه الكتل، فهناك من يتبادل 
االتهامات، واآخر يرتقب وال يحرك �ساكنًا عدا طرحه 
وثالث  حد،  الأبعد  بها  والتم�سك  به  اخلا�سة  روؤيته 
يقتن�س الفر�سة ليتحالف مع َمن يراه يحتفظ بق�سب 

ال�سبق.
على  اأثره  امل�سطرب  ال�سيا�سي  الو�سع  هذا  األقى  وقد 
االو�ساع االأمنية يف العراق وزادت العمليات االرهابية 
خالل  االإرهاب  تلقاها  التي  القا�سمة  ال�سربات  رغم 

االأ�سابيع القليلة املا�سية.
جمعة  وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  وطالب 
يف  ال�سايف  احمد  ال�سيد  �سماحة  املقد�سة  كربالء 
يف  اأقيمت  التي  اجلمعة  �سالة  من  الثانية  اخلطبة 
من  ع�سر  اخلام�س  يف  ال�سريف  ال�سيني  ال�سحن 
جمادي االأوىل 1431ه� املوافق 30-3-2010م اجلهات 
ال�سيا�سية االإ�سراع بت�سكيل الكومة لرفع املعاناة عن 
ال�سعب العراقي الذي حتدى كل ال�سعاب وال زال �سعبا 

قويا �سامدا.
وت�ساءل قائال،« اإىل متى يبقى الو�سع هكذا؟ ملاذا هذا 
الو�سع املتاأزم اإىل االآن؟ َمن يتحمل هذه الالة ال�سعبة 

التي مير بها البلد؟
ويف معر�س اإجابته اأكد ال�سيد ال�سايف بالقول« اإننا ال 

اأن ن�سع اللول  الذين يجب  واإمنا نحن  ن�ستورد حاًل 
ولي�س غرينا.. حيث اأن الو�سع قلق وكلما تاأخرنا يوما 
الفرقاء  اأخرى«. متمنيًا على  لنا م�سكلة  كلما خرجت 
جانبا  الفارغة  اخلطابات  يرتكوا  اأن  ال�سيا�سيني« 
ويتحملوا امل�سوؤولية بتقدمي م�سروع جدي حقيقي ينه�س 

بالبلد.
حقيقية  جريئة  خطوات  اإىل  بحاجة  نحن  وا�ستطرد« 
خدمة  هو  والهدف  حقيقي  وتنازل  االأطراف  كل  من 
العراق.. اإذ اأنه ال يخ�سر احد �سيء يف مقابل البلد.. 
وال نريد اأن ن�سل اإىل حافات �سعبة واإمنا يجب اأن نكون 
يف طريق عالج املوقف«. معربًا عن مدى جدية املخاطر 
هناك  نزفًا..  كفى  دماء،  كفى  �سراعًا،  كفى  بالقول« 
خطابات ت�سعيدية، قال وقلت.. وذا تكلم وذاك عقب.. 
وهكذا دواليك والنتيجة اإن ال�سعب العراقي ال يجني من 

تلك االأقاويل اأية ثمرة«.
املعنية  للجهات  ال�سايف خطابه  ال�سيد  �سماحة  ووجه 
بقوله،« اخربوين عن ت�سكيل الكومة وفق روؤاكم ووفق 
الكثري  با�ستطاعتكم جتاوز  براجمكم، واخربوين هل 
اإنزال الب�سارة على ال�سعب  باإمكانكم  من االأمور وهل 
اإال  م�ساكله  حتل  ال  البلد  اإن  اإىل«  م�سريا  العراقي«. 
باأهله وانتم خيار ال�سعب العراقي.. وان �ساء اهلل انتم 
وال�سغط  النف�سي  االنكما�س  وحالة  بالثقة..  جديرون 
النف�سي، انف�سوها.. وام�سوا بقامة واقفة وثقة مملوءة 

و�سننت�سر باأقرب وقت ممكن مب�سيئة اهلل«.
وتكلم ال�سيد ال�سايف عن الو�سع االأمني املتاأزم قائاًل،« 
من يتحمل امل�سوؤولية؟ فاالختالف ممكن ولكن ب�سرط 

• تقرير: �سباح جا�سم

ال�شيد ال�شايف:
ل نريد ا�شترياد 

احللول بل نحن من ي�شعها

• نحن بحاجة اإىل خطوات جريئة 
وتنازل  الأطراف  كل  من  حقيقية 

متبادل والهدف هو خدمة العراق
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اأن يو�سلنا اإىل نتيجة ال اأن يو�سلنا اإىل العنف والدماء، 
وال اأن يو�سلنا اإىل مهاترات مثل اأن فالن عنده جهاز 
متول  اأن  ممكن  �سيا�سية  جهة  عنده  وفالن  خمرتق، 
االإرهاب، وفالن �سخ�س �سيا�سي ممكن اأن يغطي على 
املجرمني، اإىل متى ي�ستمر الو�سع هكذا؟ من امل�ستفيد 

من ذلك؟
الرتكيبة  اإن  مو�سيًا«  حديثه  ال�سايف  ال�سيد  وختم 
اجلميلة املتنوعة من االأطياف العراقية االأ�سيلة ينبغي 
اأن تعمل لفظ البلد والر�س على تقدمي اخلدمات 
ال�سيا�سية باخلروج من هذه  الكتل  ملواطنيه«. مطالبًا 
جميع  ير�سي  حل  اإىل  والو�سول  امل�سحونة  االأجواء 
ل  ناأمل من جميع الفرقاء حتمُّ اإننا  االأطراف«. مبينًا« 
امل�سوؤولية ب�سكل حقيقي واأن يبداأ الوار والراك من 
الكل من الإنقاذ الو�سع، واأن يكون الوار لغر�س البناء 

ومللمة الو�سع عرب التنازالت املتبادلة«.
احلكومة ترف�س تدويل اخلالفات

املجتمع  املالكي،  نوري  الوزراء  رئي�س  دعا  جانبه  من 
االجنرار  و”عدم  العراقي  الق�ساء  دعم  اىل  الدويل 
ملطالبات البع�س” بالتدخل يف ال�ساأن العراقي بحجة 
منوها  الدولية،  العقوبات  من  ال�سابع  للبند  خ�سوعه 
نتائج  يف  انقالب  الحداث  اقليمي  م�سروع  وجود  اىل 

االنتخابات العراقية.
وقال املالكي خالل حفل افتتاح جم�سر فاطمة يف مدينة 
الدولية  واملنظمات  املوؤ�س�سات  كل  على  اإن  كربالء« 
واجلامعة العربية ان “تكون بجانب الق�ساء العراقي”، 
اأنه  على  والفرز  العد  باعادة  املحكمة  قرار  تاأخذ  واأن 
قرار عراقي، وال تتخذ اأي خطوة “بناء على مطالبات 
وكالة  بح�سب  العراقي.  ال�ساأن  بالتدخل يف  البع�س”، 

اأ�سوات العراق.
ب��سرورة  العراقية  ال�سيا�سة  القوى  املالكي  وطالب 
التعامل مع قرارات الق�ساء العراقي مبرونة وم�سوؤولية، 
وعدم تعري�س البلد اىل انتكا�سة”، من خالل التدخالت 
ال�سفر”،  مربع  اىل  العراق  تعيد  “التي  اخلارجية 
حمذرا مما و�سفه ب�” امل�سروع االقليمي لالنقالب على 

االنتخابات العراقية”.
واأ�ساف اأن هناك “ظاهرة غريبة من قبل ال�سيا�سني 
العراقيني، وهي اأن يذهبوا اىل اجلامعة العربية لدعوة 
اجلهات الدولية من اأجل ابقاء ال�سيادة العراقية حتت 
احكام ال�سيادة الدولية والتدخل يف �سوؤونها الداخلية”. 
فما  هذا،  ويفعلون  مفو�سني  لي�سوا  هوؤالء  متابعا“ 

�سيفعلون اذا ح�سلوا على التفوي�س”.

جمل�س الرئا�شة يجتمع لبحث الأو�شاع
العراقي،  الرئا�سة  جمل�س  ناق�س  ذلك  غ�سون  ويف 
دون  من  حكومة  بوجود  البالد  يف  الد�ستوري  الفراغ 
رقابة برملانية، وقرارات هيئة امل�ساءلة والعدالة االخرية 
باإلغاء ع�سوية نواب فائزين ومر�سحني يف االنتخابات 

واأ�سوات ناخبيهم.
واأعلن، الذي ي�سم الرئي�س جالل طالباين ونائبيه عادل 
عبد املهدي والها�سمي، �سيعقد اجتماعًا عاجاًل للبحث 
يف تداعيات العملية االنتخابية يف البالد. واأو�سح نائب 
رحب  طالباين  ان  الها�سمي  طارق  اجلمهورية  رئي�س 
باالجتماع الرامي اإىل تدارك التدهور ال�سيا�سي الذي 
�سهدته ال�ساحة العراقية بعد اإعالن نتائج االنتخابات 
العامة يف البالد، واتخاذ االإجراءات الالزمة يف اإطار 
ال�سالحيات الد�ستورية للمجل�س من اأجل جتاوز االأزمة 
الالية التي تنعك�س على االأمن واال�ستقرار يف العراق. 

بح�سب تقرير لرويرتز.
اخلطاب  لهجة  ت�ساعد  و�سط  اخلطوة  هذه  وتاأتي 
ال�سيا�سي يف البالد بعد دعوة عالوي املجتمع الدويل 
للتدخل �سد القرارات التي تطال كتلته العراقية املهددة 

بفقدان تقدمها. 
مع  اجتماعًا  ال�سليمانية  يف  عقَد  قد  طالباين  وكان 
عبد  عادل  اال�سالمي  االأعلى  املجل�س  يف  القياديني 
امل�ستجدات  تناول  حمودي  همام  وال�سيخ  املهدي 

ال�سيا�سية يف البالد.
يف  العامة  االأو�ساع  تناول  االجتماع  ان  بيان  واأو�سح 
البالد وم�ستجدات الو�سع ال�سيا�سي الايل، خ�سو�سًا 
املحادثات واللقاءات التي جترى االآن لت�سكيل الكومة 
اجلديدة«. واأ�سار البيان اىل ان »طالباين ونائبه �سددا 
على حاجة العراق اإىل حكومة �سراكة وطنية حقيقية 
ت�سارك فيها الكتل الفاعلة والفائزة يف االنتخابات، كما 
تناول البحث �سرورة عقد جل�سة خا�سة ملجل�س رئا�سة 

اجلمهورية من اأجل مناق�سة التطورات ال�سيا�سية.

ل  حتمُّ الفرقاء  جميع  من  ناأمل   •
امل�شوؤولية ب�شكل حقيقي واأن يبداأ 
لإنقاذ  الكل  من  واحلراك  احلوار 
لغر�ض  احلوار  يكون  واأن  الو�شع، 
طريق  عن  الو�شع  ومللمة  البناء 

التنازلت املتبادلة.
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  احل�شـني
ل يختبـــر اأ�شحابه

• �سامي جواد كاظم
اأثبتت كل الدرا�شات والبحوث اأن الإمام 
ل  �شالم  رجل  ال�شالم(  )عليه  احل�شني 
الذي  الأمر  وقتال،  وقتل  حرب  داعية 
الظاملني  �شد  حركته  خلود  اإىل  اأدى 
ال�شبل  كل  تبنيهم  رغم  والطواغيت 
التقليل  اأو  احلركة  تلك  حمو  اجل  من 
الإ�شالمية  املجتمعات  على  اآثارها  من 

والإن�شانية.
عن  ناجت  اخللود  ذلك  اأن  البع�س  يقول  وقد 
ولكن  الكربالئية  بالواقعة  العاطفي  التاأثر 
الدود،  ابعد  اإىل  عقلي  خلودها  اإن  القيقة 
فعند درا�سة تلك الركة منذ انطالقتها وحتى 
نهايتها يف كربالء يظهر جليا اإىل اأي مدى كان 
اإر�ساء  يف  ال�سالم  عليه  ال�سني  االإمام  يفكر 
ربه اأوال، و�سعيه اجلاد والثيث الإنقاذ امة جده 
وقد  طم�س،  وحماوالت  خلل  من  اأ�سابها  مما 
اأن  حاولت  التي  ال�سفا�سف  كل  بالف�سل  باءت 
التي  الواقعة  و�سبهات حول هذه  ثغرات  تختلق 
ت�سيب  اأن  قبل  االإ�سالمية  االأمة  كبد  اأ�سابت 

ج�سد االإمام ال�سني )عليه ال�سالم(.
فمن روائع ال�سني عليه ال�سالم وهو يف طريقه 
الكوفة لقاوؤه ب�سر بن غالب االأ�سدي الذي  اإىل 
 ( اآية  تف�سري  عن  ال�سالم  عليه  ال�سني  �ساأل 
هل  اعلم  وال  باإمامهم(  اأنا�س  كل  ندعو  يوم 
جاء  انه  اأم  ما،  ق�سد  ال�سوؤال  ذلك  وراء  كان 

�سدفة؟ وبعيدا عن كل االأ�سباب والدوافع فقد 
جاء جواب االإمام ال�سني رائعا فقال )نعم يا 
اأخا بني اأ�سد هما اإمامان، اإمام هدى دعا اإىل 
هدى واإمام �ساللة دعا اإىل �ساللة، فهذا ومن 
اأجابه  اأجابه اإىل الهدى يف اجلنة، وذاك ومن 
يف  فريق   ( قوله  وهو  النار،  يف  ال�ساللة  اإىل 

اجلنة وفريق يف ال�سعري (*. 
واملالحظ اأن اإجابة االإمام ال�سني عليه ال�سالم 

للمع�سومني  اأخرى  الأحاديث  تاأكيد  اإال  هي  ما 
عليهم ال�سالم يف اإر�سادهم النا�س والعلماء اإىل 
اأن اإحدى طرق تف�سري القراآن الكرمي هي تف�سري 
بع�سه بالبع�س اأي تف�سري القراآن بالقراآن، وها 
هو حديث ال�سني عليه ال�سالم يدل على ذلك، 
كما انه لب�سر ولغريه من النا�س الذين عا�سروه 
االأدلة  من  واحدا  التالية  االأقوام  اإىل  ثم  ومن 
الدامغة على اأن اإمامة الهدى والق حم�سورة 

اأ�سال يف اأهل بيت النبوة عليهم ال�سالم.

ال�سالم  عليه  االإمام  �ساقه  الذي  والديث 
تلك  يف  االأ�سدي  حال  ك�سف  اأو  لتبيان  يكن  مل 
اإثارة  مبثابة  كان  اإمنا  عليه،  هو  وما  اللحظة 
اآنذاك وما ميثله كل من  املوقف  الت�ساوؤل حول 
املرتتبة  االآثار  اإىل  اإ�سافة  ويزيد،  ال�سني 
فيما لو اأن ال�سني عليه ال�سالم اأ�سغى لبع�س 
يف  واأنها  يزيد،  ال�ساللة  اإمام  وبايع  االأقوال 
الكرمي  للقراآن  ن�سفا  اإال  لي�ست  مطافها  نهاية 

البيعة  الأخذ  الظاملون  به  يت�سدق  ود�ستورا  اأوال 
يف  �سري  ال  وانه  الهادية  الر�سالة  اأ�سحاب  من 

انقيادهم اإىل اأئمة الظلم ثانيا. 
اأن امل�ساألة كانت  البع�س  اأن يرى  ومن العجيب 
رف�س مبايعة اللعني يزيد فقط واأنها هي �سبب 
اأحدى  امل�ساألة  هذه  كانت  واإن  النه�سة  تلك 
تبيان  خاللها  من  مت  والتي  املهمة  وجوهها 
حقائق اآل معاوية االإجرامية ودوافعهم التو�سعية 
جراء  املخدوعني  على  انطلت  التي  والت�سلطية 

احل�شني عليه ال�شالم كان يعرف جيدا اأن م�شريه حمتوم 
ل  اأحقادهم  لأن  يبايع،  مل  اأم  بايَع  قاِتلوه  القوم  واأن 
ال�شالم(  احل�شني)عليه  دماء  بروؤية  اإل  اأوارها  ينطفئ 

واأهل بيت النبوة)�شلوات اهلل و�شالمه عليهم(
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  احل�شـني
ل يختبـــر اأ�شحابه

اإن�ساين،  مبظهر  ت�سويرهم  البع�س  حماوالت 
ال�سرت  ذلك  لتك�سف  النه�سة  هذه  فجاءت 
يت�سفون  كانوا  التي  القبح  اأوجه  وتعري  عنهم 
ال�سني  االإمام  عط�س  خالل  من  وخا�سة  بها 
والكهول  والن�ساء  ال�سبية  من  معه  كان  ومن 
مكملة  ال�سورة  هذه  جاءت  وقد  واملر�سى، 
اإجرام  معاملها  ك�سفت  التي  النهائية  لل�سورة 

االأمويني. 
تكن  مل  واأنها  البيعة  ق�سية  اإىل  وبالعودة 
ال�سبب الوحيد يف خروج االإمام ال�سني )عليه 
الثاأر  هي  االأهم  الق�سية  اأن  نالحظ  ال�سالم( 
من  �سببوه  ملا  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اآل  من 
خ�سائر جمة الآل الكفر واأتباعهم منذ انطالقة 
الر�سالة املحمدية الهادية، وقد �سرحت بذلك 
الكثري من االأحاديث الواردة عن االإمام ال�سني 
)عليه ال�سالم( حيث كان يجيب كل من طلب 
منه عدم التوجه اإىل الكوفة حفاظا على حياته 
ومنهم مثال عمرو بن لوذان الذي حاول اإقناع 
ال�سني عليه ال�سالم بالعدول عن رحلته هذه 
حتى  يدعوين  ال  واهلل  ال�سالم:  عليه  فاأجابه 
ي�ستخرجوا هذه العلقة من جويف ..... ، وبذلك 
يتبني اأن ال�سني عليه ال�سالم كان يعرف جيدا 
بايع  قاتلوه  القوم  واأن  اأن م�سريه هذا حمتوم 
اأم مل يبايع، الأن اأحقادهم ال ينطفئ اأوارها اإال 
بروؤية دماء ال�سني)عليه ال�سالم( واأهل بيت 

النبوة)�سلوات اهلل و�سالمه عليهم( �سواء كان 
ذلك يف الطف اأم يف غريه.

الطف  ذلك يف  يكون  اأن  تعاىل  اهلل  �ساء  وقد   
االأر�س  بقاع  كل  بني  من  االأقدر  �ستكون  الأنها 
ولو  الت�سحية،  وتلك  الفداء  ذلك  تخليد  على 
تاريخنا  �سهد  ملا  مكان  غري  يف  الواقعة  كانت 
م�سحت  ولرمبا  بل  الظلم،  �سد  ثورات  قيام 
وانتهت  الكلمات،  قامو�س  من  ثورة  كلمة 
مدر�سة االأحرار والرية، وملا كان هناك �سعار 
قوتها  الثوار  منه  ت�ستقي  الذلة  منا  هيهات 

وا�ستمراريتها. 
اأدعو  ن�سبت اخليام يف رم�ساء كربالء، وهنا 
باإمامهم  يفخروا  اأن  البيت  اأهل  اأتباع  كل 
ال�سالم  عليه  �سموخه  على  ال�سوء  وي�سلطوا 
حتى  حمياه  على  العزة  ترت�سم  كانت  وكيف 
كل  فايل  االأ�سدقاء،  قبل  بذلك  االأعداء  �سهد 
ال�سني  �سورة  الإظهار  دعوة  اخلطباء  االأخوة 
عليه ال�سالم العظيمة هو وعياله و�سحبه وتلك 
اأقوالهم  العزة والثقة وال�سموخ التي تزخر بها 
عليه  االأكرب  علي  افتخار  ومنها  واأفعالهم 
البطويل  مب�سريهم  والده  يكلم  وهو  ال�سالم 

طاملا هو يف مر�ساة اهلل.
عليه  ال�سني  اأن  الكتب  بع�س  يف  جاء  وقد 
ال�سالم يف ليلة تا�سوعاء ملا جمع اأهله و�سحبه 
وبعد اأن اأثنى عليهم وذكرهم بامل�سري املحتوم 

قال لهم ) ولياأخذ كل رجل منكم بيد رجل من 
وتفرقوا  اهلل جميعا خريًا،  فجزاكم  بيتي  اأهل 
يف �سوادكم ومدائنكم، فان القوم اإمنا يطلبوين 

ولو اأ�سابوين لذهلوا عن طلب غريي (.
 وذهب البع�س اإىل اأن تلك البادرة من االإمام 
ال�سني )عليه ال�سالم( اإمنا هي مبثابة اختبار 
لي�س  اأعتقد ذلك  ولكني  الأ�سحابه،  االإمام  من 
كانوا  االأ�سحاب  اأولئك  اأن  حيث  ال�سبب،  هو 
يعلمون امل�سري منذ انطالقتهم لاللتحاق بركب 
بعد  يجوز  فهل  ال�سالم،  عليه  ال�سني  االإمام 
ليخترب  ياأتي ال�سني  اأن  امل�سنية  الرحلة  هذه 
اأ�سحابه ؟ وهو الواثق منهم كما يثق من ن�سبه 
و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  اإىل 
ليقول  هكذا  ت�سرف  ال�سني  االإمام  ولكن 
خري  اأ�سحابه  اأن  التاريخ  مدى  وعلى  للعامل 
يومنا هذا  اإىل  التاريخ  االأ�سحاب، وهكذا ظل 
واأهل  ال�سالم(  للح�سني)عليه  راأ�سه  يطاأطئ 

بيته واأ�سحابه )ر�سوان اهلل تعاىل عنهم( .

ج1  احلنفي  للخوارزمي  احل�سني(  *)مقتل    
و)تف�سري  �ص93،  لل�سدوق  و)الأمايل(  �ص221، 
الآية،  تف�سري  عن  املجال�ص  عن  نقاًل  ال�سايف( 
عن  �ص367  ج44  )البحار(  يف  واملجل�سي 
اللهوف لبن طاوو�ص �ص60 ومثري الأحزان لبن 
منا �ص21، ونقله عنهما ال�سيد بحر العلوم يف نقتله 

�ص224 خمت�سراً.
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يت�شف الواقع ال�شحي يف العراق بالتعقيد البالغ 
مة  من ناحية حجم وموا�شفات اخلدمات املقدَّ
من ِقبل الدولة ملواطنيها يف بلد ُيعترب من اأغنى 
الدول مبا يحتويه من ثروات طبيعية، مبقابل 
التحديث  موا�شفات  اأدنى  اإىل  يرقى  ل  واقع 

والتطور.
الأف�شل  نحو  تغري  قد  عمومًا  الو�شع  اأن  ومع 

الأحداث  جمريات  اأن  اإل   ،2003 العام  عقب 
حملية  معركة  �شاحة  العراق  من  جعلت  التي 
ت كثريًا من تطلعات احلكومة  واإقليمية قد حدَّ
ر�شني  �شحي  لواقع  ال�شواء  على  والنا�س 

ومزدهر..
والأجل اإلقاء ال�سوء على الواقع ال�سحي الايل يف العراق 
مة للمواطن ووترية بناء واإدامة  وحجم اخلدمات املقدَّ

املوؤ�س�سات ال�سحية، كان ملجلة الرو�سة ال�سينية اللقاء 
التايل مع وزير ال�سحة الدكتور �سالح ال�سناوي:

الروضة الحسينية: بداية هل لك اأن جتعلنا 
م يف عموم  يف �شورة الواقع اخلدمي ال�شحي املقدَّ

البالد؟
الحسناوي: وزارة ال�سحة تقدم اخلدمات يف عموم 

 • حوار: ح�سني النعمة

ن�شعى لتاأ�شي�س 
قاعدة �شحية ر�شينة
وزير ال�سحة �سالح ال�سناوي يف حوار خا�س مع )الرو�سة ال�سينية(:

الجهزة املوجودة اليوم يف القطاع ال�شحي احلكومي اجهزة حديثة، ول زلنا م�شتمرين بتعاقدنا مع 
�شركات متخ�ش�شة يف ا�شترياد اجهزة �شحية وطبية حديثة
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الرعاية  هو  االول  امل�ستوى  م�ستويات،  ثالثة  على  البلد 
ال�سحية االولية املتمثلة بال�سحة العامة ومراكز الرعاية 
وهو  الثانوية  الرعاية  م�ستوى  والثاين  االولية  ال�سحية 
ال�سحية  الرعاية  م�ستوى  والثالث  العامة  امل�ست�سفيات 
التخ�س�سية، ويف قيا�س الواقع ال�سحي ُتعتمد موؤ�سرات 
علمية �سادرة من منظمة ال�سحة العاملية، حيث تقارن 
املوؤ�سرات ومنها ن�سبة  البلدان ما موجود فيها مع تلك 
ي�سابون  الذين  االطفال  ون�سبة  والوفيات،  املر�س 
باال�سهال واالمرا�س ال�سدرية وغريها، وذلك مب�ساركة 
منظمة ال�سحة العاملية التي ُت�سري اىل انخفا�س ن�سبة 

الوفيات لالطفال حتت عمر خم�س �سنوات يف العراق.
جديدة  لقاحات  لتوفري  لعام 2011  عمل  خطة  وهناك 
على نوعني، االول منها يهدف للوقاية من اال�سهال الذي 
من  للوقاية  والثاين  االطفال،  لوفيات  االول  ال�سبب  هو 

التهاب ال�سحايا.
ومن جانب اآخر فاإن هناك موؤ�سرات انخفا�س كبري يف 
متت  لو  فمثاًل  ال�سارية  او  الوبائية  باالمرا�س  اال�سابة 
املقارنة بني عام 2007 و 2009 بالن�سبة ملر�س الكولريا 
�سنجد )5000 حالة يف 2007( و)900 حالة يف 2008( 

ويف 2009 �سجلنا ت�سع حاالت فقط .

الروضة الحسينية: هل تتفق معنا ان العمل 
واإدامة  اإن�شاء  يف  بطيئة  وترية  على  يجري 

امل�شت�شفيات، وخا�شة يف كربالء ؟
فمنذ  طويلة  عملية  امل�ست�سفيات  بناء  الحسناوي: 
اأن بداأت وزراة ال�سحة تعلن عن بدء بناء امل�ست�سفيات 
مماثلة  اعمال  من  مناذج  العاملية  ال�سركات  اأر�سلت 
فاإن  ذلك  ومع  واأكرث،  اأعوام  خم�سة  امتامها  ي�ستغرق 
وترية العمل ببناء امل�ست�سفيات ما�سية نحو بناء م�ست�سفى 

متكامل يف كل حمافظة.
ا�ست�ساريا  مكتبا  هناك  فاإن  كربالء  يخ�س  فيما  اأما   
للوزارة ي�سرف على بناء امل�ست�سفيات، وُتنفذ االآن املرحلة 
االوىل من بناء �ستة م�ست�سفيات ن�سائية واطفال ب�سعة 

ن�سبة  ت�سل  ان  نتوقع  �سنتني  وخالل  كبرية،  �سريرية 
االجناز اىل %25.

مبني  الكالم  هذا  هل  الحسينية:  الروضة 
وفقا  هو  اأم  للم�شاريع  تفقدية  جولت  على 

لتقارير  ُترفع للوزارة؟
تقارير  �سهر  كل  يف  ن�ستلم  عادة  نحن  الحسناوي: 
باملكاتب  ونلتقي  امل�سوؤولة  اللجان  ونناق�س  تف�سيلية 
املتعاَقد معها، ومن جهة اخرى هنالك زيارات ميدانية 

م�ستمرة نقوم بها ملتابعة العمل على االأر�س 
الجهزة  يخ�س  فيما  الحسينية:  الروضة 
احلديثة واملتطورة يالَحظ اأن القطاع اخلا�س 
هو ال�شباق يف �شرائها  والقطاع احلكومي متاأخر 

اأو متخلف نوعًا ما؟
من  اخلا�س  بالقطاع  العاملني  جميع  الحسناوي: 
او جراحني  اطباء وم�ست�سفيات خا�سة ومراكز ابحاث 
يعلمون ان االجهزة املوجودة اليوم يف القطاع ال�سحي 
الكومي اجهزة حديثة، وال زلنا م�ستمرين بتعاقدنا مع 

وطبية  اجهزة �سحية  ا�سترياد  �سركات متخ�س�سة يف 
تعد  التي  ت�سال(    1.5  ( املغناطي�سي  كالرنني  حديثة 

االحدث من حيث الكفاءة الت�سخي�سية يف العامل.

الروضة الحسينية:  ولكن الذي يذهب اىل 
جهاز املفرا�س عليه اأن ينتظر �شهرا على الأقل 

بينما اخلا�س يوفر عليه عامل الزمن؟
النظام  العامل هناك  الحسناوي: طبعًا يف كل دول 
الدور النه فح�س نوعي، وهنا لدينا م�سكلتان  وانتظار 

وزير ال�شحة الدكتور �شالح احل�شناوي

كبري  انخفا�ض  موؤ�شرات  هناك    •
او  الوبائية  بالمرا�ض  ال�شابة  يف 
الكولريا  ملر�ض  فبالن�شبة  ال�شارية 
كانت هناك )5000 حالة يف 2007( 
و)900 حالة يف 2008( ويف 2009 
�شجلت الوزارة ت�شع حالت فقط .

اننا بحاجة اىل تكاتف حكومي   •
ال�شحي،  الوعي  لرفع  وجماهريي 
و  فقط  طباً  لي�شت  ال�شحة  لأن 
مفهوم  هي  بل  ودواء  م�شت�شفى 
�شامل ي�شتمل على الثقافة ال�شحية 
وممار�شة  ال�شحي  والغذاء  والوقاية 

الريا�شة
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االوىل هي اقبال املواطن غري العادي على فح�س الرنني 
وبالنتيجة ان املري�س يذهب اىل القطاع اخلا�س ليعمل 
فح�س املفرا�س، واأود اأن اأقول ان الوزارة وّقعت عقودا 
ب� )280( مليون دوالر، وهذا يجب ان ُي�ستثمر للمري�س 
املواطن  ان  وللعلم  االجهزة!  لهذه  فعلية  بحاجة  الذي 

مفتون باالجهزة الديثة !!

الروضة الحسينية: ان كان املواطن مفتونا 
فهذا يلقي بامل�شوؤولية على وزارة ال�شحة لأنها 
توعية  يف  ت�شهم  برامج  بو�شع  جمتهدة  غري 

املواطن؟
الحسناوي: اعتقد ان الذي يتابع القنوات الف�سائية 
يخفى  وال  ال�سحية!  واالر�سادات  االعالنات  ي�ساهد 
عملية  مواطن  مليون   32 ل�  ال�سحي  الوعي  تقدمي  ان 
وم�ساركة من  وتتطلب ميزانية خا�سة،  �سعبة ومعقدة 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  ووزارة  الرتبية  وزارة 
تكاتف  اىل  بحاجة  اننا  اأي  املدين،  املجتمع  ومنظمات 
حكومي وجماهريي لرفع الوعي ال�سحي، الأن ال�سحة 
لي�ست طبًا فقط و م�ست�سفى ودواء بل هي مفهوم �سامل 
ي�ستمل على الثقافة ال�سحية والوقاية والغذاء ال�سحي 

وممار�سة الريا�سة...

ل�شحايا  الحسينية:بالن�شبة  الروضة 
التي  امل�شاعدة  نوع  ما  والتفجريات  الرهاب 
اىل  بار�شالهم  تقومون   وهل  الوزارة  تقدمها 

خارج البلد اإن كانوا بحاجة لذلك؟
مع  املعاناة  من  اأعوام  عدة  بعد  الحسناوي: 
يف  كبرية  خربة  لدينا  اأ�سبحت  االرهابية  التفجريات 
هذا امل�سمار، وعالج امل�سابني يتم على مراحل ح�سب 
تقارير امل�سرفني على الالة، اما ار�سال اجلرحى فال 
يتم اإال با�ستقرار حاالتهم، ولدينا فريق االخالء الطبي 

وهو يتابع الاالت التي يتم ار�سالها اىل خارج البلد.

على  ردكم  هو  ما  الحسينية:  الروضة 

تكرتث  ل  الوزارة  باأن  تقول  التي  التهامات 
ل�شحايا الرهاب؟

بالتاأكيد خلفه �سيا�سات اعالمية  الحسناوي: هذا 
اجلهود  ت�ستنفر  تطورًا  العامل  دول  اأكرث  ففي  معينة، 
ومتتلئ  ارهابي  اعتداء  حدوث  عند  كاملة  الوطنية 
امريكا  يف  حدث  كما  واجلرحى  بالقتلى  امل�ست�سفيات 
ومدريد ولندن بحيث ي�ساب اجلهاز ال�سحي باالجهاد 
يوم  كل  يف  العراق  يف  بينما  البلدان  تلك  يف  ال�سديد 
مير تقريبا ت�سهد امل�ست�سفيات حاالت ا�سابة من جراء 

عمليات ارهابية ي�سقط فيها املئات من االأبرياء..

الروضة الحسينية: ما هو دور وزارة ال�شحة 
يف  الأدوية  بيع  ظاهرة  تف�شي  مكافحة  يف 

الأ�شواق اأو البيوت؟
 ،2008 عام  قبل  �سحيح  الكالم  هذ  الحسناوي: 
قطاعات  يف  االدوية  بيع  الوزارة  يقلق  ما  كان  وحقيقة 
وطني  مب�سروع  البدء  مت  لذلك  مرخ�سة،  غري  خا�سة 
لل�سيطرة على هذه الظاهرة، واإخ�ساع القطاع اخلا�س 
ل�سوابط ورقابة �سحية م�ستمرة مب�ساعدة عدة وزارات، 
ومنذ 2008/9/1 والمالت ال زالت م�ستمرة مبداهمة 
ال�سيدليات الوهمية وحمالت بيع االدوية غري املرخ�سة 

.

م�شروع  و�شل  اأين  اإىل  الحسينية:  الروضة 
غادروا  الذين  العراقيني  الطباء  ا�شتقطاب 

البلد لأ�شباب خمتلفة؟
من  وطنية  بحملة  الوزارة  بداأت  الحسناوي: 
خارج  يعي�سون  الذين  العراقيني  االطباء  دعوة  خالل 
توفري  اىل  الوزارة  و�سعت  الوطن،  اىل  للعودة  البالد 
الفر�سة املنا�سبة للعائدين، وقد رجع املئات منهم، اما 
االمتيازات التي قدمتها الوزارة فهي موحدة للعائدين 
ولغريهم، على ا�سا�س امل�ساواة مع االطباء الذين بقوا 
يف العراق ومن اجله عملوا وخدموا يف االنتفا�سة ويف 
اأحداث  واآخرها  البلد  بها  مّر  التي  الدامية  الروب 

العنف واالرهاب..

الروضة الحسينية:  ماذا تقول ملَن يحملون 
ويجوبون  اخلريجني  من  التعيني  )فايالت( 

الوزارات بحثًا عن وظائف؟
الحسناوي: نحن كوزارة لدينا تعيني مركزي مبوجب 
قانون 6 لعام 2000 خلريجي كليات الطب، وال�سيدلة، 
والكلية التقنية، وكليات التمري�س، واملعاهد ال�سحية، 
وهوؤالء يكون تعيينهم مركزيا وال ميتلك اأي �سخ�س يف 
الكومة حق عدم تعيني اأحد منهم اال بتغيري القانون، 
اأي ان كل طبيب يتخرج يتم تعيينه مبا�سرة وهذا االمر 

م�ستمر منذ ثالثني عاما .
لكن هنالك درجات وظيفية اخرى يف وزارة ال�سحة تبلغ 
7000 درجة بعد ان يتم توزيعها بني االطباء تبقى 200 
ع بني دوائر ال�سحة وبدورها حتولها  درجة وظيفية توزَّ
اىل درجات وظيفية ادارية، ويف هذا العام توجد 2000 
ع هذه  درجة خدمية حرفية و1000 درجة �سواق، و�ستوزَّ

الدرجات جغرافيًا وبح�سب الاجة.
الروضة الحسينية: بع�س الطباء يتقا�شون 
اأجورا  باهظة يف عياداتهم اخلا�شة وهي م�شكلة 

كبرية ملحدودي الدخل، ما راأيكم بهذا المر؟
الحسناوي: العيادات قطاع خا�س ولها قانون يهدف 
االطباء  نقابة  اأن  الوزارة  يف  واأقررنا  االطباء!  لماية 
هي اجلهة امل�سوؤولة عن حتديد اأجور العاملني بالقطاع 

اخلا�س!.

القطاع  يف�شل  ل  ملاذا  الحسينية:  الروضة 
اخلا�س عن العام مع وجود امل�شاكل بينهما؟

الوزارة  قطاع  يف  املوجودة  االدوية  الحسناوي: 
من  ال�ستريادها  اخلا�س  القطاع  عن  تختلف  )العام( 
منا�سئ خمتلفة، ونحن نبذل بحدود 700 اىل 800 مليون 
دوالر �سنويًا ال�سترياد االدوية، وانا ان�سح املواطنني باأن 
االدوية امل�ستوَردة من ِقبل الدولة واملوجودة يف املراكز 

ال�سحية اأكرث اأمانًا مما موجود يف القطاع اخلا�س.
يعنى  م�سروع  لدينا  فيوجد  القطاعني  بني  الف�سل  اأما 
بهذا ال�ساأن، وقد ار�سلنا وفدا اىل دول اجلوار لقراءة 
التجربة اخلليجية واالردنية والرتكية، وم�سروعنا يحتوي 
االن على ملفات كاملة، ونعمل على ترويجها لكن االجواء 
ال�سيا�سية الداخلية لي�ست م�سجعة يف الوقت الا�سر، 

خ�سو�سًا واأن امل�سروع بحاجة اىل ميزانية خا�سة.

املرحلة  ذ  ُتنفَّ الن  كربالء  يف    •
م�شت�شفيات  �شتة  بناء  من  الوىل 
�شريرية  ب�شعة  واأطفال  ن�شائية 
ان  نتوقع  �شنتني  وخالل  كبرية، 

ت�شل ن�شبة الجناز اىل %25.

•  الدوية امل�شتوَردة من ِقبل الدولة 
واملوجودة يف املراكز ال�شحية اأكرث 

اأماناً مما موجود يف القطاع اخلا�ض
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وقعا  عليها  اهلل  �سالم  الزهراء  فاطمة  وفاة  لذكرى  ان 
لها من  ملا  امل�سلمني  نفو�س  �سواه يف  عّما  يختلف  خا�سا 
ارتباطات وتداعيات تتعلق باالحداث االأليمة التي رافقت 
وفاة اأبيها خامت النبيني حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 
والفرتة الالحقة التي حفلت بالكثري من االنق�سامات بني 
امل�سلمني ممن ارتاأوا ان يتتبعوا اأمرهم فيما بينهم لتعيني 
التم�سك  على  م�سّرين  بقوا  وممن  للم�سلمني،  خليفة 
بو�سية ر�سول اهلل وعهده يف كون اخلليفة والو�سي على 

امل�سلمني هو علي بن ابي طالب عليه ال�سالم.
 وا�ستد ال�سراع بني الفريقني بعد ذلك لي�سل اىل ذروته 
ال�سالم  عليه  علي  املوؤمنني  اأمري  بيت  على  االعتداء  يف 
الجباره على بيعة اخلليفة املعنّي، وا�سابة الزهراء عليها 
ال�سالم يف �سلعها وما تبع ذلك من جرمية ا�سقاط جنينها 

�سالم اهلل عليها.
اليوم اذ ن�ستذكر هذه االآالم ال بد لنا من ان ن�سرب غور هذه 
ال�سخ�سية العظيمة الأم االئمة االأطهار املع�سومني، وبنت 
خري الب�سر، وزوجة الو�سي علي عليه ال�سالم كي جنعلها 
ا�سوة ح�سنة، و�سمعة تنري لنا الظالم واخلطر الذي يحيق 
بنا من كل جانب، واي�سا لتكون مثال نحتذي به يف ال�سرب 
نا�سر  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  باأن  واالميان  املكاره،  على 
للموؤمنني ممن تبَع حممدا واآل بيته االطهار �سلوت اهلل 
عليهم اأجمعني، رغم كل املحن واملاآ�سي التي منر بها يف 

وقتنا الا�سر. 
ن�شاأة الزهراء )عليها ال�شالم(

ولدت الزهراء عليها ال�سالم بعد مبعث الر�سول �سلى اهلل 
عليه واله و�سلم بخم�س �سنني يف بيت الطهارة واالإميان 
لتكون رمز املراأة امل�سلمة و�سيدة ن�ساء العاملني واأم االأئمة 
حيث كانت القطب اجلامع بني النبوة والو�ساية واالإمامة. 
ون�ساأت عليها ال�سالم يف بيت النبوة ومهبط الر�سالة فكان 
اأبوها ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم يزّقها العلوم 

االإلهية ويفي�س عليها من معارفه الربانية.
اأن تعاين هذه االإبنة الطاهرة  و�ساءت حكمة اهلل تعاىل 
ما كان يعانيه اأبوها من اأذى امل�سركني فيما كان يدعوهم 
اىل عبادة االإله الواحد، ومل تكد تبلغ اخلام�سة من عمرها 
حتى توفيت اأمها خديجة فكانت تلوذ باأبيها ر�سول اهلل 
الوحيدة  �سلوتها  بات  الذي  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

فوجدت عنده كل ما حتتاجه من العطف والنان والب 
واالحرتام، ووجد فيها قرة عينه و�سلوة اأحزانه فكانت يف 
حنانها عليه واهتمامها به كاالأم النون حتى قال عنها: 

“فاطمة اأم اأبيها”.
وبعد اأن غادر النبي مكة متجهًا اىل املدينة لق االمام 
علي عليه ال�سالم به ومعه الفواطم، ومنهم فاطمة الزهراء 
عليها ال�سالم، وكان عمرها انذاك �سبع �سنوات، فلحقوا 

بالنبي االأكرم وكان بانتظارهم فدخلوا املدينة معًا.
الزواج املبارك

ما بلغت فاطمة الزهراء عليها ال�سالم التا�سعة من العمر 
حتى بدا عليها كل مالمح الن�سوج الفكري والر�سد العقلي 
طمعًا  خلطبتها  واالأن�سار  املهاجرين  �سادات  فتقدم 
مب�ساهرة النبي  �سلى اهلل عليه واآله و�سلم ولكنه كان 

يردهم بلطف معتذرًا باأن اأمرها راجع اىل ربها.
وخطبها علي عليه ال�سالم فوافق النبي ووافقت فاطمة ومّت 
الزواج على مهر قدره خم�سمائة درهم، فباع علي درعه 
لتاأمني هذا املهر ولتاأثيث البيت الذي �سي�سمهما فكان اأن 
ب�سط اأر�س الجرة بالرمل ون�سب عودًا لُتعلق به القربة 
وا�سرتى جرًة وكوزًا، وب�سط فوق الرمل جلد كب�س وو�سادة 

من ليف.
القيم  من  فيه  مبا  غنيًا  املتوا�سع  البيت  هذا  كان  لقد 
واالأخالق والروح االإميانية العالية فبات �ساحباه زوجني 
واالحرتام حتى  والوئام والب  االألفة  يعي�سان  �سعيدين 
فواهلل ما  قال علي عليه ال�سالم ي�سف حياتهما معًا: 
اأغ�شبتها ول اأكرهتها على اأمٍر حتى قب�شها اهلل 
عّز وجّل، ول اأغ�شبتني ول ع�شت يل اأمرًا، لقد 
كنت اأنظر اإليها فتنك�شف عني الهموم والأحزان.

و كانا قد تقا�سما العمل، فعليها ما هو داخل البيت وعليه 
ما هو خارجه، وقد اأثمر هذا الزواج ثمارًا طيبة، ال�سن 

وال�سني وزينب واأم كلثوم.
وتعلق ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم بابنته الزهراء 
تعلقًا خا�سًا ملا كان يراه فيها من وعي وتقوى واخال�س 
فاأحبها حبًا �سديدًا اىل درجة اأنه كان ال ي�سرب على البعد 
عنها، فقد كان اإذا اأراد ال�سفر جعلها اآخر من يودع واإذا 

قدم من ال�سفر جعلها اأول من يلقى.
وكان اإذا دخلت عليه وقف لها اإجالاًل وقبلها بل رمبا قبل 

يدها. وكان يقول: “فاطمة ب�شعة مني من اآذاها فقد 
اآذاين ومن اآذاين فقد اذى اهلل”.

ت�شبيحة الزهراء )عليها ال�شالم(
وجاءت عليها ال�سالم اىل اأبيها يومًا ت�سكو اإليه �سعفها 
وتعبها يف القيام بعمل املنزل وتربية االأوالد وتطلب منه اأن 
يهب لها جارية تخدمها، ولكنه �سلى اهلل عليه واآله و�سلم 
قال لها: اأعطيك ما هو خرٌي من ذلك، وعلمها ت�سبيحة 
خا�سة ت�ستحب بعد كل �سالة وهي التكبري اأربعًا وثالثني 
مرة والتحميد ثالثًا وثالثني مرة والت�سبيح ثالثًا وثالثني 

مرة وهذه الت�سبيحة عرفت فيما بعد بت�سبيحة الزهراء.
الزهراء بعد النبي )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم(

عندما ح�سرت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم الوفاة 
بكلمة ف�سحكت  اإليها  اأ�سّر  ثم  فبكت،  بكلمة  اإليها  اأ�سرَّ 
ف�ساألها البع�س عن ذلك بعد وفاة النبي فقالت: اأخربين 
النا�س  اأول  اإين  اأخربين  اأنه راحل عن قريب فبكيت ثم 

لوقًا به ف�سحكت.
و�سلم  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  جثمان  يكد  ومل 
يغيب يف الرثى حتى بداأت مظلومية الزهراء تتعاظم فقد 
اغت�سب حق بعلها باخلالفة ثم اغت�سب حقها يف فدك، 
وهي �سيعة كان النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم قد وهبها 

لها يف حياته.
ومل يراع القوم يف ذلك مقامها ومنزلتها عند اهلل �سبحانه 
والنبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم، ومل يحفظوا فيها و�سيته 
فا�ستد حزنها على فراق اأبيها ومظلومية بعلها فكرث بكاوؤها 
حتى ماتت حزنًا وكمدًا بعد خم�سة و�سبعني يومًا من وفاة 
والدها، فدفنها علي عليه ال�سالم �سرًا كي ال يعلم القوم 
بقربها، وذلك بو�سية خا�سة منها للتعبري عن �سخطها 

على ظامليها.
واذ نخو�س يف حياة عظيمة مالأها االميان باهلل وال�سرف 
والقدا�سة والب واالحرتام يجب علينا ان نتاأ�سى ونعترب 
ونوؤمن ان اهلل �سياأخذ باأيدينا وينجينا مما نحن فيه من 
�سياع وفرقة ودمار اإن رجعنا عن غّينا ومت�سكنا بال�سّنة 
النبوية املباركة ال�سمحاء، وتعلقنا بالعروة الوثقى من ائمة 
اآل البيت عليهم ال�سالم وجلاأنا اىل تعاليم ال�سماء البعيدة 
كل البعد عما يجري من �سفك دماء امل�سلمني االبرياء بغري 

حق وال م�سوغ او مربر.

يف ذكرى وفاتها:
 الزهراء عليها ال�شالم 
املثل الأعلى لالميان  • هيئة التحرير
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نافع بن هالل املذحجي
بن  الع�سرية  �سعد  بن  جمل  بن  نافع  بن  هالل  بن  نافع  هو 
�سريا  �سريفا  �سيدا  نافع  كان   ، اجلملي  املذحجي  مذحج 
�سجاعا ، وكان قارئا كاتبا من حملة الديث ومن اأ�سحاب 
اأمري املوؤمنني ) عليه ال�سالم ( وح�سر معه حروبه الثالث يف 
العراق وخرج اإىل ال�سني ) عليه ال�سالم ( فلقيه يف الطريق 
بفر�سه  يتبع  اأن  اأو�سى  وكان   ، م�سلم  مقتل  قبل  ذلك  وكان 
امل�سمى بالكامل ، فاأتبع مع عمرو بن خالد واأ�سحابه الذين 
ذكرناهم . قال ابن �سهر اآ�سوب : ملا �سيق الر على ال�سني 
) عليه ال�سالم ( خطب اأ�سحابه بخطبته التي يقول فيها : " 
اأما بعد ، فقد نزل من االأمر ما قد ترون واأن الدنيا قد تنكرت 
واأدبرت " الخ . قام اإليه زهري فقال : قد �سمعنا هداك اهلل 

مقالتك الخ .
 ثم قام نافع فقال : يا بن ر�سول اهلل ، اأنت تعلم اأن جدك 
ر�سول اهلل ) �سلى اهلل عليه واآله و�سلم ( مل يقدر اأن ي�سرب 
النا�س حمبته ، وال اأن يرجعوا اإىل اأمره ما اأحب ، وقد كان 
 ، الغدر  له  وي�سمرون   ، بالن�سر  يعدونه  منافقون  منهم 
يلقونه باأحلى من الع�سل ، ويخلفونه باأمر من النظل حتى 
قب�سه اهلل اإليه ، واأن اأباك عليا قد كان يف مثل ذلك ، فقوم 
والقا�سطني  الناكثني  معه  وقاتلوا   ، ن�سره  على  اأجمعوا  قد 
واملارقني ، وقوم خالفوه حتى اأتاه اأجله وم�سى اإىل رحمة اهلل  
ور�سوانه ، واأنت اليوم عندنا يف مثل تلك الالة ، فمن نكث 
عهده وخلع نيته فلن ي�سر اإال نف�سه واهلل مغن عنه ، ف�سر بنا 
را�سدا معافى ، م�سرقا اإن �سئت واإن �سئت مغربا ، فو اهلل ما 
اأ�سفقنا من قدر اهلل ، وال كرهنا لقاء ربنا ، فاإنا على نياتنا 

وب�سائرنا ، نوايل من واالك ونعادي من عاداك 

 ثم قام برير فقال ما تقدم يف ترجمته . وقال الطربي : منع 
املاء يف الطف على ال�سني ) عليه ال�سالم ( فا�ستد عليه 

وعلى اأ�سحابه العط�س ، فدعا اأخاه العبا�س ، فبعثه يف ثالثني 
، فجاوؤا  واأ�سحبهم ع�سرين قربة   ، فار�سا وع�سرين راجال 
بن  نافع  باللواء  اأمامهم  وا�ستقدم  ليال  املاء  من  دنوا  حتى 
هالل فح�س بهم عمرو بن الجاج الزبيدي - وكان حار�س 
املاء - فقال : من ؟ قال : من بني عمك . فقال : من اأنت ؟ 
قال : نافع بن هالل . فقال : ما جاء بك ؟ قال : جئنا ن�سرب 
من هذا املاء الذي حرمتمونا عنه ، قال : ا�سرب هنيئا . قال 
اأ�سرب منه قطرة وال�سني عط�سان ومن ترى  : ال واهلل ال 
من اأ�سحابه . فطلعوا عليه ، فقال : ال �سبيل اإىل �سقي هوؤالء 
، اإمنا و�سعنا بهذا املكان لنمنع املاء . فلما دنا اأ�سحابه منه 
عمرو  فثار   ، قربهم  فمالأوا  فنزلوا   . قربكم  امالأوا   : قال 
 ( علي  بن  العبا�س  عليهم  فحمل   ، واأ�سحابه  الجاج  بن 
واأخذوا  ففرقوهم  اجلملي  هالل  بن  ونافع   ) ال�سالم  عليه 
اأ�سحابهم ، وان�سرفوا اإىل رحالهم ، وقد قتلوا منهم رجاال 

)تاريخ الطربي : 3 / 312( .
 وقال اأبو جعفر الطربي : ملا قتل عمرو بن قرظة االأن�ساري 
جاء اأخوه علي وكان مع ابن �سعد لياأخذ بثاأره فهتف بال�سني 
العدد  ترجمة عمرو يف  ذكرنا يف  كما   -  ) ال�سالم  عليه   (
املا�سي - فحمل عليه نافع بن هالل ف�سربه ب�سيفه ف�سقط 

واأخذه اأ�سحابه .
اأ�سحابه  التي منعت عليا فردها نافع عن  ثم جالت اخليل 
عروة  بن  هاين  بن  يحيى  وحدث   . وجوههم  عن  وك�سفها 
املرادي  اأنه ملا جالت اخليل بعد �سرب نافع عليا ، حمل عليها 

نافع بن هالل فجعل ي�سرب بها قدما وهو يقول :
                اإن تنكروين فاأنا ابن اجلملي  

                                    ديني على دين ح�سني بن علي
 فقال له مزاحم بن حريث : اأنا على دين فالن . فقال له نافع 
: اأنت على دين ال�سيطان ، ثم �سد عليه ب�سيفه ، فاأراد اأن يويل 

ولكن ال�سيف �سبق ، فوقع مزاحم قتيال ، ف�ساح عمرو بن 
الجاج اأتدرون من تقاتلون ؟ ! ال يربز اإليهم منكم اأحد .

 وقال اأبو خمنف : كان نافع قد كتب ا�سمه على اأفواق نبله ، 
فجعل يرمي بها م�سمومة وهو يقول : 

                 اأرمي بها معلمة اأفواقها 
                                 م�سمومة جتري بها اأخفاقها

                  ليمالأن اأر�سها ر�ساقها 
                                   والنف�س ال ينفعها اإ�سفاقها

 فقتل اثني ع�سر رجال من اأ�سحاب عمر بن �سعد �سوى من 
جرح حتى اإذا فنيت نباله ، جرد فيهم �سيفه فحمل عليهم 

وهو يقول :
                                اأنا الهزبر اجلملي 
                                   اأنا على دين علي

    فتواثبوا عليه واأطافوا به ي�ساربونه بالجارة والن�سال 
حتى ك�سروا ع�سديه ، فاأخذوه اأ�سريا ، فاأم�سكه �سمر بن ذي 
اجلو�سن ، ومعه اأ�سحابه ي�سوقونه حتى اأتى به عمر بن �سعد ، 
فقال له عمر : ويحك يا نافع ما حملك على ما �سنعت بنف�سك 
! قال : اإن ربي يعلم ما اأردت . فقال له رجل وقد نظر الدماء 
ت�سيل على ليته : اأما ترى ما بك ؟ قال : واهلل لقد قتلت 
منكم اثني ع�سر رجال �سوى من جرحت وما األوف نف�سي على 
اجلهد ، ولو بقيت يل ع�سد و�ساعد ما اأ�سرمتوين ، فقال �سمر 
اأنت به ، فاإن �سئت   : ! قال  اأ�سلحك اهلل  البن �سعد : اقتله 
فاقتله . فامت�سق �سمر �سيفه ، فقال له نافع : اأما واهلل لو كنت 
من امل�سلمني لعظم عليك اأن تلقى اهلل بدمائنا ، فالمد هلل 
الذي جعل منايانا على يدي �سرار خلقه ، ثم قتله  ر�سوان اهلل 

عليه ولعنته على قاتليه .

• �سامي جواد كاظم

احلمد هلل الذي جعل منايانا على يدي �شرار خلقه
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بن  ق��ل��ي  ح�سني  ال�����س��ي��خ  ه��و 
وينتهي  النجفي  الهمداين  رم�سان 
اهلل  عبد  ب��ن  ج��اب��ر  ال�سحابي  اإىل  ن�سبه 
االأن�ساري، من اأكابر فقهاء ال�سيعة وخامتة 

علماء االأخالق يف ع�سره.
قرى  من  �َسَوند  بقرية  الهمداين  ال�سيخ  ولد 

مدينة همدان يف اإيران. 
العلوم  اإىل طهران لدرا�سة  �سافر من قريته 
ومرحلة  املقّدمات  درا�سة  اأمت  وملّا  الدينية، 
اإىل مدينة �سبزوار ف�سكنها  ال�سطوح، �سافر 
ال�سيخ  الفيل�سوف  درو�س  خاللها  الزم  مّدة، 
هادي ال�سبزواري، ثم رجع اإىل قريته فمكث 
بها مّدة، ثم �سافر اإىل النجف االأ�سرف ايام 
درا�سته  ملوا�سلة  االأن�ساري  مرت�سى  ال�سيخ 

الوزوية وا�ستقر بها. 
ال�سيخ الهمداين قّمة يف االأخ��الق، وقد  كان 
االأخالقية  ال�سفات  من  الكثري  فيه  جتّلت 
وكان من  والعبادة،  والورع  كالتقوى  العالية، 
يكن  ومل  زمانه،  يف  االأخ��الق  اأ�ساتذة  ا�سهر 
يف زمانه وال قبله ب�سنني وال بعده كذلك من 
النفو�س،  وتهذيب  االأخ��الق  علم  يف  مياثله 
وانتفع بدر�سه االأخالقي جمع كثري من ف�سالء 

العرب 
مّمن  والعجم 

اأراد اهلل بهم اخلري. 
تكملة  يف  ال�����س��در  ح�سن  ال�����س��ّي��د  ق���ال 

ال�سالكني،  جمال  له:)  مرتجمًا  االآم��ل،  اأمل 
الكماء  وعمدة  الرّبانيني،  الفقهاء  ونخبة 

واالأُ�سوليني،  املحّققني  وزب��دة  واملتكّلمني، 
ك���ان م��ن ال��ع��ل��م��اء ب����اهلل، وب��اأح��ك��ام اهلل، 
اأنوار  ت�سرق عليه  جال�سًا جمل�س اال�ستقامة، 

امللكوت...(. 
قال ال�سّيد حم�سن االأمني يف اأعيان ال�سيعة: 

)كان 
ف�����ق�����ي�����ه�����ًا 

اأخالقيًا  متكّلمًا  اأُ���س��ول��ي��ًا، 
ال�سالكني،  ال��ع��رف��اء  ال��ك��م��اء  م��ن  اإل��ه��ي��ًا، 
الدنيا  عن  بعيدًا  لنف�سه،  حما�سبًا  مراقبًا 
واأ�سبابها والريا�سات، مل يتعّر�س للفتوى ومل 

يت�سّد للزعامة (. 
ترك موؤلفات منها: 

مرت�سى  ال�����س��ي��خ  اأُ����س���ت���اذه  ت��ق��ري��رات   �1
االأن�ساري. 

2� �سالة امل�سافر. 
ت����ويّف ال�����س��ي��خ ال��ه��م��داين ) ق��د���س ���س��ره ( 
والع�سرين  ال��ث��ام��ن  يف  زائ����رًا  ك��رب��الء  يف 
ال�سيني  ال�سحن  يف  ودف��ن  �سعبان،  م��ن 
باب  ق��رب  الغربية  اجل��ه��ة  م��ن  ال�����س��ري��ف، 

الزينبية يف اأحدى الجر.
)نقباء الب�سر 674(

ال�شيخ ح�شني قلي الهمداين
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• ال�سيخ �سياء الدين زين الدين

القراآن معجزة اهلل اخلالدة

اأن  اال�سالمية  الدعوة  بلغته  عاقل  كل  علم  قد 
ر جميع  حممدا )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( َب�سَّ
الجة  واأقام  االإ�سالم  اإىل  بدعوتهم  االأمم 
عليهم بالقراآن وحتداهم باإعجازه وطلب منهم 
اأن ياأتوا مبثله واإن كان بع�سهم لبع�س ظهريا يف 
نُّ َعَلى  ِئِن اْجَتَمَعِت االإِن�ُس َواجْلِ قوله تعاىل: )ُقل لَّ
ْثِلِه َوَلْو َكاَن  ُتوَن مِبِ ْثِل َهَذا اْلُقْراآِن اَل َياأْ ُتوْا مِبِ اأَن َياأْ
ُهْم ِلَبْع�ٍس َظِهرًيا( االإ�سراء : 88، ثم تنزل  َبْع�سُ
عن ذلك فطلب منهم اأن ياأتوا بع�سر �سور مثله 
مفرتيات يف قوله تعاىل: )ُقْل َفاأُْتوا ِبَع�ْسِر �ُسَوٍر 

َياٍت...( هود : 13 . ْثِلِه ُمْفرَتَ مِّ
يف  واحدة  ب�سورة  االتيان  اإىل  حتداهم  ثم 
َمِن  َواْدُعوْا  ْثِلِه  مِّ ِب�ُسوَرٍة  َفاأُْتوْا  قوله تعاىل: )ُقْل 

(يون�س : 38. ن ُدوِن اهلّلِ ا�ْسَتَطْعُتم مِّ
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• ال�سيخ �سياء الدين زين الدين

ومن املعلوم باأن العرب كانوا يف ذلك الزمان هم 
الف�سحاء وكانوا يجيدون فن ال�سعر واخلطابة 
اأنهم كانوا ي�ستطيعون  يف الكالم والبالغة ولو 
املدعي  حجة  واأ�سقطوا  ذلك  لفعلوا  التحدي 
الذي حتداهم يف اأبرع كماالتهم واأظهر ميزاتهم 
وبالتايل ي�سجلون الأنف�سهم ظهور الغلبة وخلود 
الذكر و�سمو ال�سرف واملكانة وي�سرتيحوا بهذه 
وبذلت  طاحنة  حروب  من  الب�سيطة  املعار�سة 

اأمواال ومفارقة اأوطان وحتمل �سدائد ومكاره.
ولكن العرب تفكرت يف بالغة القراآن فاأذعنت 
اأرادت  اإذا  مهزومة  اأنها  وعلمت  الإعجازه 
املعار�سة ف�سّدق منها قوم داعي الق وخ�سعوا 

لدعوة القراآن وفازوا 
ب�سرف االإ�سالم،

املقابلة  فاختاروا  العناد  جادة  اآخرون  وركب 
بال�سيوف على املقاومة بالروف واآثروا املبارزة 

بال�سنان على املعار�سة يف البيان.
وقد جاء يف كتاب )البيان يف تف�سري القراآن( 
�سره(انه  )قد�س  اخلوئي  اهلل  اآية  ل�سماحة 
الفوت  منها  معان:  عدة  اللغة  يف  لالإعجاز 
ووجدان العجز احداثه كالتعجيز فيقال: اعجزه 
االأمر الفالين اأي فاته. ويقال اأعجزت زيدًا اأي 

وجدته عاجزًا او جعلته عاجزًا.
اأن ياأتي املدعي ملن�سب يف  وهو يف اال�سطالح 
الطبيعية  نوامي�س  يخرق  مبا  االلهية  املنا�سب 

ويعجز عنه غريه �ساهدًا على �سدق دعواه.
ذلك  �سدق  على  �ساهدًا  املعجز  يكون  واإمنا 

تلك  يف  �سادقًا  يكون  اأن  اأمكن  اإذا  املدعي 
الدعوى واأما اإذا امتنع �سدقه يف دعواه بحكم 
العقل اأو بحكم النقل الثابت عن النبي او اإمام 
على  �ساهدًا  ذلك  يكون  فال  الع�سمة  معلوم 
واإن  اال�سطالح  يف  معجزًا  ي�سمى  وال  ال�سدق 

عجز الب�سر عن اأمثاله.
يظهره  ما  عليه  امل�سطلح  االعجاز  من  ولي�س 
العلوم  ببع�س  العامل  اأو  وامل�سعوذ  ال�ساحر 
النظرية الدقيقة واإن اأتى ب�سيء يعجز عنه غريه 
اإذا علم ا�ستناده يف  وال يجب على اهلل ابطاله 
علمه اإىل اأمر طبيعي من �سحر او �سعوذة او نحو 
ذلك واإن ادعى ذلك ال�سخ�س من�سبًا الهيًا وقد 

اتى بذلك الف�سل �ساهدًا على �سدقه.
واإن العلوم النظرية الدقيقة لها قواعد معلومة 
اإىل  تو�سل  اأن  البد  القواعد  وتلك  اأهلها  عند 
نتائجها واإن احتاجت اإىل دقة يف التطبيق: وعلى 
هذا القيا�س تخرج غرائب علم الطب املنوطة 
بطبايع اال�سياء واإن كانت خفية على عامة النا�س 

بل واإن كانت خفية على االطباء انف�سهم.
التي  العظيمة  املنا�سب  من  االلهية  وال�سفارة 
عليها  ال�سول  يف  ويرغب  املدعون  لها  يكرث 
ال�سادق  ي�ستبه  اأن  هذا  ونتيجة  الراغبون 
فال  وهكذا  بالهادي  امل�سل  ويختلط  بالكاذب 
وا�سحًا  �ساهدًا  يقيم  اأن  ال�سفارة  ملدعي  بد 
يدل على �سدقه يف الدعوى واأمانته يف التبليغ 
وال يكون هذا ال�ساهد من االفعال العادية التي 
ميكن غريه اأن ياأتي بنظريها فينح�سر الطريق 

مبا يخرق النوامي�س الطبيعية. 
واإمنا يكون االعجاز دليال على �سدق املدعي الأن 
املعجز فيه خرق للنوامي�س الطبيعية، فال ميكن 
اأن يقع من اأحد اإال بعناية من اهلل تعاىل واقدار 
منه فلو كان مدعي النبوة كاذبًا يف دعواه كان 
اقداره على املعجزة من قبل اهلل تعاىل اغراًء 
على  حمال  وذلك  بالباطل،  واإ�سارة  باجلهل 
يده  على  املعجزة  ظهرت  فاإذا  تعاىل  الكيم 
كانت دالة على �سدقه وكا�سفة عن ر�سا الق 

مبن�سبه املعني من قبل اهلل تعاىل.
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• د. حميد ح�سون بجية
اأ�سبحت  اإن مو�سوع الهوة بني القول والعمل قد       
�ساأحاول  لذلك  جمتمعنا.  يف  االبتالءات  اأهم  اأحد 
اأذك��ر بع�س النقاط التي قد تعني القارئ يف ما  اأن 

يعرت�سه بهذا ال�سدد. 
معلوم اأن العبادات تتخذ م�ستويني: اأحدهما امل�ستوى 
الفردي واالآخر امل�ستوى االجتماعي. فال�سائم مثال 
باالإم�ساك عن  اأن ت�سوم جوارحه وال يكتفي  ينبغي 
اكتفى  واأن  حدث  ف��اإذا  وح�سب.  وال�سراب  الطعام 
والنميمة  الغيبة  على  ديدنه  وا�ستمر يف  باالإم�ساك، 
وما اإليها، فاملت�سرر هو املجتمع، اأما �سيام ال�سخ�س 
نف�سه فموكول اأمره اإىل اهلل، اإن �ساء قبله واإن �ساء 

رف�سه. 
   ولو اأخذنا ال�سالة، فعندما يوؤديها الفرد ينبغي اأن 
تكون تلك ال�سالة باعثة على عمل اخلري وااللتزام 
اآن��ذاك هو  االأول  امل�ستفيد  اأن  وم��ا من �سك يف  ب��ه، 
املجتمع. اأما اإذا حدث العك�س، فاملت�سرر املبا�سر هو 

املجتمع اأي�سا. 
و لو افرت�سنا اأن الفرد ق�سر يف �سالته، فاإن ح�سابه 
املجتمع  ي��ن��ال  ال���ذي  ال�سرر  ي��ك��اد  و  خالقه،  على 
اأما  الفردي.  امل�ستوى  على  تق�سريه  الأن  معدوما. 

اإذا كان التق�سري على امل�ستوى االجتماعي، فال 
�سك اأن ال�سرر �سيكون كبريا. 

     وع���ن���دم���ا ن��خ��اط��ب االإم�����ام 
اأقمت  اأنك  املع�سوم)اأ�سهد 

يف  فكالمنا  ال�����س��الة(، 
لو  ل��ه  ظ��اه��ره ال معنى 
ال�سالة  ق�سدنا  اأن��ن��ا 
ب��و���س��ف��ه��ا ال���رك���ع���ات 
وال���ق���ي���ام واجل���ل���و����س 

جم��������ردة م�����ن ال��ب��ع��د 
االجتماعي وما ت�سببه من 

املجتمع،  فيكون  لذلك  خري 
ق�سدنا  لو  بال  ذي  غري  كالمنا 

لل�سالة.  امليكانيكية  الركة  جمرد 
ولكننا نق�سد اإقامتها ب�سرطها و�سروطها، 

واأول تلك ال�سروط ما يتحقق منها من فائدة للمجتمع. 
     والج وهو الفري�سة االأخرى التي لها نف�س البعدين. 
اأكرث  ي��ك��ون  اأن  ينبغي  ال����رام،  اهلل  بيت  يحج  فمن 
منه يف حياته  الالحقة)بعد الج(  التزاما يف حياته 
اأك��رث من حاج  ال�سابقة)قبل ال��ج(. وقد �سمعت من 
من حجاجنا حتريفا و�سوء فهم لديث نبوي �سريف 
له  يحل  بعد الج  اأ�سهر  اأربعة  مدة  ال��اج  منح  حول 
فيها ما يحلو له اأن يفعل، وقد اأ�ساء تف�سري ذلك الديث 
ح�سابه  بت�سفية  فقام  الجاج،  اأولئك  اأحد  ال�سريف 
مع اأوالده، وعر�سهم للمظلمة يف هذه الفرتة التي ظن 

اأنها)ممنوحة( له. 
        والزكاة هي االأخرى تخ�سع لنف�س املعايري ال�سابقة. 
وهي ت�سمل ال�سدقة فيما ت�سمله، فهناك نوعان منها: 
�سدقة ال�سر و�سدقة العلن، واالوىل رغم اأنها االأف�سل 
واالأجدى، ولكنها منحازة للم�ستوى الفردي. اأما الثانية 
على  تنطوي  وهي  االجتماعي.  للم�ستوى  منحازة  فهي 

حتفيز علني لالآخرين للحذو حذو املت�سدق العلني. 
     اأما اجلهاد، فيكفينا اأن نذكر ما كان لالإمام علي 
عليه ال�سالم حني قتل عمرو بن عبد ود العامري، 
اإذ تاأنى يف قتله لئال يكون قتله انتقاما ملا 
بوجه  بب�سقة  الكافر  ذل��ك  به  ق��ام 
االإمام. فكانت تلك القتلة خال�سة 
اأن  ينبغي  اأننا  على  تعاىل.  هلل 
اهلل  �سلى  الر�سول  اأن  نذكر 
عليه واآله و�سلم عندما عاد 
حث  الغزوات،   اإح���دى  من 
امل�سلمني على اجلهاد االأكرب 
كد  مقا�سده  بني  من  وك��ان 
ال��رج��ل ع��ل��ى ع��ي��ال��ه، وه��ذا 
املعنى االآخر ينبغي لنا التمعن 
فيه الأنه يحملمغزى مهما وهو اأن 
نلتزم ونبحث ونعمل يف ما يفيدنا 

ويفيد املجتمع، ولي�س العك�س. 

 بني بعَدي القول والعمل
�سورة الدكتور العبادات

ح�سون بجية
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بني القانون وال�شرع ..
املحاماة

• علي اجلبوري - يحيى الفتالوي

                           مهنة املحاماة جائزة �شرعًا ما دامت متار�س يف اإطار القوانني وترعى احلقوق

الق�شايا  حل  يف  الق�شاء  دور  الإ�شالمية  الت�شريعات  اأقرت 
اإىل  احلاجة  ظهرت  احلياة  تطور  ومع  الأخرى،  والنزاعات 
اأنا�س عارفني بالقوانني والت�شريعات من اجل الف�شل فيها، ومع 
امل�شكالت  وكرثة  وتنوعها  الجتماعية  احلياة  مفا�شل  تزايد 
التي تعرت�س كل منها، ظهرت احلاجة اإىل وجود التخ�ش�س يف 

املجالت املختلفة.
وهكذا فقد اأ�شبحت هناك عدة اأطراف حتمل على عاتقها مهمة 
ت�شيري عجلة الق�شاء، ومن بني اأهم تلك الأطراف هو الدفاع 

الذي ميثله املحامي.  
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وقد اأخذت جدلية �سرعية العمل مبهنة املحاماة حيزا 
كبريا من النقا�سات والت�ساوؤالت على خمتلف امل�ستويات 
)االكادميية والدينية واالجتماعية( وذلك ب�سبب بع�س 
من  ق�سم  على  طراأت  التي  واملوؤاخذات  امل�ساهدات 
ممتهني هذه املهنة ال�سرورية واملهمة لل امل�سكالت 

التي تعرت�س النا�س يف كثري من مفا�سل حياتهم .
وتعد مهنة املحاماة جائزة �سرعًا ما دامت متار�س يف 
انتهاكها  توؤدي اىل  القوانني وترعى القوق وال  اإطار 
ت�ساوؤل  مو�سع  تبقى  اأنها  اإال  باطل،  اإىل  الق  وقلب 
القوانني  مع  املحامي  تعامل  كيفية  عن  الكثريين 
الو�سعية املتفق عليها يف الد�ستور باإطار يحافظ على 
ال�سرعية، خا�سة واإن هنالك بع�س الاالت التي يرتافع 
عنها املحامون في�سلك البع�س منهم الطريق ال�سحيح 
االأهواء  ت�سيطر  فيما  العدالة  اإظهار وجه  اإىل  وي�سعى 
اإىل  املهنة  هذه  فتتحّول  االآخر  البع�س  على  النف�سية 

جمرد جتارة مربحة على ح�ساب العدالة والقيقة.
مهنة املحاماة و�شرعيتها

والإلقاء ال�سوء على هذا املو�سوع كان ل� )جملة الرو�سة 
باملجال  املخت�سني  بع�س  مع  وقفات  ال�سينية( 
مع  الوقفات  تلك  اأوىل  وكانت  وال�سرعي،  القانوين 
الدكتور )�سياء اجلابري( م�سوؤول ق�سم القانون العام 
بكلية القانون يف جامعة كربالء، لن�ساأله عن و�سع مهنة 
املحاماة من الناحية الت�سريعية وعالقتها مع الناحية 
"اإن القانون هو حماولة من  ال�سرعية فاأجابنا قائاًل: 

الب�سر لتنظيم الياة، وتعد مهنة املحاماة من املهن 
التي متار�س وفقًا ل�سوابط وتعليمات �سرعت من قبل 
لقانون  وفقًا  وجاءت  العراق  يف  الت�سريعية  ال�سلطات 
املحاماة الذي نظم كيفية ممار�سة هذه املهنة، وهي 
ال�سوابط  وفق  مباحة  مهنة  القانوين  اجلانب  من 

املر�سومة".  
ياأتي  ق�سية  اأية  عن  املحامي  ترافع  "اإن  قائال  وتابع 
بناًء على طلب �ساحبها للتمثيل عنه اأمام املحاكم اأو 
املوؤ�س�سات، وهو يف هذه الالة ال يعرف كافة التفا�سيل 
واإمنا  الق�سية  مع  متالزمة  اأحداث  من  جرى  عما 
ياأخذها من اأ�سحاب ال�ساأن بحيث ين�سرف للبحث يف 
الوقائع وتكون وظيفة املحامي يف حينها تطبيق القانون 
ب�سكل �سحيح، ويحاول اأن يجد االأدلة لرباءة موكله من 
يف  القا�سي  ونظر  التدقيق  وبعد  اإليه  امل�سندة  التهمة 

االأمر يكون القرار االأخري للمحكمة".
هو  العراق  يف  املطّبق  القانون  "اإن  اجلابري  واأ�ساف 
قانون و�سعّي ويجب تطبيقه، اإال اأنه يجب على املحامي 
اأن يكون على دراية كاملة بالت�سريعات القانونية ويحاول 
اأن يتعامل معها يف ترافعه عن الق�سايا بطريقة تتوافق 

مع مبادئ ال�سريعة االإ�سالمية".
النظرة الدينية ملهنة املحاماة

وحول نظرة الدين وال�سريعة االإ�سالمية ملهنة املحاماة 
اأو�سح ال�سيخ )عماد االأ�سدي( اإن "نظر علماء الدين 
يجوز  مهنة  اأنها  املهنة  هذه  يف  االإ�سالمية  وال�سريعة 
يذكره  الذي  القيد  وهذا  ذاتها،  حدِّ  يف  ممار�ستها 
الفقهاء كاملرجع الديني الكبري اآية اهلل العظمى ال�سيد 
اآية  االأعلى  الديني  املرجع  و�سماحة  )قد�س(  اخلوئي 
)دام  ال�سي�ستاين  ال�سيني  علي  ال�سيد  العظمى  اهلل 
ظله الوارف( يفهم منه اإن هذه املهنة يحرم ممار�ستها 
فيما لو طراأت عليها عناوين اأخرى اأو فيما ا�ستلزم من 
ممار�ستها اأمور غري �سرعية، وبع�س املحامني ميار�س 
والبعد  الديني  البعد  عن  النظر  بغ�س  املهنة  هذه 
االإ�سالمي الذي يوؤكد على اإن ممار�سة املهنة يجب اأن 

ال تت�سمن عمال حمّرما وال توؤدي اإىل اإحقاق باطل اأو 
اإبطال حق من اأجل ك�سب املال عن طريق اليل غري 
ال�سرعية، واملال الذي يوؤخذ من هذه الق�سايا ُيعد مااًل 

�سحتا وحراما".
خمالفات البع�س لل�شرع

لي�ست  ق�سايا  عن  يتوكلون  املحامني  "بع�س  اأن  وتابع 
من �سالحياتهم مثل التفريق بني املراأة وزوجها، الذي 
يجب اأن يتم من قبل الزوج نف�سه اأو من قبل وكيله اأو 
هي  املفردات  وهذه  وكيله،  اأو  ال�سرعي  الاكم  باأمر 
التي نعتمد عليها يف ت�سحيح عملية الطالق، اإال اإننا 
ن�ساهد اإن بع�س املحامني ال ياأخذون بال�سرع ويقومون 
بعملية التفريق دون علم الزوج اأو توكيله؛ اأو وكيله ومن 
غري وجود باقي ال�سروط التي يفرت�س حتقق ووجودها 
لكي يكون الطالق �سحيحًا كح�سور �ساهدين عدلني 
وتكون املراأة يف حال طهر غري طهر املواقعة اأو خالية 

من الي�س اأو النفا�س".
اأخرى فقال:اإن  واأ�سار االأ�سدي اىل خمالفات �سرعية 
من الاالت االأخرى التي يخالف فيها القانون الو�سعي 
االأحكام ال�سرعية عملية اإ�سدار االأحكام القانونية على 
اأحد طريف ق�سية ما غيابيًاَ وهذا ال يجوز �سرعًا الأنه 
يجب اأن ي�ستمع القا�سي لكالم الطرفني كليهما وبعدها 
اأخرى  حالة  وهنالك  القانون،  ح�سب  الكم  ي�سدر 
الو�سعي من عملية نقل اجلريح  القانون  وهي موقف 
الذي ي�سقط يف ال�سارع، حيث يتحتم على املوؤمن من 
الناحية ال�سرعية واالإن�سانية اأن يقّدم الأخيه امل�ساعدة 
اإىل امل�سفى فيما ين�س القانون بحب�س الناقل  وينقله 
للجريح لني اإدالء اجلريح برباءة امل�سعف )الناقل( 
ويف هذه الالة ال ي�ستطيع املحامي الرتافع عن هذه 
الق�سية اأو يلجاأ اإىل ا�ستخدام اليل التي تتعار�س مع 
االأحكام ال�سرعية، وبالتايل نحتاج بدءا اإىل ت�سحيح 
ال�سريعة  واأحكام  يتوافق مع مبادئ  القوانني مبا  هذه 
االإ�سالمية ويحفظ القوق اخلا�سة بكل مواطن اأثناء 

تقدميه امل�ساعدة االإن�سانية الإخوانه". املحامي جمهور الكركو�سيالدكتور �سياء اجلابري

ال�سيخ عماد االأ�سدي

اإن  على  يوؤكد  الإ�شالمي  • البعد 
تت�شمن  ل  اأن  يجب  املهنة  ممار�شة 
عمال حمّرما ول توؤدي اإىل اإحقاق 

باطل اأو اإبطال حق
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الواقع الايل  مع  تعاي�سنا  "خالل  اأنه  االأ�سدي  واأفاد 
اأن بع�سا من  العراق ويف كربالء املقد�سة الحظنا  يف 
يف  االإ�سالمية  ال�سريعة  باأحكام  يلتزمون  ال  املحامني 
لهذه  بك�سبهم  يفتخرون  وهم  الق�سايا  عن  ترافعهم 
الق�سية اأو تلك بغ�ّس النظر عن البعد ال�سرعي لهذه 
العملية، وبذلك ت�سبح هذه املهنة املقد�سة جتارة للربح 
ولي�ست كما يراد لها اأن توؤدي وظيفتها ال�سامية وهي 
نو�سي  فنحن  وبالتايل  الباطل،  واإبطال  الق  اإحقاق 
وبني  ال�سريعة  نظر  بني  يوائموا  اأن  املحامني  اإخواننا 
بذلك  وعليهم  ممار�سات،  لهكذا  الو�سعية  النظرات 
الرجوع للر�سائل العملية ملراجع التقليد العظام الذين 

بينوا حدود هذه املمار�سات".
وللمحامني اآراوؤهم

ويف حديثنا مع عدد من املحامني ملعرفة روؤيتهم حول 
هذه املهنة وكيف يتعاملون مع الق�سايا التي يرتافعون 
املحامي  قال  وال�سرع،  القانون  بني  وتوفيقهم  عنها 
)طارق اخلفاجي(: اإن التوفيق بني القانون واالأحكام 
ال�سرعية يف ممار�سة هذه املهنة اأمر �سعب اأمام املحامي 
واأمام القا�سي اأي�سًا باعتبار اإن القوانني و�سعية وعلى 
اجلميع تطبيقها اأواًل ، خا�سة يف القانون املدين وبقية 
النزاعات التي تخ�سع مبا�سرًة للقانون ولي�س لالأحكام 
ال�سرعية، اإال اإن هنالك بع�س الاالت التي ترك فيها 
امل�سرع بع�س الت�سريعات الرجوع اإىل االأحكام ال�سرعية 
يف اإ�سدار الكم ومنها املادة الثامنة يف قانون االأحوال 
املدنية ب�سرط اأن تكون هذه االأحكام قريبة من القوانني 

الو�سعية".
مب�ساعدة  يتمثل  املحامي  دور  "اإن  اخلفاجي  واأكد 
الق�ساة يف الو�سول اإىل القيقة، وابتداًء فاإن املحامي 
اأو بريء وعن طريق االأدلة  اأن موكله جمرم  ال يعرف 
ي�سعى  اأن  فعليه  بريئًا  كان  فاإذا  ذلك  يعرف  املتوفرة 
جاهدًا اإىل م�ساعدته يف اإظهار حقه واإن كان جمرمًا 
فال يلتم�س من املحكمة اإال التخفيف عن الكم والتي 

ت�سمى يف مهنتنا بالظروف املخففة".
الاالت  ببع�س  املحامي  عالقة  حول  ت�ساوؤلنا  وعن 
البعيدة عن املهنة الرئي�سية مثل نقل امللكية وغريها؛ 

مهنة  "اإن  قائاًل:  اللي(  )فائز  املحامي  اأجابنا 
املحاماة مهنة م�ستقلة وي�ستطيع كل �سخ�س ح�سل على 
ال�سهادة االأكادميية وتخويل نقابة املحامني ممار�ستها، 
وي�ستطيع املحامي خالل عمله الرتافع عن املوكلني يف 
التعقيب  عمل  اإىل ممار�سة  اإ�سافة  املختلفة  الق�سايا 
التي يرتتب عليها اإجناز املعامالت اخلا�سة بنقل امللكية 
وما �سابهها خا�سة واإن اأغلب النا�س يفتقرون للخربة 
املحامي  ي�ستطيع  والتي  املعامالت  اإجناز  واملعرفة يف 
ال�سلوع بها خلربته وتوا�سله مع دوائر الدولة املختلفة، 
ت�سمى  املحامي مبالغ  يتقا�سى  املمار�سة  ومقابل هذه 
عائلته  قوت  �سّد  على  ت�ساعده  التي  املحاماة  باأتعاب 
خا�سة واإن مهنة املحاماة مهّم�سة ولي�س للمحامي اأي 

�سمان يف الياة".
نقابة املحامني.. املراقبة واملحا�شبة

ت�سهيل مهمة املحامي  وملعرفة دور نقابة املحامني يف 
ونزيهة، ف�ساًل عن  العملية ب�سورة دقيقة  واأداء هذه 
موقفها من تق�سريه وعدم التعامل مع موكليه باملهنية 
املطلوبة؛ يقول املحامي )جمهور الكركو�سي( م�سوؤول 
دور  "اإن  املحامني  بنقابة  العامة  والعالقات  االإعالم 
الذين  املحامني  عمل  على  باالإ�سراف  يتمثل  النقابة 
ميار�سون هذه املهنة بناًء على تخويل من النقابة متنحه 
والق�سايا  عملهم  على  م�ستمرة  مراقبة  ولدينا  لهم، 
للم�ساءلة  يخ�سعون  واجلميع  عنها  يرتافعون  التي 

القانونية".
واأ�سار اإىل "اأن كل حمامي ونظرته واإح�سا�سه بامل�سوؤولية 
اإزاء ترافعه عن الق�سايا خا�سة ال�سا�سة وكلما كان 
ين�سر  اأن  ويحاول  م�سرفًا  موقفه  يكون  حيا  �سمريه 
املبادئ  يوازي  مبا  م�ستقيم  خط  على  ويكون  الربيء 
واملثل التي اأق�سم علىتطبيقها واأن يوؤدي عمله بكل نزاهة 
و�سدق و�سرف واأن ال يجامل املتهم، اأما اإذا كان هنالك 
تق�سري من قبل املحامي جتاه املوّكل فباإمكان الثاين 
اأن يتقدم ب�سكوى حتريرية لنقابة املحامني للنظر يف 

حالة التق�سري وحت�سم هذا االأمر قواعد ال�سلوك املهني 
الأن هنالك واجبات جتاه الق�ساة وهنالك واجبات جتاه 
على  تفر�س  النقابة  اإن  اإىل  اإ�سافة  والنقابة،  املوكل 
املحاماة  قانون  يف  مقررة  عقوبات  املق�سر  املحامي 

النافذ لت�سيري االأمور بالوجه ال�سحيح".
القانون  اأروقة  يف  طوافنا  نهاية  الكلمات  هذه  كانت 
الو�سعي، وما من كلمة نقولها يف اخلتام �سوى الدعاء 
للجميع بالتوفيق يف خدمة هذا ال�سعب وهذه االأمة مبا 
ير�سي اهلل تعاىل اأوال وعدم التق�سري يف اإحقاق حق 
املظلومني ون�سرتهم على ظامليهم، وال نقول اأن يكون 
ذلك دون ثمن اأو اأجر ولكن اأن يكون النظر اإىل ر�سا 
اخلالق والتفكر يف اأمر االآخرة يوم الوقوف اأمام الاكم 
العادل الذي ال يظلم عنده اأحد يف املرتبة االوىل من 
اأولويات كل رجل قانون وخا�سة يف بلدنا العزيز بلد اأمري 
املوؤمنني علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم الذي قال فيه 
ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم و�سلم( علي مع 
الق والق مع علي، فاإذا كان رجل القانون -قا�سيا 
كان اأم حماميا اأو م�سرعا اأو معقبا اأو غري ذلك- يريد 
الوقوف مع االإمام علي عليه ال�سالم فلين�سر الق وان 
الباطل وان كان راكبه  �ساحبه بعيدا عنه، وليدح�س 
اإليه، واأن ال ي�سكت على ظلم الظاملني  اأقرب املقربني 
وال تاأخذه يف اهلل لومة الئم، واأخريا اأن ال تغره الدنيا 
مبلذاتها فاإنها زائلة عن قريب، ويبقى اإ�سدار الكم 

النهائي هلل جل وعال. 

يكون  اأن  املحامي  على  •  يجب 
بالت�شريعات  كاملة  دراية  على 
القانونية ويحاول اأن يتعامل معها يف 
تتوافق  بطريقة  الق�شايا  عن  ترافعه 

مع مبادئ ال�شريعة الإ�شالمية

• هنالك بع�ض احلالت التي ترك 
الت�شريعات  بع�ض  امل�شرع  فيها 
يف  ال�شرعية  الأحكام  اإىل  الرجوع 

اإ�شدار احلكم

املحامي طارق اخلفاجي

املحامي فائز اللي

املحامي فائز اللي 
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النايا • فالح 

اجلليل عبد  زيد  • ر�سم 

�شمفونية الع�شق احل�شيني
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لــعــ�ــشــٍق وقـــد جنني ــبــوُت  �ــش
الغرام جنون  مني  ــال  ن فقد 
الإباء و�شال  فيه  ال�شوق  اإذا 
ــــت كــربــال ــــق ــــــــع مــــا اأِل واأرك
والبتول امل�شطفى  لريحانة 
الإبــاء ي�شام  اأن  يرت�شي  ول 
فـــاآمـــن يف قــد�ــشــك الــعــاملــون
كما طــوعــا  بنهجك  و�ـــشـــاروا 
وجــئــنــاك مــن كــل فـــٍج عميق
الطواف عــلَّ  بقربك  وطفنا 
اإذا ــاًء  ــي ح الــوجــوه  ويك�شو 
فــمــنــك عــرفــنــا بــــاأن الإبــــاء
لل�شماء يــــٌد  ــك  ــت ــع رف وقــــد 
ـــــل لـــلـــظـــاملـــني قــتــيــل ـــــّي وُخ
مل يــجــرتئ �ــشــانــئ يــزدريــك

يثنني ومل  يــزدريــنــي  فــلــم 
م�ّشنى وقــــد  قـــريـــنـــًا  كــــــاأّن 
�ــشــاأحــبــو لــقــد�ــشــك كــاملــذعــِن
اأنحني قامتي  ومــن  ركــوعــُا  ء 
يهن ومل  جــيــ�ــس  هــــان  فــقــد 
ــِن ــده ي ومل  املـــ�ـــشـــوخ  ــف  ــك ب
بــ�ــشــدق الــقــلــوب وبــالألــ�ــشــِن
ــت عـــلـــى مـــنـــهـــٍج بـــنيِّ ــي ــش ــ� م

نعتني ومل  عــطــا�ــشــًا  حــفــاًة 
ـــن وزرنــــــا املـــوهـــِن يــخــفــف م
ــن ــالأرع ــن الــعــقــل ك ــّرت م ــع ت
املثخن ــك  ــرح ج عــلــى  رهـــن 
ــن ــوق بــفــلــ�ــشــفــة الــــراهــــب امل
ــا يــزدين اأُيــفــنــى الـــذي بــالإب
ــوؤمــن لــيــمــحــق ذكـــــرك مـــن م
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دخلت تكنولوجيا االت�ساالت الديثة اىل العراق يف 
اأثناء موجة التغيري التي اعقبت اأحداث العام 2003، 

وقد كان من اأهم معامل هذه التكنولوجيا هو جهاز 
الهاتف النقال )املوبايل( الذي اأ�سبح من اهم ما 

يحر�س الفرد العراقي على حمله يف الل والرتحال.
ورغم تعدد اخلدمات التي يقدمها املوبايل اإال ان 

خدمة االت�سال هي الوحيدة التي لقيت اإقباال 
منقطع النظري من ِقبل النا�س لاجتهم املا�سة 

للتوا�سل واإدامة االرتباطات املختلفة، لكن جودة 
وتنوع اخلدمات ا�سبحت عامل جذب كبري بالن�سبة 

لل�سركات العاملة يف هذا املجال، يف حني اأفرزت 
هذه الظاهرة العديد من االيجابيات وال�سلبيات التي 

اأخذت تلقي بظاللها على الفرد واملجتمع.
وقد خ�س�ست جملة )الرو�سة ال�سينية( ا�ستبيان 

هذا العدد للوقوف على ايجابيات و�سلبيات 
)املوبايل(، ابتداًء من راأي املواطن مب�ستوى كفاءة 

اخلدمات التي تقدمها �سركات النقال، مرورًا مبدى 
ا�ستفادة الفرد من اخلدمات اجلانبية، وكذلك 

معرفة حجم االإقبال على اقتناء �سرائح متعددة 

)�سيم كارت(، وم�ستوى القلق ونوعية ردود الفعل 
الذي يبديه االأفراد جتاه حاالت معينة حتدث ب�سبب 

املوبايل...
عن ال�سوؤال االأول الذي يهدف ملعرفة اآراء املواطنني 

حول جودة اخلدمة التي تقدمها �سركات االت�سال 
العاملة يف العراق قال 16% فقط من الذين مت 

الهاتف اخللوي بني املنافع والأ�شرار
ا�ستبيان حول مديات اال�ستفادة والتاأثري االجتماعي للهاتف النقال

• �سباح جا�سم-ح�سني ال�سالمي

اأ�شار 36% اىل اإنهم ي�شتخدمون )اأكرث من 

�شريحة(، فيما قال 64% اإنهم ي�شتخدمون 

)�شريحة واحدة(.

•  قال 16% فقط من الذين مت ا�شتطالع اآرائهم 
�شركات  تقدمها  التي  الت�شال  خدمة  اأن 
الهاتف النقال )جيدة(، يف حني قال 48% انها 
متو�شطة اجلودة، واأ�شار 36% اإىل انها )رديئة(.

التي  التقارير الطبية  انهم يعتقدون ب�سحة  •  قال %55 
ذلك  واأيد  االن�سان،  �سحة  على  املوبايل  تاثري  اىل  ت�سري 
يف  بذلك،  )اأحيانًا(  يعتقدون  اإنهم  قائلني   %32 االجتاه 

حني اأعرب 13% عن عدم قناعتهم ب�سحة تلك التقارير.
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ا�ستطالع اآرائهم باأن اخلدمة 
)جيدة(، يف حني قال قرابة 

الن�سف اإنها )متو�سطة( وبلغت 
ن�سبتهم 48%، واأ�سار 36% اإىل 

انها )رديئة(.
اأما عن خدمة الر�سائل التي 

تر�سلها ال�سركات كاإعالنات اأو 
معلومات، ونوعية ردود االأفعال 
لدى املواطن فقد بني 47% باأن 
تلك الر�سائل )مزعجة(، فيما 

اأفاد 33% من امل�ستطلعة اآراوؤهم 
انها مزعجة )اأحيانًا(، واأبدى 

20% فقط عدم اهتمام للم�ساألة 
قائلني اإنها )التزعجهم(.

وعن مديات اال�ستفادة من 
اخلدمات اجلانبية التي يقدمها الهاتف النقال 

وبالتحديد خدمة االنرتنت قالت ن�سبة �سئيلة جدا 
باأنهم )دائما( ما ي�ستخدمون االنرتنت وبلغت 

4% فقط، فيما اأفادت ن�سبة 7% اإنهم ي�ستخدمون 
االنرتنت على النقال )عند ال�سرورة(، واأ�سار غالبية 

امل�ستطَلعني بالقول )ال ا�ستخدمها( فبلغت ن�سبتهم 
89%. وهذا ي�سري اإما اإىل عدم قناعة يف فاعلية 

خدمة االنرتنت التي تقدمها �سركات النقال اأو اإىل 
ارتفاع �سعر هذه اخلدمة بحيث الميكن اعتمادها يف 

البحث والت�سفح..
وعن �سوؤال يهدف ملعرفة حجم تاأثري الهاتف النقال 

على الهاتف االأر�سي، قال ثلثا امل�ستطَلعني انه )يوؤثر( 
على فاعلية وا�ستخدام الهاتف االأر�سي فبلغت 

ن�سبتهم 68%، فيما اأكد 32% انه )ال يوؤثر( على 
الهاتف االأر�سي. وهذه النتائج بطبيعة الال تف�سي 
اإىل ال�سطوة التي اأحدثها النقال يف عامل االت�ساالت 

عمومًا حتى طغت ب�سكل كبري على الهاتف االأر�سي 
واإن كان االأخري يتميز بانخفا�س قيمة التكلفة 

للمكاملات..
وخ�س�س اال�ستطالع �سوؤاال ملعرفة مدى ميل االأفراد 
القتناء اأكرث من �سريحة ات�سال )�سيم كارت( فقال 
اأكرث من الثلث اإنهم ي�ستخدمون )اأكرث من �سريحة( 

وبلغت ن�سبتهم 36% على وجه التحديد، فيما قال 
64% اإنهم ي�ستخدمون )�سريحة واحدة(، وهذا 

االإقبال على اقتناء اأكرث من �سريحة لي�س مب�ستغرب 
اإذا ما علمنا اأن بع�س دول اجلوار قد جتاوز ا�ستخدام 

�سرائح املوبايل فيها عدد ال�سكان..
فيما مل يغفل اال�ستطالع عن تخ�سي�س �سوؤال 

يتعلق بال�سحة وعالقتها باملوبايل على اثر االأبحاث 
والتقارير املتواترة التي ت�سري اإىل اإمكانية تاأثري 
اأجهزة النقال على االإن�سان، فكانت النتائج اأن 

قالت ن�سبة فاقت الن�سف باأنها )تعتقد( ب�سحة 
تلك التقارير وبلغت 55%، واأيد ذلك االجتاه %32 

من الذين �سملهم اال�ستطالع قائلني اإنهم يعتقدون 
)اأحيانًا( باإمكانية تاأثري النقال على االإن�سان، يف 

حني اأعرب 13% فقط عن عدم قناعتهم ب�سحة تلك 
التقارير الطبية.

وعن �سوؤال يهدف ملعرفة حجم اال�ستفادة من 
اخلدمات التي يحتويها املوبايل وخا�سة الو�سائط، 

قال ن�سف امل�ستطَلعني ان ا�ستخدامهم للنقال يقت�سر 
على )االت�سال فقط( وبلغت ن�سبتهم 50%، فيما 
اأفاد 34% اإنهم اأحيانا ي�ستخدمون )الو�سائط(، 

واأ�سار 16% فقط اإىل ا�ستخدامهم الدائم )للو�سائط 
واخلدمات( التي تقدمها اأجهزة النقال وال�سركات 

املخت�سة.
والأجل اأن يكون لالإ�ستطالع بعد اجتماعي واي�ساحات 

ي�ستفيد منها اأرباب العوائل، مل نغفل اأن نتوجه 
ب�سوؤال حول ما اإذا كان ا�ستخدام املوبايل من ِقبل 
االأبناء يثري قلق وخماوف االآباء، فعرّبت االأغلبية 

عن )القلق( جتاه ذلك بن�سبة 
78% من امل�ستطَلعني، يف حني 
كان 22% )غري قلقني( جتاه 

ا�ستخدام ابنائهم للموبايل.
وكان اآخر �سوؤال توجه به 

اال�ستبيان يخ�س نوعية التعامل 
فيما بني النا�س من ناحية 

االت�سال واالجابة على االت�سال، 
وهل اإن عدم الرد يوؤذي 

امل�ساعر، فقال 53% ان عدم 
الرد على االت�سال يزعجهم 

)اأحيانًا(، فيما عرّبَ 25% عن 
)انزعاجهم دائمًا( اذا مل ُيرد 

على مكاملاتهم، واأ�سار 22% اإىل 
ان ذلك )ال يزعجهم( اأبدًا.

املوبايل وتاأثري على ال�سحة

ا�ستخدام ال�سريحة يف املجتمع
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 والتحالف البعثي ال�شلفي

مظلومية الزهراء )عليها ال�شالم(

داأبت اأقطاب الفنت  على ا�ستمالة النا�س عن طريق المية اجلاهلية والع�سبية الفا�سدة والعن�سرية املبغو�سة 
البيت)عليهم  اأهل  باأن مذهب  االإ�سالم بكل و�سوح و �سراحة، من خالل الرتويج والت�سوير  التي حاربها 
ال�سالم( هو نتاج فار�سي واأن املذهب ال�سني هو الامل لل�سمة العربية، وهذه مغالطة عظيمة و خدعة واهية 
انطلت )تق�سريا  ال ق�سورا( على املاليني من امل�سلمني و �سارت ق�سية م�سّلمة لدى الراأي العام العربي وتر�سل 

اإر�سال امل�سّلمات يف الديث و الوارات التلفزيونية وعموم االإعالم.

• حممد ح�سني العميدي
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اأهداف خبيثة
اأراد مروجو هذه النغمة ا�ستمالة قلوب العرب للتهجم على الت�سيع وجعله 
مبعزل عن ال�سعوب العربية، و يف الزمن الغابر حينما حكم حزب البعث 

يف العراق ح�ّسد الراأي العام العربي والغربي 
باجتاه �سنع مالزمة قوية و�سديدة بني الت�سيع 
والقومية الفار�سية، وتكون املح�سلة النهائية 
�سد  العربي  العام  الراأي  يح�سد  اأن  لذلك 
الذي  ال�سراع  هذا  معها،  �سراعه  يف  اإيران 

كان البعث قد قب�س ثمنه من الدول الكربى وعلى ح�ساب العراق واأبنائه، 
وبهذا ك�سب الراأي العام العربي من جهتني؛ فمن كان يحمل فكرا قوميا 
كان يتعاطف وي�ساند النظام ال�سابق يف �سراعاته القومية واملذهبية، ومن 
كان يحمل فكرا دينيا اأ�سوليا )وخا�سة الوهابية( فقد �ساند البعث يف تلك 

ال�سراعات بداهة. 
و �سار بعثيو هذا الزمان ال تنفك خطاباتهم واأفكارهم عن ترديد وتكرار 

اأو فار�سي  اإيراين  اأو  اأن الت�سيع �سفوي  فكرة 
اأبناء  عاطفة  ا�ستجداء  بذلك  حماولني 
يف  ي�ساندوهم  اأو  ليعيدوهم  العربية  القومية 

عودتهم للحكم يف العراق من جديد. 

الراأي ال�شواب
والنظرة ال�سحيحة هي اأن القومية لي�ست لها مدخلية يف تقوى االإن�سان 
وقربه من اهلل تعاىل، بل اإن االإ�سالم يحرتم كل القوميات ويراعي بع�س 
نداء  وكان  اأختها،  عن  قومية  بها  متتاز  التي  وال�سفات  اخل�سو�سيات 
واآدم خلق من  الآدم،  ترجع  الب�سرية  باإن جميع  وا�سحًا �سريحًا  االإ�سالم 
تراب، فهم من هذه اجلهة االإن�سانية اإخوة مت�ساوون، ال ف�سل الأحدهم على 
االآخر اإال باالإح�سان وال�سفات الميدة التي يك�سبها االإن�سان بجهده وعمله، 
وهذا اخلطاب القراآين جاء �سريحًا بقوله تعاىل:  )اإن اأكرمكم عند اهلل 

اأتقاكم(.
للرتويج  القوميات  وتوظيف  التدلي�س  اأو  واالإ�ساعة  التزييف  هذا  واأما 

على  قومية  وتف�سيل  االإ�سالمية  للمذاهب 
اأخرى غري �سحيح البتة.

العرب وال�شالم
 مع التالزم ال�سديد بني العروبة واالإ�سالم لكن 

هذا ال يعني اأن االإ�سالم حكر على العرب فهو دين للب�سرية جمعاء بغ�س 
النظر عن األ�سنتهم واألوانهم وقومياتهم  .. 

ومع هذا ن�سري اىل  النقاط التالية: 
1.اإن جوهر مذهب الت�سيع هو الوالء الأئمة اأهل البيت )عليهم ال�سالم( 
هم  ال�سيعة  اإن  بل  قري�س،  ع�سرية  ومن  و�ساداتها  العرب  ذروة  من  وهم 
الوحيدون الذين التزموا اأن يكون خلفاء النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم 
و�سلم( لي�سو فقط من العرب واإمنا من قري�س خا�سة، بينما خالفت جميع 
الفرق االأخرى هذا وجعلت والءها خللفاء عثمانيني وغريهم، وزعموا اأنهم 

خلفاء لر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه و اله و�سلم(.
2.اإن اأكرث علماء ال�سنة �� ولي�ست مبالغة �� من الفقهاء و الرواة واملفكرين 
فقيه  النعمان(  حنيفة  )اأبي  ذلك  على  االأمثلة  اأ�سهر  ومن  بعرب،  لي�سوا 
العراق ومن املحدثني )البخاري 
وم�سلم والن�سائي( ومن املفكرين 
والقائمة  الرازي(  )الفخر 

طويلة.
هذا  يف  ال�سلفي  الفكر  3.اإن 
الزمان يقوده االأفغانيون والباك�ستانيون وال�سي�سانيون وغريهم من قوميات 

غري عربية وهذا لي�س بخاٍف على اأحد.
و�سائل  من  الف�سائيات وغريها  على  الوار  منابر  اأغلب  نرى يف  4.اإننا 
ال�سلفية  عقائد  عن  للدفاع  العرب  من  لي�سوا  رجال  انتداب  االإعالم، 

وبراجمهم. 
5.اإن راأ�س حزب البعث القومي هو )مي�سيل عفلق( وهو لي�س عربيا ف�سال 
عن اأن يكون م�سلما، وقد كّفرت ال�سلفية حزب البعث وفتوى ابن باز )املفتي 
ال�سابق للوهابية( بتكفري )�سدام 
م�سهورة  �سخ�سيا  ح�سني( 
مبا  االإعالم  و�سائل  كّل  اأعلنتها 
فما  ال�سعودية،  القنوات  فيها 
هذا التحالف املريب بني الفكر الوهابي والبعثي يف هذا الزمان وما الذي 

جمعهم؟. 
و هنالك الكثري من النقاط االأخرى يف هذا ال�سدد نعر�س عنها و نكتفي 

مبا قلنا.

مظلومية الزهراء )عليها ال�شالم(
ولذلك جند َمن ُيوّظف للهجوم على الزهراء )عليها ال�سالم( والت�سكيك يف 
مظلوميتها يف زماننا هذا على املنابر االإعالمية هم البعثيون، وي�ساندونهم 
يف ذلك رجال ال�سلفية، وعلى الطرف االآخر يتّم فتح املجال يف الدفاع عن 
الزهراء مَلن يكون لقبه القزويني اأو ال�سريازي اأو اأي لقب غري عربي وذلك 
املظلومية  مو�سوع  ح�سر  الأجل 
و  واإ�سارة  فقط،  الفر�س  لدى 
الدعوى هي  هذه  اأن  اىل  اإيحاء 

فكرة فار�سية. 
التوظيف  هذا  على  وجوابنا 
ال�سيء هو اأننا نرى من القائلني 
مبظلومية الزهراء )عليها ال�سالم(   )البخاري( و)م�سلم( يف �سحيحيهما 

وكالهما لي�س ب�سيعي وال بعربي كما هو معلوم!.
فهاّل كان هجوم البعثيني ومن كان يف فلكهم من ال�سلفية على هذين الرجلني 
الذين ياأتيان بعد القراآن يف القدا�سة والع�سمة عند اأتباعهما، ورمّبا تقّدما 
عليه يف بع�س املوا�سع، واتهما مبحاولة ت�سقيط �سادة ال�سحابة واخللفاء 

بابتداع ق�سية مظلومية الزهراء )عليها ال�سالم(؟.

•بعثيو هذا الزمان ل تنفك خطاباتهم واأفكارهم عن 
اأو  اإيراين  اأو  �شفوي  الت�شيع  اأن  فكرة  وترديد  تكرار 

فار�شي

•كان نداء الإ�شالم وا�شحًا �شريحًا باإن جميع الب�شرية 
ترجع لآدم، واآدم خلق من تراب، فهم من هذه اجلهة 

الإن�شانية اإخوة مت�شاوون

ال�شالم(  )عليها  الزهراء  على  للهجوم  ُيوّظف  •َمن 
املنابر  على  هذا  زماننا  يف  مظلوميتها  يف  والت�شكيك 
رجال  ذلك  يف  وي�شاندونهم  البعثيون،  هم  الإعالمية 

ال�شلفية
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عوائد
ال�شريح
املقــد�س

الإمام  �شريح  اىل  الواردة  الأموال  على  منها  حفاظا 
املجاورة  املطهرة  والأ�شرحة  ال�شالم  عليه  احل�شني 
الأ�شدي،  مظاهر  من  حبيب  ال�شيد  ال�شهيد  )�شريح  له 
اإبراهيم املجاب، وال�شهداء ر�شوان اهلل عليهم  وال�شيد 
للعتبة  العامة  الأمانة  تقوم  الزينبي(  والتل  جميعا، 
الأ�شرحة  عوائد  با�شتخراج  املقد�شة  احل�شينية 

املطهرة وفق اآلية حمددة ومدرو�شة. 

• عالء ال�سالمي - ح�سني النعمة
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خالل  من  معينة،  اإجراءات  وفق  ذلك  ويتم 
ت�شكيل جلنة خا�شة مكونة من اأع�شاء جمل�س 
اإدارة العتبة وروؤ�شاء الأق�شام بح�شور الأمني 
والأمني  نائبه،  اأو  احل�شينية  للعتبة  العام 
العام للعتبة العبا�شية املقد�شة اأو من ميثله، 
كما يتم دعوة عدد من ال�شيوف كامل�شوؤولني 
يف احلكومة املركزية واملحلية والربملانيني، 
مدينة  من  ووجهاء  الدينية  وال�شخ�شيات 

كربالء املقد�شة وباقي املدن.. 
جملة )الرو�سة ال�سينية( ح�سرت فتحة ال�سباك 
واأجرت  هجري  �سهر  كل  بداية  تتم  التي  املطهر 
العزيز  القارئ  خالله  من  ليتعرف  مو�سعا  حتقيقا 
على هذه االإجراءات واالآلية املتبعة، ولالإجابة كذلك 
على اأ�سئلة بع�س القراء عن كيفية الت�سرف باأموال 

�سباك االإمام ال�سني )عليه ال�سالم(..  

اآليات اجلمع واخلزن
نائب االأمني العام للعتبة ال�سينية املقد�سة ال�سيد 
جتري   « اخل�سو�س:  هذا  يف  قال  ال�سامي  اأف�سل 
قبل مرا�سيم االفتتاح قراءة اآيات من الذكر الكيم 
)عليه  ال�سني  االإمام  على  عزاء  جمل�س  واإقامة 
ال�سالم( ثم دعوة اأحد ال�سخ�سيات للم�ساركة بفتح 

باب ال�سباك املطهر..
من  االأموال  جمع  عملية  تكون   « ال�سامي:  واأ�ساف 
املقد�سة  العتبة  منت�سبي  بع�س  قبل  من  ال�سباك 

املختارين على اأ�س�س حمددة اأهمها االلتزام الديني 
ثم  ال�سالم(،  )عليهم  البيت  اأهل  ملذهب  والوالء 
االأموال  لتعبئة وجمع  املقد�س  ال�سباك  اإىل  يدخلون 
اأمام ال�سور  باأكيا�س خا�سة، لرتزم جيدًا وحتول 

اإىل القا�سة ال�سينة..
للعتبة ال�سينية املقد�سة«  العام  وتابع نائب االأمني 

بالنقد،  يتعلق  ما  بح�سب  االأموال  حركة  تكون 
فالعراقي يودع يف امل�سارف الكومية التي تتعامل 
ال�سينية  العتبة  با�سم  ح�ساب  حتت  العتبة  معها 
املقد�سة وهي اأكرث �سمانا ولدينا جتربة جيدة بهذا 
جلنة  ت�سكيل  فيتم  االأجنبية  العمالت  اأما  ال�ساأن، 
مكاتب  بدعوة  وتقوم  االأجنبية  العمالت  ت�سريف 
ال�سريفة للح�سول على اأف�سل االأ�سعار اأو اأن تكون 
هنالك مزايدة �سرية اأو نبحث يف ال�سوق عن اأف�سل 
وخ�سيًة  اخلطوة  هذه  مع  املعاي�سة  وخالل  االأ�سعار، 
من اإثارة بع�س امل�ساومات قمنا بالبحث عن اأف�سل 
اأكرب  لتحقيق  دعوتهم  غري  من  ال�سريفة  مكاتب 

عائد للعتبة املقد�سة، وبعد البيع تودع هذه االأموال يف 
امل�سارف الكومية ال�سالفة الذكر..« 

وبني » اإن ما يتعلق باملخ�سالت وال�سبائك فيه اأمران: 
ال�سباك  من  تخرج  التي  الذهبية  املخ�سالت  االأول: 
الت�سرف  فيتم  خم�س�س  غري  اأي  عام  وقف  وهي 
العتبة  منارة  كتغليف  العمل  مقت�سيات  ح�سب  معه 
املخ�سالت  تلك  جتميع  بعد  بالذهب  ال�سينية 
و�سهرها ثم �سياغتها دون الاجة اىل اأي م�سدر 

اآخر.
والثاين: والذي يخ�س املخ�سالت املنذورة التي تاأتي 
لعمل حمدد  وقفها  فيتم  والنذور  الهدايا  ق�سم  اىل 
كاأن يكون االأمر بوقف قالدة من الذهب الإطعام زوار 
االإمام ال�سني )عليه ال�سالم(فال ميكن �سرفها اال 

يف ذلك املورد..

توثيق الأموال وتدقيقها
املايل  امل�ساور  جواد،  ر�سيد  ح�سن  قال  جهته  من 
العتبة  يف  يوجد   « املقد�سة  ال�سينية  العتبة  يف 
املطهرة جهاز مايل يتكون من ق�سم ال�سوؤون املالية 
وق�سم التدقيق، يعمل على متابعة ال�سبط الداخلي 
و�سائل  من  تعترب  التي  املايل  التوثيق  واإجراءات 
التدقيق واالإثبات كاأدلة مو�سوعية ملواجهة اأية اأ�سئلة 
اأو  اأية جهة ر�سمية كديوان الوقف ال�سيعي  من قبل 
اأية جهة مهنية كهيئة الرقابة املالية وجمعية مراقبي 

ال�سابات العراقية.

على  املطهرة  العتبة  اإدارة  حر�شت 
افتتاح  يف  للح�شور  اجلميع  دعوة 

ال�شريح احل�شيني ال�شريف 

31الرو�شة احل�شينيةجمادى االآخرة  1431 



واأكد اأن : النظام املايل املحا�سبي وال�سرعي الدقيق 
الذي تتبعه العتبة ال ي�سمح بوقوع اأي ق�سور اأو خلل..
على  بالرتكيز  البداية  كانت  ذلك  من  وانطالقًا 
مو�سوع تدفق االأموال يف العتبة ال�سينية املقد�سة 
االأموال  وتعبئة  املقد�س  ال�سباك  فتحة  من  ابتداًء 
واإخراج بحيث تكون هذه  اإدخال  بعمليات  وتوثيقها 
االإجراءات مغلقة وال ت�سمح الأحد اأن يتالعب باأدنى 
مقدار من اأموال �سيد ال�سهداء االإمام ال�سني )عليه 

ال�سالم(..

امل�شوؤوليات  وال�شالحيات
امل�سوؤولة  اجلهة  هو  االإدارة  جمل�س  اإن  ر�سيد:  وبني 
االأموال  الربامج ومراقبة  �سيا�سات و�سع  عن ر�سم 
والتوجيه واالإ�سراف بتخويل من �سماحة االأمني العام 

ل�سالحيات املجل�س بخ�سو�س مراقبة االأموال..
واأ�ساف ح�سن  »يوجد للقا�سة ال�سينة مفتاحان، 
مفتاح لدى جلنة مكونة من ثالثة اأمناء �سندوق حتت 
م�سمى القا�سة ال�سينة ومفتاح اآخر لدى امل�سرف 
على اللجنة ع�سو جمل�س االإدارة الاج )عبد الواحد 
البري( وهذا يعني اإن القا�سة ال�سينة ال يتم فتحها 

اإال بح�سور االأمناء وامل�سرف �سويًة.
املرحلة الثانية 

 وحول املرحلة التالية قال امل�ساور املايل: ان املرحلة 
ذلك  اثر  على  يتم  حيث  االأكيا�س  فتح  هي  الثانية 

االأمني  نائب  بح�سور  املنت�سبني  من  جلنة  انتخاب 
املالية  ال�سوؤون  وق�سم  ال�سامي  اأف�سل  ال�سيد  العام 
وق�سم التدقيق واأحيانا �سماحة االأمني العام للعتبة، 
وهنا يتم اأوال فرز االأموال ح�سب العمالت )العراقية 
وغري العراقية( وفرز املخ�سالت الذهبية والف�سية 
وبعد الفرز الذي ي�ستغرق وقتًا طوياًل يرافقه اأحيانا 
التعب والت�سايق نوعا ما ب�سبب انت�سار بع�س العطور 
حترير  بعدها  ليتم  الادة،  الروائح  ذات  املهداة 
حم�سر باالأموال من حيث النقد االأجنبي والوطني 
قبل  من  وتوقع  وتثبت  النفي�سة  والهدايا  وللمعادن 
القا�سة  حركة  ثم  والفرز،  بالعد  املكلفة  اللجنة 

اإن جمل�ض الإدارة هو اجلهة امل�شوؤولة عن ر�شم �شيا�شات 

و�شع الربامج ومراقبة الأموال والتوجيه واالإ�سراف 

بتخويل من �سماحة االأمني العام
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قب�س(  )اإي�سال  م�ستند  يحرر  حيث  ال�سينة 
تكون  ن�سخ  ثالث  على  هذا  ويكون  والنقود  باملعادن 
اىل  تذهب  ون�سخة  القا�سة  اأمناء  مع  منها  ن�سخة 
اإجراءات  وهي  ال�سندوق  اأمناء  اىل  ون�سخة  املالية 

ال�سبط الداخلي.

نظام حما�شبي عاملي
اجلانب  و�سع  مت   « بالقول  املايل  امل�ساور  وتابع 
 2004 بداية  يف  كامل  م�سح  اإجراء  بعد  التنظيمي 
للح�سابات املوجودة يف العتبة و�سممنا نظاما يتالءم 
العاملية من خالل مزج هذه  املحا�سبية  املعايري  مع 
هذا  وا�سفًا  ال�سرعية،  االأحكام  وبني  بينها  املعايري 
العمل باأنه فريد من نوعه اأثار انبهار بع�س اجلهات 
كديوان الوقف ال�سيعي على حد تعبريه، وانه مت االأخذ 
بنظر االعتبار جميع املوا�سيع التي تتعلق باالأحكام 
ال�سرعية ، موؤكدا اإن جميع تلك االإجراءات املحا�سبية 

ت�سفي عليها ال�سفة القانونية باأطر �سرعية.

)املوارد ل تكفي لتمويل 
النفقات الت�شغيلية للعتبة 

املطهرة..(
وتابع القول »اإن املوارد التي يتم جتميعها من ال�سباك 
املقد�س ال تكفي بن�سبة 20% لتمويل النفقات الت�سغيلية 
والراأ�سمالية، اإمنا يتم توفري اأجور منت�سبي العتبة من 
الدعم الكومي من خالل املنح ال�سنوية وفق املوازنة 
ال�سنوية على �سوء التقديرات التي تقدمها العتبة اإىل 
الوقف ال�سيعي، وبدوره يقر البنود التي اأقرتها العتبة 
وعلى �سوء هذا االإقرار متول العتبة من خالل املنح 
املقد�سة  ال�سينية  للعتبة  لي�س  وهذا  الكومية، 
فقط بل جلميع العتبات مع تفاوت ن�سب املنح ح�سب 
واملزارات  العتبات  يف  املوجود  واال�ستثمار  الت�سغيل 
املقد�سة، وتاأتي هذه املنح من قبل وزارة املالية وفق 

اإجراءات املوازنة للرقابة املالية.

جهات ر�شمية حت�شر مرا�شيم 
الفتحة

اىل ذلك اأجرت جملة )الرو�سة ال�سينية( لقاءات 
مع عدد من ال�سيوف الا�سرين خالل فتح ال�سباك 
تركي  هناء  النواب  جمل�س  ع�سو  ومنهم  املطهر، 
ال�سباك  فتح  مرا�سيم  »جرت  قالت  التي  الطائي 
املطهر ب�سكل رائع حيث �سبق افتتاح ال�سباك املقد�س 
قراءة اآيات من القراآن الكرمي وزيارة االإمام ال�سني 
يدل  وهذا  عزاء  جمل�س  اإقامة  ثم  ال�سالم(  )عليه 
على احرتام واهتمام امل�سوؤولني يف العتبة ال�سينية 
�َسعرية  باإقامة  املطهر  ال�سريح  فتحة  ملرا�سيم 
مقد�سة ت�سبق ذلك، معتربًة ذلك من متممات فتحة 
ال�سباك وب�سفافية وا�سحة على مراأى جميع ال�سادة 

ال�سور..
العام ل�سوؤون املزارات  من جهته قال معاون االأمني 
جرت  املطهر  ال�سباك  فتحة  اإن  عي�سى:  رحمن 
بح�سور جهات ر�سمية عليا و�سخ�سيات من �سرائح 
االإمام  بزيارة  ت�سرفوا  حيث  املجتمع،  من  خمتلفة 
ال�سني )عليه ال�سالم( ، م�سيدا بو�سوح و�سفافية 
عن  تبتعد  التي  املطهر،  ال�سباك  افتتاح  مرا�سيم 

حمك ال�سبهات والريبة..
الداخلية  التحتية يف وزارة  البنى  اأما وكيل م�ساعد 
»ح�سرنا  قال:  فقد  علي  عبا�س  االأمري  عبد  اللواء 
مرا�سيم  �سبقتها  التي  املقد�س  ال�سباك  فتح  عملية 
الكرام  املواطنني  من  عدد  بح�سور  رائعة  اإميانية 
ورجال  والكومة  الربملان  م�سوؤويل  من  ونخبة 
معنوية كبرية، حيث  اأ�سياء  يدل على  وهذا  الدين، 
له  املجاورة  واالأ�سرحة  ال�سباك  فتحة  اآلية  الحظنا 
تتم بح�سور العراقي وغري العراقي من زوار االإمام 
واإيران  و�سوريا  لبنان  ال�سالم( من  ال�سني )عليه 
على  هذا  دل  وان  والهند،  وباك�ستان  والبحرين 
يف  املطهرة  العتبة  اإدارة  حر�س  يوؤكد  فاإمنا  �سيء 
دعوة اجلميع للح�سور يف افتتاح ال�سريح ال�سيني 
ال�سريف وجمع االأموال ورزمها«.                                               

يتم توفري اأجور منت�شبي العتبة من الدعم احلكومي من 
�شوء  على  ال�شنوية  املوازنة  وفق  ال�شنوية  املنح  خالل 

التقديرات التي تقدمها العتبة اإىل الوقف ال�شيعي
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ومن املعروف:
تعاىل:  اهلل  حمارم  عن  •ال�سرب 

فعن االإمام علي عليه ال�سالم اأّنه قال: »ال�سرب 
�سربان �سرب عند امل�سيبة ح�سن جميل, واأح�سن 
م اهلل تعاىل عليك«.  من ذلك ال�سرب عند ما حرَّ

 

معا�سي  »ِاّتقوا  قال:  اأّنه  ال�سالم  عليه  وعنه 
احلاكم«.  هو  ال�ساهد  فانَّ  اخللوات  يف  اهلل 

 

• العدل 
اهلل  )ِانَّ  الكرمي:  كتابه  يف  تعاىل  اهلل  قال 
القربى(  ذي  واإيتاء  واالإح�سان  بالعدل  ياأمر 
ال�سالم  عليه  ال�سادق  عبداهلل  اأبي  االإمام  وعن 
عّز  اهلل  اإىل  اخللق  اأقرب  هم  »ثالث  قال:  اأّنه 
احل�ساب:  من  يفرغ  حّتى  القيامة  يوم  وجّل 
اإىل  غ�سبه  حال  يف  قدرته  تدعه  مل  رجل 
م�سى  ورجل  يديه,  حتت  من  على  يحيف  اأن 
االآخر  على  اأحدهما  مع  ميل  فلم  اثنني  بني 
عليه«.  فيما  احلق  قال  ورجل  ب�سعرية,   ولو 

ال�سهوة:  على  العقل  •تغليب 
قال اهلل تعاىل يف كتابه املجيد: )ُزيَِّن للّنا�ض حبُّ 
ال�سهوات من الن�ساء والبنني والقناطري املقنطرة 
واالأنعام  امل�سومة  واخليل  الف�سة  الذهب  من 
عنده  واهلل  الدنيا  احلياة  متاع  ذلك  واحلرث 
ح�سن املاَب * قل اأوؤنبئكم بخري من ذلكم للذين 
اتقوا عند ربِّهم جناٍت جتري من حتتها االأنهار 
اهلل  ور�سوان من  رة  واأزواج مطهَّ فيها  خالدين 
واهلل ب�سري بالعباد( وعن ر�سول اهلل �سلى اهلل 
عليه واآله اأّنه قال: »طوبى ملن ترك �سهوة حا�سرة 
ملوعد مل يره« وعن االإمام علي عليه ال�سالم اأّنه 
قال: »كم من �سهوٍة �ساعة اأورثت حزناً طوياًل«. 

 

فتاوى  وفق  �شرعية  م�شائل 

م�شتل من كتاب الفتاوى املي�شرة
حوارية االأمر باملعروف والنهي عن املنكر

املرجع الديني االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله الوارف(

قال اأبو عبداهلل عليه ال�شالم: الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

الأمر باملعروف 

مكتب 
ال�شيد ال�شي�شتاين يف النجف الأ�شرف

اأجوبة امل�شائل ال�شرعية

حدود طاعة الأبوين
�س: ما هي حدود طاعة الأب اأو الأم؟

ب�سمه تعاىل
الواجب على الولد جتاه ابويه اأمران:

)االول( االح�سان اليهما، باالنفاق عليهما ان كانا حمتاجني وتاأمني حوائجهما املعي�سية وتلبية طلباتهما فيما 
يرجع اىل �سوؤون حياتهما يف حدود املتعارف واملعمول ح�سبما تقت�سيه الفطرة ال�سليمة ويعد تركها تنكرا 

جلميلهما عليه، وهو اأمر يختلف �سعة و�سيقا بح�سب اختالف حالهما يف القوة وال�سعف.
)الثاين( م�ساحبتهما باملعروف، بعدم اال�ساءة اليهما قواًل وفعالً وان كانا ظاملني له، ويف الن�س ) وان �سرباك 

فال تنهرهما وقل غفر اهلل لكما(.
هذا فيما يرجع اىل �سوؤونهما، واما فيما يرجع اىل �سوؤون الولد نف�سه مما يرتتب عليه تاأذي اأحد ابويه فهو على 

ق�سمني:
اأن يكون تاأذيه نا�سئا من �سفقته على ولده فيحرم الت�سرف املوؤدي اليه �سواء نهاه عنه ام ال.

اأن يكون تاأذيه نا�سئا من ات�سافه ببع�س اخل�سال الذميمة كعدم حّبه اخلري لولده دنيويًا كان ام اخرويًا، وال اأثر 
لتاأذي الوالدين اذا كان هذا من هذا القبيل وال يجب على الولد الت�سليم لرغباتهما من هذا النوع.

وبذلك يظهر ان طاعة الوالدين يف اومرهما ونواهيهما ال�سخ�سية غري واجبة يف حد ذاتها واهلل العامل
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�شوؤال العافية
عن النبي �سلى اهلل عليه واآل��ه )اأن خري ما ي�ساأل اهلل العبد العافية( وعنه 
)العافية اإذا وجدت ن�سيت واإذا فقدت ذكرت( وعن ال�سادق ) عليه ال�سالم( 
العقل  ناق�س  نكد  يزل عي�سه يف  واح��دة مل  )خم�س خ�سال من فقد منهن 
وهو  املوافق  واالأني�س  ال��رزق  يف  وال�سعة  واالأم��ن  البدن  �سحة  القلب  م�سغول 

الزوجة ال�سالة والولد ال�سالح واخلليط ال�سالح( 
ال�شكر على املر�س ومعرفة فوائده 

فعنه )عليه ال�سالم( )المى طهور من رب غفور وان املر�س ينقي امل�سلمني 
من الذنوب كما يذهب الكر خبث الديد وحمى ليلة كفارة �سنة وان حمى 
ليلة كفارة ملا قبلها وما بعدها وان �سداع ليلة يحط كل خطيئة اال الكبائر وان 
املر�س ال يدع على العبد ذنبا اإال حطه( و)وان العبد اإذا كرث ت ذنوبه ومل يجد 
ما يكفرها به ابتاله اهلل بالزن بالدنيا ليكفرها به واال اأ�سقم بدنه ليكفرها 
به ) ظاهرا ( و)ان زكاة االأب��دان املر�س وانه ال خري يف بدن ال مير�س وان 
اهلل اوحى اإىل داود على نبينا وعليه ال�سالم اين رمبا اأمر�ست العبد فقبلت 
�سالته وخدمته ول�سوته اإذا دعاين يف كربته اأحب من �سالة امل�سلني( اإىل 

غري ذلك. 
ح�شن الظن باهلل 

فعن النبي �سلى اهلل عليه واآله اأن )ح�سن الظن باهلل ثمن اجلنة( وعن ال�سادق 
) عليه ال�سالم( انه دخل على مري�س فاأمره بح�سن الظن باهلل.

كتمان املر�س 
فعن النبي �سلى اهلل عليه واآله )اأربعة من كنوز الرب كتمان الاجة وكتمان 
ال�سدقة وكتمان املر�س وكتمان امل�سيبة( وعن ال�سادق ) عليه ال�سالم ( )من 
كتم وجعا اأ�سابه ثالثة اأيام من النا�س و�سكر اهلل عز وجل كان حقا على اهلل 

اأن يعافيه منه(.
وعن ال�سادق ) عليه ال�سالم ( من ا�ستكى ليلة فاأدى �سكرها و�سرب على ما 

فيها كانت له كفارة �ستني �سنة.
 ترك ال�شكاية 

فعن النبي �سلى اهلل عليه واآله ان اهلل تعاىل يقول )اأميا عبد موؤمن من عبيدي 
ابتلتيه ببالء على فرا�سه فلم ي�ستك اإىل عواده اأبدلته لما خريا من لمه 
ودما خريا من دمه فان قب�سته فاإىل رحمتي وان عافيته عافيته وال ذنب له( 
وروى اأن ال�سكاية لي�ست مبجرد االإخبار باملر�س بل اأن يقول ابتليت مبا مل يبتل 
به اأحد وروى اأن من �سكى اإىل موؤمن فقد �سكى اإىل اهلل ومن �سكى اإىل غريه 
فقد �سكى اهلل والظاهر اأن املدار على املقا�سد وعليه تنزل االخبار فمن اأراد 

طلب الدعاء من اإخوانه ونحوه فال اعرتا�س عليه 

متري�س املري�س والقيام بخدمته 
ورمبا وجب كفاية مع ا�سطراره اال مع ظن ال�سراية فعن النبي �سلى اهلل عليه 
واآله )من قام على مري�س يوما وليلة بعثه اهلل تعاىل مع اإبراهيم اخلليل على 
نبينا وعليه ال�سالم وجاز على ال�سراط كالربق الالمع( واالأوىل ما دام له 
�سعور ان يوؤثر يف متري�سه االأرحام املماثل مقدما على غريه ثم االأقرب على 
غريه ثم املماثل من غريهم اأويل من غريه فان غلب عليه املر�س وذهب �سعوره 

كان الويل اأويل به. 
عيادة املري�س

للرجال ورمبا وجبت حيث يكون اهمالها باعثا على قطيعة  فاإنها م�ستحبة   
الرحم واالأقوى القول باال�ستحباب يف عيادة املراأة الأمثالها اأو الأرحامها اال ان 
اال�ستحباب يف الرجال اأ�سد فروى اأنه )ما من م�سلم يعود م�سلما غدوة اال �سلى 
عليه �سبعون الف ملك حتى ي�سبح( وروى اأي�سا انه )من عاد مري�سا فاإنه 
يخو�س يف الرحمة اإىل حقويه فاإذا جل�س غمرته الرحمة( وروى اأي�سا انه )من 

عاد مري�سا هلل مل ي�سئل املري�س للعائد �سيئا اال ا�ستجاب اهلل له( 
ق�شاء حوائج املري�س

ي�ستحب ال�سعي يف حوائجه، فعن النبي �سلى اهلل عليه واآله )من �سعى يف حاجة 
مري�س ق�ساها اأوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته اأمه( وعنه �سلى اهلل عليه واآله 
اأي�سا انه )ال عيادة يف دمل وال �سر�س وال رمد( والظاهر المل على رفع �سدة 
الندب وقد يرجح للعوار�س اأ�سد رجحان وي�ستحب للمري�س واأوليائه ان ياأذنوا 
الإخوانهم املوؤمنني بالعيادة ففي الديث )ان يف ذلك اجرا عظيما للمري�س 
واالأولياء والعواد( وان يلتم�س الدعاء منهم ) فاإنهم ( رمبا دعو  في�ستجاب 

لهم فيه. 
ال�شت�شفاء بالرتبة احل�شينية

ي�ستحب ان ي�ست�سفى بالرتبة ال�سينية من دون ان يزيد على مقدار حم�سة 
ويكفى االخذ من مطلق الرم وكلما قرب اإىل القرب ال�سريف كان اأف�سل مع 
املحافظة على الدعاء والكيفية اخلا�سة وان ي�ستعمل ال�سدقات وان يلتم�س 
الدعاء خ�سو�سا من االأولياء واالأرحام وال �سيما االأمهات واالباء وينبغي لوالدته 
ان ترقى على مكان مرتفع واالأوىل ان يكون بالليل وتن�سر �سعرها وتت�سرع وتبكى 

اأو تتباكى وتطلب من اهلل ال�سرور بعافيته كما �سرها بحمله ووالدته.
 وي�ستحب للعراقي واأوليائه ار�سال �سخ�س ورع اإىل كربالء ليدعو له بال�سفاء 
حتت قبة �سيد ال�سهداء ورمبا جرى يف اأهل االأماكن البعيدة اإذ يرجى ح�سول 
االأثر مبجرد ان�سراف الداعي عن مكانه متوجها اإىل مق�سده ولكل من امل�ساهد 
امل�سرفة وامل�ساجد وقبور االأنبياء وحمال االأولياء خ�سو�سية يف ا�ستجابة الدعاء 

على اختالف مراتبها في�ستحب اإذن اإر�سال الداعي اإليها. 

طلب العافية وال�شكر عليها
من كتاب : ك�سف الغطاء )ط.ق(-ال�سيخ جعفر كا�سف الغطاء-1228-1-

فقه ال�سيعة من القرن الثامن-انت�سارات مهدوي - ا�سفهان-طبعة حجرية
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الطّيار يف اجلــــنان 
• اإعداد: ح�سن هادي ناجي
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حزن )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ل�سهادته حزنًا �سديدًا، وبكى عليه وقال: 

»على ِمثِل جعفٍر َفلَتبِك الباكية«



�شهادة جعفر بن اأبي طالب )ر�شي 
اهلل عنه( )1( 

الها�سمي  املطّلب  عبد  بن  طالب  اأبي  بن  جعفر  هو 
القر�سي، املعروف بجعفر الطّيار. 

اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  وكّناه  اهلل،  عبد  اأبو  يكّنى 
عليه واآله و�سلم( باأبي امل�ساكني الأّنه كان يعطف على 
ال�سّيدة  واأُّمه  معهم،  ويجل�س  ويتفّقدهم  امل�ساكني 
)ر�سي  مناف  عبد  بن  ها�سم  بن  اأ�سد  بنت  فاطمة 
اهلل عنها(، ُولد يف عام 22 قبل البعثة النبوية، يف مّكة 

املكّرمة، وله من االأوالد: عبد اهلل، عون، حمّمد. 
كان من ال�سابقني اإىل االإ�سالم، فقد اأ�سلم بعد اإ�سالم 
اأخيه االإمام علي )عليه ال�سالم( بقليل، وهو ثاين من 
�سّلى مع ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( من 
الرجال يف اأّول جماعة ُعقدت يف االإ�سالم، حيث روي 
اأّن اأبا طالب راأى النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
وعلّي عن ميينه، فقال جلعفر: �سل جناح ابن عّمك 

و�سلِّ عن ي�ساره، ثّم قال: 
اإّن عليًا وجعفرًا ثقتي  

                          عند ملّم الزمان والكرب 
واهلل ل اأخذل النبي ول  

                          يخذله من َبني ذو ح�شب 
ل تخذل وان�شرا ابن عّمكما  

                         اأخي لأُمي من بينهم واأبي)2(. 
هاجر يف ال�سنة اخلام�سة من البعثة مع الدفعة الثانية 
راأ�س  على  جعفر  وكان  الب�سة،  اإىل  هاجرت  التي 
ُعمي�س  بنت  اأ�سماء  زوجته  معه  و�سحب  املهاجرين، 

اخلثعمية. 
و�سلم(  واآله  ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه  وقدم على 
يف ال�سنة ال�سابعة من الهجرة، حيث كان فتح خيرب، 
واآله و�سلم( وقال:  الر�سول )�سلى اهلل عليه  فعانقه 
»ما اأدري باأّيهما اأنا اأ�سّد فرحًا، بقدوم جعفر اأم بفتح 
خيرب«)3(، ولّقب بذي الهجرتني، الأّنه هاجر من مّكة 

اإىل الب�سة، ومنها اإىل املدينة. 

�شهادته )ر�شي اهلل عنه( 
على  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  اأّمره 
بن  فزيد  ُقتل  فاإن  موؤتة،  غزوة  يف  امل�سلمني  جي�س 
حارثة، فاإن ُقتل فعبد اهلل بن رواحة، وعند مقاتلته 
للعدو ُقطعت يده اليمنى، فقاتل بالي�سرى حّتى قطعت، 
يف  بدمه  م�سّرجًا  �سهيدًا  ف�سقط  و�سطه،  رب  ف�سُ
العا�سر من جمادى الثانية يف ال�سنة الثامنة للهجرة 
البلقاء يف  وُدفن مبنطقة موؤتة، وهي قرية من قرى 

حدود ال�سام، وقربه معروف ُيزار. 
حزنًا  ل�سهادته  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  حزن 
َفلَتبِك  جعفٍر  ِمثِل  »على  وقال:  عليه  وبكى  �سديدًا، 

الباكية«)4(. 
من اأقوال ر�شول اهلل )�شلى اهلل 

عليه واآله و�شلم( فيه 
1� قال )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: »اإّن ُخُلقك ُخُلقي، 

ي ومن �سجرتي«)5(.  واأ�سبه َخلقك َخلقي، فاأنَت ِمنِّ
2� قال )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ملّا ُقتل جعفر: »اإّن 
اهلل اأبدله بيديه جناحني، يطرُي بهما يف اجلّنة حيث 

ي�ساء«)6(. 
3� قال )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( »الّلهّم اإّن جعفر 

ذّريته  يف  فاخلفه  الثواب  اأح�سن  اإىل  اإليك  قدم  قد 
بخري ما خّلفت عبدًا من عبادك ال�سالني«)7(. 

�شالة جعفر:
قال االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم(: ملّا قدم جعفر 
بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( من الب�سة، كان النبي 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( قد فتح خيرب، فلّما دخل 
اإليه وا�ستقبله وقّبل ما بني عينيه، ثّم قال: »يا جعفر، 
يا  بلى  فقال:  اأمنحك«؟  اأال  اأعطيك  اأال  اأحبوك  اأال 
ر�سول اهلل، قال: »�سلِّ اأربع ركعات يف كّل يوم، فاإن مل 
تطق ففي كّل جمعة، فاإن مل تطق ففي كّل �سهر، فاإن 
مل تطق ففي كّل �سنة، فاإن مل تطق ففي كّل عمرك 
مّرة، فاإّنك اأن �سّليتها حما اهلل ذنوبك، ولو كانت مثل 
رمل عالج وزبد البحر«، فقيل له: يا ر�سول اهلل، فمن 
قال:  جلعفر؟  ما  الثواب  من  له  ال�سالة  هذه  �سّلى 

»نعم«)8(. 
و�سفتها: اأن ت�سّبح يف قيامك خم�س  ع�سرة مّرة بعد 
اإاّل  اإله  القراءة، تقول: »�سبحان اهلل والمد هلل وال 
اهلل واهلل اأكرب«، واإذا ركعت قلتها ع�سرًا، فاإذا رفعت 
قلتها  �سجدت  فاإذا  ع�سرًا،  قلتها  الركوع  من  راأ�سك 
ع�سرًا، فاإذا رفعت راأ�سك من ال�سجود قلتها ع�سرًا، 
فاإذا �سجدت ثانيًا قلتها ع�سرًا، فاإذا رفعت راأ�سك من 
ال�سجدة الثانية قلتها ع�سرًا، ثّم نه�ست اإىل الثانية 
بغري تكبري، و�سّليتها مثل ما و�سفت، وتقنُت يف الثانية 
قبل الركوع وبعد الت�سبيح، وتت�سهد وت�سّلم، ثّم تقوم 

فت�سّلي ركعتني مثلهما. 
 �������������������������������

1� اأعيان ال�سيعة 118/4. 
2� االأمايل لل�سدوق: 598. 

3� املقنع: 139. 
4� �سرح نهج البالغة 71/15. 

5� الطبقات الكربى 36/4. 
6� اال�ستيعاب 243/1. 

7� امل�سّنف البن اأبي �سيبة 515/7. 
8� الهداية: 153. 

قال )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم 
و�شلم( ملّا ا�شت�شهد جعفر: 

»اإّن اهلل اأبدله 

بيديه جناحني، 
يطرُي بهما يف اجلّنة 

حيث ي�شاء«
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تربع املح�سن الكبري الاج حممد ح�سني حجار با�سي 
الزجناين �ساحب معمل ال�سخور يف خرا�سان بنوع 
خطوط  فيه  �سانديز(  )معدن  ي�سمى  ال�سخر  من 
بي�ساء وحمراء، وقطع �سوداء فعّبد به حرم العبا�س 

عليه ال�سالم مع اجلدران.
وملا اأن مت ذلك احتفل يف �سحن العبا�س احتفاال عظيمًا 
ال�سوق،  وباب  القبلة  باب  بني  االحتفال  موقع  وكان 
ح�سره خمتلف الطبقات، واأبرزها �سخ�سيات رجال 
الدين من بينهم ال�سيد ال�سيد مريزا هادي اخلرا�ساين، 
وعلى راأ�س اجلميع �سماحة اآية اهلل االأكرب االإمام ال�سيخ 

حممد ح�سني كا�سف الغطاء دامت بركاته.
اأن افتتح الفل باآي من الذكر الكيم، تقدم  وبعد 
االأ�ستاذ ح�سن مو�سى بكلمة قيمة، ا�سرتعى فيها انتباه 
الا�سرين، كانت حتوم حول تكرمي البقاع املقد�سة 
كاظم  الفا�سل  االأديب  خلفه  ثم  واآثارها،  العراق  يف 
اأبو  ال�سيخ حم�سن  االأ�ستاذ  فاألقى ق�سيدة  نزار،  اأبو 

الب، فاأخذت موقعها اجلميل من قلوب الا�سرين، 
ثم األقى عبد االأمري علي ق�سيدة رائعة بالل�سان الدارج 
األقى  بعطاء،  امللقب  ال�سيخ  وبعده  وفار�سي(  )عربي 
ق�سيدة فار�سية مدح بها عاهلي اململكتني االإ�سالميتني 

)العراق، اإيران(.
على  ال�سور  ب�سكر  نزار،  اأبو  كاظم  الفل  وختم   
اإجابتهم الدعوة، وطلب منهم اأن يت�سرفوا بفتح باب 
اآية  �سماحة  العبا�سية فقاموا ويف مقدمتهم  الرو�سة 
البقعة،  ودخلوا  املت�سرف،  ثم  الغطاء  كا�سف  اهلل 

وهناك األقيت ق�سيدة ذات �سعور �سامي.
 وبعد الدعاء تقدم اإىل االإمام الجة كا�سف الغطاء 
مفتاح  له  وقدم  الرو�سة،  �سادن  ح�سن  اأغا  ال�سيد 
املرقد  وفتح  الكربى،  اهلل  اآية  االإمام  فاأخذه  املرقد، 
ودخل وبعد اأن مت�سك باملرقد الطاهر، خرج وبني يديه 
�سينية حمتوية على عباءة حمراء مكلبدة بالذهب ويف 
الاج  اإىل  )هدية  الذهبي  بالكلبدون  كتب  طرفيها 

حممد ح�سني حجار با�سي(، وفيها اأي�سًا و�سام �سرف 
من  وجعله  با�سي،  الجار  خلدمة  وفرمان  ذهبي، 
خدمة الرو�سة و�سيخنا الجة اأطال اهلل بقاه األب�سه 

العباءة بيده، وو�سع الو�سام الذهبي على �سدره.

الحتفال لفتح مرقد �شيدنا العبا�س ابن الإمام علي عليه ال�شالم

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
وال�سالم  وال�سلوات  اآالئك،  على  اللهم  لك  حمدًا 
لر�سالتك  املنتخب  الق  ونور  اخلرية،  خرية  على 
فر�ست  الذين  الطاهرين  اآله  وعلى  حممد،  الهادي 
واأمرتنا بوالئهم وعلى �سحبه وعباده  علينا طاعتهم، 
الطريق  وال�سالكني  بهديهم،  املهتدين  ال�سالني، 
الالحب، والداعني اإىل املحجة الوا�سحة يف اأتباع الق، 
واال�ست�ساءة باأنواره، )الأن الق اأحق اأن يتبع( واإن كان 

مريرًا ال يطاق، ومرًا ال ي�ساغ.
واإذا �ساء االإن�سان اأن يجاهر بالق، فلريتِد وجهًا من 
نحا�س، ويتخذ له قلبًا من حديد، لكياًل تنفذ فيه �سهام 

الب�سر.
الق مركب �سعب، ال ت�ست�سهله النف�س، الأنه �سيء ي�ساد 

طبيعتها، والنف�س ت�سعى وراء ميولها واأهوائها.
يقول الق،  ال�سمري، حتى  تاأنيب  املرء من  ي�سلم  لن 

وينطق بال�سدق.
كل مرتكب جرم ي�سعر من اأعماقه مبوؤنب يوؤنبه، ورادع 
يزجره عندما ينهي عملية االإجرام، وذلك املوؤنب والرادع 
هو ال�سمري، فاإذا كان له وازع من الياء، ي�ستحي حتى 
من نف�سه لو حاول االأجرام فال يجرم، اأما اإذا جترد من 
ذلك الوازع، تراه يعيث مف�سدًا فيهلك الرث والن�سل 

بظلمه  وجريرته.
فال�سعيد من �سلم من تاأنيب ال�سمري ووخزاته، اإذ مل 
يكن �سيء اأ�سد على القلب من وخز ال�سمري، ولن ي�سلم 

اإال باتباع الق.
عليه  يعلى  وال  يعلوا  الق  نرى  متى  �سائل،  �ساأل  واإذا 
فاجلواب، اإذا كان يف االمة قلب عقول ول�سان �سادق، 
و�سمري طاهر، واإذا األقى املرء بزمام نف�سه اإىل عقله، 
اإال  تتبع  لي�سريها مثال عليا، ال  الكمال،  فقادها نحو 

الق، وال تهتدي اإال بهديه.

اإىل  االإجرام  ياأبى  الذي  النزيه  ال�سمري  �سوت  الق 
اأي كان، وقد جاء )قل الق ولو على نف�سك( ولكن ال 
ي�ست�سيغه غري ذي ال�سمري الطاهر ملرارته، والعدل �سنو 

الق...

بزغ فجر ال�سحافة واالإعالم يف العراق منذ بدايات القرن املا�سي، يف وقت كانت فيه دول املنطقة غارقة يف حقب التخلف، فانت�سرت يف بغداد وكربالء 
والنجف املطابع واملوؤ�س�سات التي اأخذت على عاتقها ن�سر العلوم الدينية واملعارف املختلفة.

ولتذكر االإرث الثقايف والفكري يف العراق اأخذت جملة )الرو�سة ال�سينية( على عاتقها اإجراء البحث والتنقيب عن املجالت وال�سحف واالإ�سدارات 
التاريخية التي عّمرت العقل العراقي، واإن اإعادة ن�سِرها تذكري  باالإبداع الذي قدمه اأ�سالفنا يف �سبيل خدمة الدين والفكر والثقافة...

�شحافة زمان

هل يجوز ت�شريع احُلكم بالروؤيا؟فاحتة ال�شنة الثانية ملجلة العدل الإ�شالمي ال�شادرة عام 1947
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�سوؤال يفر�س نف�سه، والبّد من التما�س الجواب عليه.
اإلى  وال  للوحي  اإذن  ؟، فال حاجة  يجوز  ذلك  كان  ف��اإن 
هو،  فيتّعبد  يرى  الر�سول  غير  الرائي  دام  ما  الر�سول 
ويّعبد غيره معه بموجب روؤياه، وحا�سا هلل اأن يتّعبد خلقه 

من هذا الطريق.
واإذا كان ذلك ال يجوز فقد �سقط ُحكم االأذان واالإقامة 

ما دام م�سدرهما الروؤيا، وال يجوز التعبد بهما.
فاإنها  وتعقل،  بدقة  الم�ساألة  ه��ذه  بحث  من  الب��ّد  اإذن 
بمنتهى االأهمية وبالغة الخطورة، وقد تنبه لذلك بع�س 
من اأ�سرَّ على اإن م�سدر االأذان هو الروؤيا، فراأى اأن مثل 
هذا االأدعاء يفتح �سرخًا في اأحكام ال�سريعة ال ُي�سد فتقه، 
دون  خا�سًة  الروؤيا  تلك  على  ال�سرعية  اإ�سفاء  فحاول 

غيرها لرفع تلك االإ�سكالية.
فقد قال الحافظ اإبن الحجر: قد ا�ست�سكل اإثبات ُحكم 
االأذان بروؤيا عبد اهلل بن زيد، الأن روؤيا غير االإنبياء ال 
ُيبنى عليها ُحكم �سرعي، واأجيب: باحتمال مقارنة الوحي 
لذلك، ويوؤيده ما رواه عبد الرزاق واأبو داود في المرا�سيل 
من طريق عبيد بن الوحي قد ورد بذلك، فما راعه اإال 
و�سلم:  واآل��ه  عليه  النبي �سلى اهلل  له  فقال  اأذان بالل، 

�سبقك بذلك الوحي.
ثم قال الحافظ: وهذا اأ�سح مما حكى الداوودي عن ابن 
ا�سحاق اأن النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم اأمر باالأذان 

قبل اأن يخبر عبد اهلل بن زيد بثمانية اأيام.
فانظر بربك اإلى هذا الجواب المبني على مجرد احتمال 

مقارنة الوحي لذلك.
فهل يغني مجرد االأحتمال في دفع االإ�سكال؟ واإذا �سح 
ذلك فقد بطل اإذن اال�ستدالل بالروؤى في ت�سريع االأذان، 
الأن الوحي يكون هو م�سدر الحجة ال�سرعية، فال قيمة 
بدء  اأن  على  االإ���س��رار  فلماذا  ل��روؤي��اه،  وال  للرائي  اإذان 

االأذان كان الروؤيا؟
روؤيا عبد اهلل بن زيد بالخ�سو�س؟ وقد روى  ثم لماذا 

الذين ي�سرون على التعبد باالأحكام عن طريق االأحالم 
اأن رجااًل غير عبد اهلل بن زيد راأوا مثل الذي راأى، وفيهم 

من هو اأعلى مقامًا واأقدم اإ�سالمًا كاأبي بكر وعمر مثاًل.
األم يقولوا اأن اأبا بكر راأى مثل ذلك، وقد رواه الطبراني 

في االأو�سط.
فلماذا لم ياأخذ النبي بروؤياه وهو �ساحبه؟

األم يقولوا: اإن عمر راأى مثل ذلك قبل اأن يرى عبد اهلل 
بن زيد بع�سرين يومًا؟، ولماذا لم ياأخذ النبي بروؤياه؟

وكيف قال النا�س: اإن ال�سكينة تنطق على ل�سانه؟
ولكن اإن فاته ال�سبق في هذا المقام ف�سوف يمنحها له 

الحفاظ  كما �سياأتي عن قريب.
وال  ذل��ك؟!  راأوا مثل  االأن�سار  �سبعة من  اإن  يقولوا:  األم 

ت�سلني من هم؟ ولكن �سل الحافظ   الذي ذكرهم.
األم يقولوا: اإن ال�سبعة كانت روؤاهم في ليلة واحد؟ كما 

قاله ال�سرخ�سي الحنفي في المب�سوط.
الروؤيا  تلك  مثل  المزايدات في  ُحمى  ت�ساعدت  وهكذا 
حتى ارتفعت فبلغت اأربعة ع�سر رجاًل فيما زعم الجيلي 
المهاجرين  من  منهم  �سبعة  ولعل  التنبيه،  �سرح  في 
اإخوانهم  م��ع  المزعومة  الف�سيلة  ه��ذه  ف��ي  ليت�ساووا 

االأن�سار.
قال ال�سيوطي في كتابه )الحاوي للفتاوي(: وقد ورد في 
عدة اأحاديث اأن اأبا بكر وعمر وبالاًل راأوا مثل ما راأى عبد 
اهلل بن زيد، وذكر اإمام الحرمين في النهاية والغزالي 
في الب�سيط اأن ب�سعة ع�سر من ال�سحابة كلهم قد راأى 

مثل ذلك.
عجب  فثم  ب��االأح��الم،  المزايدات  تلك  من  تعجب  واإن 
ما  واأق���راأ  فهلم  ه���راء،  كل  ينفق  �سوقها  ففي  اأع��ج��ب، 
كثير  عن  م�سنده  في  اأ�سامة  اأب��ي  بن  الحارث  اأخرجه 
الح�سرمي قال: اأول من اأذن بال�سالة جبريل في ال�سماء 
فاأخبر  ب��الاًل،  ف�سبق عمر  وب��الل،  ف�سمعه عمر  الدنيا، 
النبي �سلى اهلل عليه )واأله(  و�سلم، ثم جاء بالل فقال 

له �سبقلك بها عمر.
وحملة  ال�سنة  حفاظ  باأنهم  يزعمون  اأن��ا���س  من  ي��اهلل 
اإلى  الحديث، ثم يرون اأمثال هذه الترهات التي ت�سيء 
اأنهم يح�سنون  النبوة وهم ال ي�سعرون، ويح�سبون  مقام 
اأن النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم  اإذ يزعمون  �سنعًا، 
الذي ينزل عليه الوحي وت�سدده ر�سالة ال�سماء، ثم هو ال 
يدري – وا�ستغفر اهلل من قولي هذا – كيف الو�سيلة الأن 
يجمع الم�سلمين لل�سالة، وي�سير بع�س اأ�سحابه بال�سبور، 
فياأباه الأنه لليهود، وبع�سهم اأ�سار بالناقو�س، فياأباه الأنه 
للن�سارى، وبع�سهم قال: النار ، فاأبى الأنها للمجو�س؟؟؟

ويبقى مهمومًا حتى يفرج عنه الكرب عبد اهلل بن زيد 
حين اأتاه وق�س عليه روؤياه، ثم بداأ التناف�س والت�سابق، 
فذكروا اأ�سماء اآخرين راأوا مثل ما راأى، ولم ياأخذ النبي 
�سلى اهلل عليه واآله و�سلم اإال بروؤيا عبد اهلل بن زيد، يا له 
من حٍظ عظيم و�سرف ج�سيم، لم ينله اأبو بكر وال عمر 
وال ال�سبعة من االأن�سار، وال االأربعة ع�سر من مجهولي 

الهوية.
ومهما كثر العدد، وتكاثر المدد فاإن ذلك ال يغير من واقع 
ال�سريعة �سيئًا، بل تبقى ال�سنة النبوية تلو القراآن المجيد، 
وهما تنزيل من اهلل العزيز الحميد، فالقراآن وحي لفظًا 
ومعنى، وال�سنة وحي ُحكمًا ومبنى، فلي�س للنبي �سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم اأن يغير اأو يبدل، اأو يزيد اأو ُينق�س، اأو 

يثبت اأو ين�سخ، اإال فيما اأوحي اإليه فعله، واأمر بتبليغه.
َل َعَلْيَنا َبْع�َس االأََقاِويِل )44( الأََخْذَنا ِمْنُه ِباْلَيِميِن  )َوَلْو َتَقوَّ

)45( ُثمَّ َلَقَطْعَنا ِمْنُه اْلَوِتيَن(
َيْرُجوَن  ال  الَِّذيَن  َق��اَل  َناٍت  َبيِّ اآَياُتَنا  َعَلْيِهْم  ُتْتَلى  )َواإَِذا 
اأَْن  ِلي  َيُكوُن  َما  ُقْل  ْلُه  َبدِّ اأَْو  َهَذا  َغْيِر  ِبُقْراآٍن  اْئِت  ِلَقاَءَنا 
ي اأََخاُف  الَّ َما ُيوَحى اإَِليَّ اإِنِّ ِبُع اإِ تَّ َلُه ِمْن ِتْلَقاِء َنْف�ِسي اإِْن اأَ اأَُبدِّ

ي َعَذاَب َيْوٍم َعِظيٍم( ْيُت َربِّ اإِْن َع�سَ

هل يجوز ت�شريع احُلكم بالروؤيا؟

• �سيد مهدي اخلر�سان
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التاأ�شي�س
2009/6/1م،  يف  الكفيل  منتدى  تاأ�ش�س 
كجزٍء من املوقع الر�شمي للعتبة العبا�شية 
يف  منتدى  كاأول  )الكفيل(،  املقد�شة 

العتبات املقد�شة يف العامل.
ل�سعبة  اإداريًا  تتبع  فنية  كوحدة  املنتدى  تاأ�س�س 
والثقافية يف  الفكرية  ال�سوؤون  ق�سم  االإنرتنت يف 
ككل    - تاأ�س�س  الذي  املقد�سة،  العبا�سية  العتبة 
�سمن   - املقد�سة  العتبة  يف  وال�س�ُعب  االأق�سام 
التي  االخت�سا�سات  املختلفة  االأق�سام  جمموعة 
اأ�س�ستها اإدارة العتبة، بعد �سقوط نظام الطاغية 
العليا  اللجنة  من  وبتوجيه  2003/4/9م،  يف 
املقد�سة  كربالء  يف  املطهرة  العتبات  الإدارة 
وحاليًا،  الحقًا  للعتبة  العامة  واالأمانة  )�سابقًا(، 
وُيدار املنتدى من قبل الكوادر املتخ�س�سة ل�سعبة 
االنرتنت، وُي�سرف على اأق�سامه منت�سبوه واآخرون 

من باقي �س�ُعب ووحدات الق�سم املذكور.

ملحة حوله 
الرئي�سية  الثالثة  التفرعات  اأحد  املنتدى،  يعترب 
املوقعني،  من  اأي�سًا  يتكون  والذي  الكفيل،  ملوقع 
عدة  من  منهما  كل  ويتكون  واالنكليزي،  العربي 
املواقع،  بقية  عن  بها  ينفردان  وخدمات  اأبواب 
واإ�سدارات  املبا�سر،  املرئي  البث  خدمة  ومنها 
الع�سكرية  بالعتبة  خا�سة  و�سفحات  العتبة، 
الكفيل  موقع  داخل  لها  م�سغر  كموقع  املقد�سة 
العربي، واملكتبة امل�سورة املتجددة ب�سكل م�ستمر، 
يف  1411ه�  عام  ال�سعبانية  االنتفا�سة  و�سور 
العتبتني املقد�ستني ال�سينية والعبا�سية، ومركز 
كربالء املقد�سة، وغري ذلك مما ينفرد به هذين 

املوقعني.
موا�سيعه  بكون  غريه،  عن  املنتدى  هذا  يتميز 
مراقبة بدقة �سديدة تتالئم وقد�سية املكان الذي 

ينطلق منه، وموثوقيته لدى املوؤمنني. 
التفاعل  الكفيل من خالله  لزائر منتدى  فيمكن 
مبا�سرة مع ن�ساطات االإعمار والتطوير يف العتبة 
اإ�سدارات  على  وال�سول  املقد�سة،  العبا�سية 

والتعليق  فيها  والثقافية  الفكرية  ال�سوؤون  ق�سم 
من  اأي  يف  براأيه  االإدالء  ميكنه  كما  عليها، 
املتنوعة،  والثقافية  الدينية  املنتدى  موا�سيع 
ككل املنتديات، وذلك بعد اال�سرتاك الر فيه، 
غري املقيد ب�سرط ن�سر عدد من املوا�سيع، اأو اأي 

�سرط اآخر.

اإح�شائيات حول منتدى الكفيل
�سهريا حوايل  املنتدى  اإىل  الدخول   مرات  عدد 
من  فيه،  وع�سٍو  زائر  بني  دخول  مليون   )1.5(

بني حوايل )4( ماليني زائر ملوقع الكفيل.
ارتفع اأع�ساء املنتدى اإىل ما يقرب من )3000( 
منذ  ن�سطًا،  ع�سوًا   570 من  اأكرث  بينهم  ع�سٍو، 

تاأ�سي�سه، وخالل 10 اأ�سهر تقريبًا.
العاملي   ALEXA برنامج  ت�سنيف  وح�سب 
عدد  حيث  من  العامل  يف  املواقع  ت�سل�سل  لقيا�س 
ت�سل�سله  يبلغ  الكفيل  موقع  فاإن  اإليها،  الدخول 
)179،464( بني مواقع العامل، وهو ت�سل�سل جيٌد 
اإذا ما علمنا اإن عدد املواقع يف العامل هو  جدًا، 

بع�سرات املليارات.

منتديات  الكفيل 
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جولة يف �شاحات املنتدى
وموا�سيع املنتدى متنوعة، ويف �ساحات متعددة، 

ندرجها فيما يلي:
وعلومه،  باأق�سام)القراآن  االإ�سالمية  ال�ساحة   
املنا�سبات  االإ�سالمية،  امل�سابقات  العقائد، 

االإ�سالمية(.
باأق�سامها  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل  �ساحة   
)روايات وحكم واإر�سادات اأهل البيت، ف�سائلهم، 

واليتهم(.
باأق�سامها  املقد�سة  العبا�سية  العتبة  �ساحة   
والثقافية،  الفكرية  ال�سوؤون  )امل�ساريع واالإعمار، 

الن�سرات ال�سادرة من العتبة(.

)االأ�سرة،  باأق�سامها  واملجتمع  االأ�سرة  �ساحة   
املجتمع، املراأة، االأطفال(.

 �ساحة الطف باأق�سامها )ف�سائل االإمام ال�سني 
االإمام  ذكر  امل�سلمني،  تراث  ال�سالم( يف  )عليه 

ال�سني )عليه ال�سالم( يف تراث االأديان(.
 �ساحة ال�سور الفوتوغرافية القدمية )�سور املدن 

املقد�سة قدميًا، �سور العتبات املقد�سة قدميًا(.
)اأماكن  باأق�سامها  العامل  يف  ال�سيعة  �ساحة   

تواجدهم واأحوالهم، امل�ستب�سرين(.
 �ساحة نهج البالغة باأق�سامها)التاريخ والوادث 
نهج  يف  واالأخالق  اِلكم  البالغة،  نهج  يف 

البالغة(.
 �ساحة الكومبيوتر واالنرتنيت باأق�سامها )برامج 
والدرو�س  الت�ساميم  االنرتنت،  الكومبيوتر، 

التعليمية، لغات الربجمة(.
 English امل�سماة  االإنكليزي  املنتدى  �ساحة 
 Islamic( باأق�سامها   forums
 Studies، Academic Studies،
.)Society and Family Corner

)البحوث  باأق�سامها  واالأطاريح  البحوث  �ساحة   
العامة، االأطاريح والبحوث اجلامعية(.

االر�سادات  )املنوع،  باأق�سامها  العامة  ال�ساحة   
ال�سحية، االأخبار العلمية والتكنولوجيا، املقاالت 

العامة(، و�ساحة املقرتحات واالآراء العامة.

كان من تاأثريات 
الطف على العامل 

غري االإ�سالمي خا�سة  
اأن قال احد كبار 

الق�سي�سني)لو كان لنا 
نحن امل�سيحيني االإمام 
ال�سني ال�ستطعنا اأن 
ر العامل كله حتت  نن�سّ
رايته( مما يدل على 
عمق تاأثريها، وعلى 

مدى االهتمام العاملي 
بها، لذا علينا نحن 

امل�سلمني بوجه العموم 
واملوالني الأهل البيت 
على وجه اخل�سو�س 
اأن نعي ونفهم عظمة 
االإمام ال�سني عليه 
ال�سالم ونتعرف على 

جوانب مظلوميته 
واأ�سبابها ونتائجها 

وف�سائلهاعلى العامل 
االإن�ساين يف تلك الفرتة 

وحتى يومنا هذا

 دّرة
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الدول  به  ب�سرت  و�سيا�سي  اقت�سادي  نظام  العوملة 
الراأ�سمالية الكربى يهدف فيما يهدف اليه بناء نظام 
عاملي جديد قائم على القطبية الواحدة لقيادة العامل 
اهمها   ا�سا�سية  م�سرتكات  حتت  بالتعددية  وي�سمح 
دميقراطي  حكم  ونظام  راأ�سمايل  اقت�سادي   نظام 
تعددي وما عداه فباالمكان التقارب فيه �سيئا ف�سيئا 
ح�سب تطور العوملة ودرجة زحفها على كل جمتمع . 
العوملة ملريديه وم�سّوقيه والقائمني  هكذا يبدو نظام 
عليه ، وهم يرون مربراته ح�سارية فهي من جهة تعود 
اىل تطور الب�سرية  كونها و�سلت اىل مراحل الميكن 
معها اإال اختيار العوملة ومن جهة اخرى �سيا�سية نابعة 
من �سرورة قيادة الفا�سل للمف�سول او �سيطرة القوي 
على ال�سعيف اأو اإن الكم للغالب املقتدر ح�سب نظرية 
اأن  اإال   ، وانهيارها  وازدهارها  االإمرباطوريات  ن�ساأة 
الفارق اأن هذه االإمرباطورية متح�سرة ت�سمح بالتعدد 

اىل حد ما . 
ول�سنا ب�سدد نقد هذه الفكرة اوتقوميها ولكن ما يهمنا 
هو التاأكيد على اأن هناك ثورة علمية هائلة �ساهمت 
ب�سكل كبري يف ن�سر اأفكار العوملة وتطبيقاتها وال بد لنا 
من ان ن�سارح اأنف�سنا على االأقل اإن اجلزء االأكرب من 
العامل بات اليوم متاأثرا مبا تنادي به العوملة فالكثري منه 
بات ينادي بالدميقراطية ومعظم الدول تتبع النظام 
الرا�سمايل يف اقت�سادها ، وما بقي من املمانعات فهو 
بحدود التقاليد االجتماعية والعادات واالأعراف املحلية 
التي يوؤطرها الدين عموما و�سبكة االت�ساالت املتطورة 

جدا ما�سية يف �سعيها لتغيري ذلك اأي�سا .

 يف ظل هذه الظروف بات من الواجب على كل �سعب 
مللء  جاهدا  ي�سعى  ان  وا�سالته  تراثه  على  حري�س 
االر�س  وتقوية  ال�سائبة  النهايات  و�سد  الفراغات  كل 

الرخوة يف هذا الرتاث.
لرتاث  القيقي  اجلوهر  ي�سكل  االإ�سالم   كان  واإذا   
اأوا�سر االرتباط  به ال تزال قوية وموؤثرة  �سعبنا وان 
فان مهمة املفكرين وعلماء الدين اليوم مهمة م�ساعفة 
لينه�سوا  ب�سيئني اأ�سا�سني : االأول : يتمثل يف تاأ�سيل 
االأ�سا�سي  املحور  ي�سكل  كونه  الرتاث  لهذا  االنتماء 
لنه�سة ال�سعب ومنوه و�سياع هذا الرتاث يعني ت�سييع 
بقاءه   وعوامل  حياته  ماء  منها  ميت�س  اجلذورالتي 
بدوره  وهذا  اإليه  يوؤوي  الذي  والكهف  املاأوى  وت�سييع 
يوؤدي اإىل غياب اال�ستقرار وبروز القلق واال�سطراب 
طويلة  لقرون  امتد  تراثا  ت�ستبدل  ان  �سهال  ولي�س   ،
برتاث اآخرم�سوه وهجني  .  ثم ان هكذا خطوة �ستولد 
حتما ردة فعل �سديدة لبع�س املعار�سني توؤدي بالنتيجة 
اىل ظهور تيارات متطرفة تنغلق على كل ماهو جديد 
وهذه  االمة   هذه  من  املتعقلني  حتى  دماء  وت�ستبيح 
وتوؤخر  ال�سعب وجهوده  تبدد طاقات  خ�سارة حمققة 

م�سرية التنمية فيه.

  والثاين : يتمثل يف ترتيب او اعادة قراءة الرتاث مبا 
والعقيدة من جانب ومبا يوظفه  االإميان  ين�سجم مع 
فما   ، اآخر  جانب  من  ل�ساله   العوملة  مظاهر  من 
كان باالأم�س  ثقافة الت�سل خارج حدود املدينة او البلد  
ُي�سَمع وُيرى من كل بقاع االأر�س عرب االنرتنيت  بات 

تعد  ومل   ، االأخرى  االت�سال  وو�سائل  والف�سائيات 
اال�سيجة الديدية عازال بني ثقافات ال�سعوب ، وقد 
اليكون ذلك مطلقا ، فقد يقول قائل نحن مل نتعرف 
يتعرفوا  الهندو�س ورمبا مل  وتقاليد  بعد على عادات 

على عاداتنا اي�سا فلم كل هذا التخوف ؟؟؟  
�سوؤال وجيه ولعل اجلوهر يف املو�سوع يكمن فيه وهو اأن  
هذه الثورة االت�سالية ال�سخمة والتي حولت العامل اإىل 
قرية الزالت معظم اأ�سبابها وطرق حتريكها وو�سائل 
االإثارة فيها  بيد دعاة العوملة فهم باإمكانهم اأن  يجعلوا 
من حدث تافه ال ي�ستحق الذكر  كبريا ، ي�ستحوذ على 
اهتمام الكثري ، ومن حدث كبري ومهم تافها الُيعنى به 

الكثري ،وهذا مكمن اخلطر . 
 فكلنا يعي مقدار اال�ستهداف لالإ�سالم عموما وملذهب 
اأهل البيت خ�سو�سا الأ�سباب ال تخفى على الكثري . ويف 
�سوء ما تقدم فان اعادة النظر بالطريقة التي نوؤ�سل 
اللغة  واختيار  باتت �سرورية  ا�سالمنا ومذهبنا  فيها 

التي نعرب بها الدود ت�ستدعي التدقيق والتمحي�س .
ان الدعوة ملذهب ال حممد اأو الدفاع عنه مهمة �سرعية 
ولكن الكثري يعتقد اإن ال�سب على املنابر ملذهب اآخر 
لي�س هو الطريق االأمثل  وهو قتٌل الأتباع مذهب ال البيت  
يف مكان اآخر كما اإن اللعن يف الف�سائيات مل يعد دعوة 

لهم عليهم ال�سالم  وال و�سيلة لتبيان الق .
 واإذا كان ذلك يفيد يف زمن ما لتو�سيح القائق اأو 
�سياع  من  ومينع  االأخرى  الطائفة  يف  الذوبان  ملنع 
اخل�سو�سيات وي�سع خطوطا للتويل والتربي  فانه مل 
يعد كذلك اليوم ، انه بات وباال على اإتباع املعتقدين 

العوملة واأ�شلوُب الدعوة
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البّد لنا من االعتقاد باأن 
العزاء  جمال�س  اإقامة 
ال�سني  االإمام  على 
اإ�سافة  ال�سالم(  )عليه 
والثواب  االأجر  اإىل 
اجلزيل الذي فيه، يكون 
اإ�سالح  يف  لنا  مفيدًا 
يف  لنا  ومفيدًا  دنيانا، 

اإ�سالح اآخرتنا.
اإن من يقوم ولو بخدمة 
جمال�س  يف  ب�سيطة 
)عليه  ال�سني  االإمام 
تقع  فاإنها  ال�سالم( 
عند  ومقدرة  مقبولة 
اجلنة  اأهل  �سباب  �سيد 
)عليه  ال�سني  االإمام 
يكافئ  وانه  ال�سالم(، 
تعاىل  اهلل  الأن  عليها، 
ال�سني  االإمام  اأعطى 
ذلك  ال�سالم(  )عليه 
املكافاأة،  يف  وخّوله 
ال�سني  االإمام  فخدمة 
مفيدة  ال�سالم(  )عليه 

للدنيا واالآخرة.

 دّرة

وتدمري لعالقاتهم االجتماعية مع االآخرين يف بلد 
اآخر، ورمبا �سكل حرجا عليهم يف بع�س الدول . 

العاملي  النظام  اأ�ساليب  يف  النظر  اأمعنا  واإذا   
اخلالفات  لهذه  الناجح  امل�ستثمر  وجدناه  اجلديد 
الف�سيعة وانعكا�ساتها الوح�سية يف ت�سرف البع�س 
، بل اإن دعاة العلمانية العقالنية والعلمانية العدمية 
)حماربي االأديان(  يرددون دائما اإن االأديان تفرق 
والعلمانية جتمع ، وما يجمع اوىل باالتباع ممن يفرق 

.
 اإن ما مطلوب اليوم لي�س تذويب املعتقدات بع�سها 
بع�س  هناك  كانت  واإذا  حمال  االأمر  فهذا  ببع�س 
لهذا  القناعات  بع�س  تغيري  يف  الفردية  الاالت 
الفرد او ذاك واعتناقه ملذهب جديد فان االأمر ال 
وهي  عليها  يقا�س  ال  ا�ستثنائية  حاالت  كونه  يعدو 
ال  ترتقي اإىل م�ستوى االأ�سرار الفادحة وراء اإثارة 
اليوم  مطلوب  ما  اإن   . علمي  غري  ب�سكل  اخلالف 
امل�سرتكات  عن  والبحث  التذويب  ال  التقريب  هو 
لقد   . اطار   ا�سيق  باخل�سو�سيات يف  واالحتفاظ 
امل�سرتكات  عن  للبحث  جادة  دعوات  هناك  باتت 
االإن�سانية ، فقيم الرية ،وحقوق االإن�سان ، والياة 
اال�سرية ، والعطف على امل�سنني واملعوقني ، واحرتام 
االخرين ، والت�سامح ، واحرتام الياة ، والبحث عن 
القيقة  كلها قيم اأخالقية ُيجمع عليها بني الب�سر 
م�سافة  ا�سالمية   مب�سرتكات  بالك  فما   ، قاطبة 
اأال   .، وال�سيام  وال�سالة  واملعاد  والنبوة  كالتوحيد 
يعتقد القاريء اأن ذلك اقرب للتقوى واأثمر للتعاي�س 

والت�سامح ، وابعد عن ال�سحناء والبغ�ساء والتناحر 
فدماء اإخواننا يف الهند وباك�ستان واأفغان�ستان واأماكن  
اأخرى  يف العامل قد تكون مهدورة ب�سبب خطبة على 
الف�سائية هنا او مقال على االنرتنيت هناك ......" 
والت�سبوا الذين كفروا في�سبوا اهلل عدوا بغري علم  ".  
بل ان كلمة يف حمفل خا�س من رجل ذي �ساأن قد 
�سورت و�سجلت بكامريا اأو مبوبايل اأو بجهاز �سغري 
�ستنت�سر لت�سل اإىل قوم اآخرين ي�ستحلوا مبوجبها 
دماء االبرياء وين�سرها طبعا من له م�سلحة يف ذبح 
االبرياء باالحزمة النا�سفة وال�سيارات املفخخة من 

قبل مغ�سويل الدماغ  . 
بقي اأن نعرف اأنه اإن كان وال بد من التعر�س ليثيات 
كل مذهب فالبد اأن يكون ذلك با�سلوب علمي بحثي 
خال من االعتداء الف�س والقا�سي  على مقد�سات 
يرى  بان  لالآخر  ي�سمح  ا�سلوب   ، ومعتقداته  االأخر 
القيقة ويتفح�س بهدوء ومودة وب�سرية واطمئنان 
اإىل اأن املقابل اإن�سان وله ماله من الكرامة وامل�ساعر 
 ، والقد  الكره  عن   بعيدا  تراعى   اأن  يجب  التي 
ولطاملا حدثنا التاريخ عن نقا�سات علمية يف ح�سرات 
االئمة عليهم ال�سالم مع خ�سومهم وهم يجيبون عن 
ا�سئلة ويعرت�سون على مفاهيم ولي�س ذلك مما يف�سد 
وان كان هناك من ي�ستغله ا�ستغالال �سيئا  . رمبا قال 
قائل اإنهم البادئون نقول هم يبداأون با�سلوب رخي�س 

ونحن نرد با�سلوب مهذب:
          فح�سُبنا هذا التفاوُت بيننا

                                      فكلُّ اإناء بالذي فيه ين�سُح 

حميد الطريف
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• �سادية علي خليفة
• ولدت �سنة 1976

• اعتنقت مذهب اأهل البيت 1985.
• تخرجت من كلية ال�سريعة

    جامعة دم�سق 1987.

هدايةوثبات

 ولدت ال�سيدة �سادية علي خليفة مبدينة كركوك 
عام)1976م( يف �سمال العراق، و يقطن هذه املنطقة 
غالبية من االكراد يدين اكرثهم بالدين اال�سالمي، 

وتقدر ن�سبة ال�سيعة يف �سفوفهم باأقل من)%10(.
وقد ن�ساأت ال�سيدة �سادية و�سط عائلة كردية تعتنق 

املذهب النفي، الذي يكرث اتباعه يف و�سط العراق.

ال�شالم واملراأة
ال يخفى على احد من امل�سلمني مدى عناية اال�سالم 
باالن�سان عمومًا، فامليزان فيه التقوى، اذ كلما كانت 
كفة التقوى ارجح كان االن�سان اكرم »اإن اكرمكم عند 

اهلل اأتقاكم«
تاأثري يف هذا  فال اجلن�س وال القومية وال اللون لهم 
تطبيق  عدم  اأن  ال�سديد  اال�سف  مع  لكن  امليزان، 
تعاليم اال�سالم من قبل البع�س ادى اىل �سياع كثري 
من القوق، ومنها حقوق املراأة، التي تعترب املدر�سة 

االوىل التي ُيعد فيها االن�سان.
ورغم ما مرت به املراأة، اال انها كانت وما تزال - يف 
نظر اال�سالم- عن�سرا ي�ساطر الرجل يف اداء دوره 
وتاأثريه يف املجتمع، ومواقف ال�سيدة خديجة الكربى 
الزهراء  فاطمة  الن�ساء  و�سيدة   ، ال�سالم(  )عليهم 
ال�سالم(،  زينب)عليها  والعقيلة  ال�سالم(،  )عليها 
مواقف خالدة وم�سرقة ت�ستلهم االجيال منها الدرو�س 

والعرب.

نقطة التحول
منها  ق�سم  على  �سادية  ال�سيدة  اطلعت  االمور  هذه 
من خالل زوجها - الذي يبدو اأنه �سلك هذا الطريق 
املنري من قبل- ومن خالل بع�س الكتب التي وفرها 
لها، فراأت نظرة اال�سالم عمومًا و مدر�سة اأهل البيت 
بينوا  قد  فهم  للمراأة،  خ�سو�سًا  ال�سالم(  )عليهم 
يف  دّون  ما  ان  راأت  وقد  �سالك،  لكل  الطريق  معامل 
هذا ال�سدد ال ياأباه عقل وال فطرة، واخذت من خالل 
هذا املجال - حقوق املراأة- تتعرف اكرث على مبادئ 
الت�سيع، فراأت العقائد والفقه وال�سرية، كلها تتالءم 
مع القراآن، وكيف ال يكون كذلك وائمة هذا املذهب 
مدر�ستهم  اتباع  فقررت  نزل،  بيوتهم  ويف  عدله، 

والتعبد بال�سريعة وفق مذهبهم )عليهم ال�سالم( .

ثبات على العقيدة
وعندما علم املقربون من ال�سيدة �سادية علي خليفة 
باتباعها ملدر�سة اهل البيت )عليهم ال�سالم( ، اخذوا 
يعاملونها وزوجها بجفاء و خ�سونة، وهذه م�سكلة - مع 
�سديداال�سف- متكررة، ومن�سوؤها �سيق االفق، وتلقي 

املوروث بدون درا�سة ومقارنة وحتليل.
اإال انها ثبتت على املبداأ ال�سحيح م�ستلهمة هذا الثبات 
و�سليلتها  ال�سالم(،  )عليها  الزهراء  مواقف  من 

زينب)عليها ال�سالم(.
وهكذا تدخل ال�سيدة �سادية اىل عامل النور االلهي من 
خالل العرتة الطاهرة)�سالم اهلل و�سلواته عليهم(. 

• اإعداد: عبد الرحمن الالمي

الأنبياء  ق�ش�س  عن  وهو  كتاب  اأّول  قراأت 
فتاأثرت بق�شة �شيدنا حممد بن عبداهلل )�شلى 

اهلل عليه واآله و�شلم(
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العراقيون 
يجمعون 

على تفاوؤلهم 
بامل�شتقبل 

بعد 7 �شنوات على التغيري

• �سباح جا�سم- ح�سني ال�سالمي

�سنوات من  �سبع  العراق  املن�سرم تكون قد مّرت على  ني�سان  بحلول �سهر 
ذلك  مالمح  بانت  اأن  وبعد  البائد،  النظام  �سقوط  اأعقب  الذي  التغيري 
يتعلق بالريات  البالد، خا�سة فيما  اأغلب نواحي الياة يف  التغيري على 
فاإن  والتعبري  والفكر  الراأي  وحرية  االإن�سان  وحقوق  واملدنية  الدينية 

من  اإليه  تطمح  كانت  ما  جتاه  تباينت  املجتمع  �سرائح  انطباعات 
من  حدث  ما  اأن  اإىل  ي�سري  اجلميع  لكن  ورفاهية،  ازدهار 

الياة  اأ�سلوب  يف  نوعية  طفرة  يعد  اإيجابية  تطورات 
ال�سيا�سي لي�س على امل�ستوى املحلي وامنا  والنظام 

على م�ستوى املنطقة ككل.
جملة )الرو�سة ال�سينية( خ�س�ست لقاء 

الزوار لهذا العدد من اأجل اإلقاء ال�سوء 
الا�سلة  التغيريات  معطيات  على 

خالل ال�سنوات املا�سية من نواح 
متعددة..

احلريات الدينية
طراأ  الذي  التغيري  عن 
الدينية  الريات  على 
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حتدث ال�سيد حيدر املو�سوي، مدير مدر�سة دار 
املقد�سة  العبا�سية  للعتبة  التابعة  الدينية  العلم 
قائاًل،" اإبان �سقوط الالنظام عام 2003 كانت 
النجف  يف  فقط  منح�سرة  الوزوية  الدرا�سة 
مدار�س  اأُن�سئت  ذلك  بعد  ولكن  اال�سرف، 
لي�س  املحافظات،  وبقية  كربالء  يف  حوزوية 
عر�سيا مع حوزة النجف اال�سرف بل طوليًا، وقد 
كانت هناك درو�س يف زمن الال نظام يف بيوت 
طالب العلم، لتكوين بذرة او لتا�سي�س جيل مهياأ 

ال�ستالم زمام االأمور عند �سقوط النظام".
ياأتون  العلم  طلبة  كان  املو�سوي،"  وي�سيف 
ويتداولون  واجلمعة  اخلمي�س  يوم  لكربالء 
الدرو�س مع ال�سباب املوؤمن، واتذّكر كانت ُتقام 
درو�سًا،  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  بيت  يف 
بيتنا  ال�سايف ويف  احمد  ال�سيد  بيت  وكذلك يف 
اأي�سًا وبيوت عدد اآخر من طلبة العلوم الدينية، 
بحث  درو�س  انت�سار  هو  اليوم  نراه  الذي  ولكن 

خارج و�سطوح عليا يف كربالء املقد�سة.
النفتاح على اجلانب الأكادميي

املو�سوي  ال�سيد  يو�سح  االكادميي  اجلانب  وعن 
كانت  االكادميية  الدرا�سة  جانب  يف  بالقول،" 
طالب  ان  بحيث  جدا  متدنية  الطلبة  م�ستويات 
باأدنى  االإملام  ي�ستطيع  ال  املتو�سطة  املرحلة 
الوزات  اأخذت  فقد  ولذلك  املعرفة،  متطلبات 
امل�ستوى  لتقوية  ال�سعي  عاتقها  على  العلمية 
العلمي واملعريف الأبنائنا الطلبة، وقامت باإعطاء 
ال�سيني  الرم  مدر�سة  يف  املختلفة  الدرو�س 

املقد�س، ومدر�سة دار العلم يف العتبة العبا�سية، 
من خالل الدورات ال�سيفية للطلبة، والتي نعطي 
والعربي  واالنكليزي  الريا�سيات  درو�س  فيها 

واالخالق والعقائد وغريها..
العلم  دار  موؤ�س�سة  اأن  املو�سوي،"  ال�سيد  ويوؤكد 
ب�سدد ان�ساء معهد دورات تقوية للطلبة، ليكون 
يف  التعليمي  امل�ستوى  رفع  روافد  من  رافدا 
البالد". م�سريا اىل،" ان هناك طموحات لفتح 
فتحنا  حيث  العلم،  دار  ملدر�سة  اخرى  فروع 
اللطيفية  بني  واآخر  ال�سدة  منطقة  يف  فرعا 
العلم،  دار  مدر�سة  عنوان  حتت  واال�سكندرية 
وان �ساء �سنن�سئ فروعا ببقية املحافظات لهذه 

املدر�سة املعطاء".
حتديات النفتاح املعريف

وحتدث ال�سيخ عالء كا�سف الغطاء، من ممثلية 
االنفتاح  جانب  عن  العليا،  الدينية  املرجعية 

البائد  الدكتاتوري  النظام  �سقوط  بعد  املعريف 
امتحان  اأمام  اليوم  العراقيون  يقف  قائاًل،" 
التغيري  اأجواء  ظل  يف  وذلك  وم�سريي،  �سعب 
والرية التي اأعقبت �سقوط نظام �سدام اللعني 

بعد عقود من اأنواع الظلم واال�سطهاد.
خمتلف  اليوم  العراق  الغطاء،"  كا�سف  ويتابع 
الكتب  من  املئات  فهناك  ال�سابق  عن  متامًا 
تاأ�س�ست  قد  الدينية  وال�سحف  واملجالت 
واأخذت تبث الثقافة يف اأو�ساط املجتمع، وهناك 
العلمية  والوزات  املدار�س  الع�سرات من  اأي�سًا 
االإ�سالميني،  واملفكرين  واملربني  واخلطباء 
وهوؤالء يِرثون عن اأ�سالفهم االميان باهلل تعاىل 

واخلدمة الأهل البيت عليهم ال�سالم".

وي�سيف"، ال�سعب العراقي يتعر�س المتحان مل 
يتعر�س له االآخرون، فاأنه رغم املخاطر واالأهوال 
البيت  الأهل  والئه  على  حافَظ  عليه  مّرت  التي 
يف  الكبرية  الت�سحيات  وقدم  ال�سالم،  عليهم 
�سبيل ذلك، ومل يرتك زيارة االأئمة املع�سومني 
ال�سابقون  هم  فباأعتقاده  اأبدًا،  ال�سالم  عليهم 

االأولون اأولئك املقربون...".
النجاح  ا�ستمرار  الأجل  الغطاء،"  كا�سف  ويبنّي 
اأن  البد   2003 العام  من  بداأ  الذي  التغيري  يف 
والوطنية،  الدينية  الثوابت  نلتزم مبجموعة من 
التي  الربانية  للقيادة  والطاعة  الوفاء  واأهمها 
املرجعية  وهي  املع�سوم  لالإمام  امتدادًا  متثل 
ونلتزم  اأمورنا  ن�سلم  اأن  فعلينا  القة،  الدينية 
بالتوجيهات واالر�سادات ال�سادرة من املرجعية 
ميينًا  املذاهب  بنا  تذهب  وال  العليا،  الدينية 
و�سماال مهما كانت تلك اجلهة واإن كانت تدعي 
االلتزام باخلط الديني، الأن االمتداد القيقي 
الدينية  املرجعية  هو  فقط  املع�سوم  لالإمام 

القة".
احلريات العامة وحقوق الن�شان

التقدم  على  اأمثلة  املواطنني  بع�س  ويورد 
رغم  عمومًا  الو�سع  ي�سهده  الذي  االيجابي 
مو�سى  احمد  الزائر  فيقول  واالرهاب،  العنف 
من النجف،" التغري الذي ح�سل فيه ايجابيات 
فاملوظف  املعي�سي،  الواقع  يف  وخ�سو�سا  كثرية 

اأخذت احلوزات العلمية على عاتقها 
العلمي  امل�شتوى  لتقوية  ال�شعي 
وقامت  الطلبة،  لأبنائنا  واملعريف 
احلرم  مدر�شة  يف  الدرو�س  باإعطاء 
احل�شيني املقد�س، ومدر�شة دار العلم 

يف العتبة العبا�شية املقد�شة.. 

ال�سيد حيدر املو�سوي

ال�سيخ عالء كا�سف الغطاء
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بعد اأن كان يتقا�سى ما ال ي�سد رمقه ملدة اأ�سبوع 
اأن يوفر اأغلب م�ستلزمات  اأ�سبح ي�ستطيع  واحد 
بع�س  توفري  امكانية  عن  ف�سال  لعائلته  املعي�سة 

املال للق�سايا االخرى".
امتالك  يف  التفكري  جمرد  كان  وي�سيف،" 
ذاته  بحد  حلم  هو  ال�سيارة  او  الديث  االأثاث 
ال�سيارات  باآالف من  تغ�س  فال�سوارع  اليوم  اما 
بعد ان �سارت مبتناول املوظف والع�سكري وحتى 

الكا�سب".
العمار والبناء

الزائر عقيل كرمي يرى ان حركة االإعمار والبناء 
التي ت�سهدها املدن اليوم قد اأثرت ايجابيا على 
الكا�سي  ل�سناعة  مبعمل  اأعمل  فيقول،"  مهنته 
والأن حركة العمران تخطو خطوات �سريعة هذه 
اعمال  ميتهن  َمن  كل  عّمت  الفائدة  فاإن  االأيام 

البناء واالن�ساءات".
وي�سيف عقيل،" من جانب اآخر نرى بعد التغيري 
تعبري  حرية  هناك  ان   2003 عام  ح�سل  الذي 
كرثة  ذلك  على  والداللة  والفكر،  الراي  عن 
والف�سائية  االر�سية  والقنوات  املحلية  ال�سحف 

واالذاعات".
الزائر �سياء الكيم تطّرَق اإىل جانب االهتمام 
النوعي بالعتبات املقد�سة واأثر ذلك على حركة 
الدينية  ال�سياحة  الدينية فقال،" االآن  ال�سياحة 
ولي�س  منتجًا  ح�ساريا  �سكال  اأخذت  العراق  يف 
�سركة  حيث  ال�سابق  النظام  وقت  يف  كان  كما 
وتتحكم  ت�سرف  االأمن  بعنا�سر  ممتلئة  واحدة 

مبقاليد ال�سياحة الدينية يف البلد".
ال�سياحة  فاإن  معلوم  هو  كما  �سياء،"  وي�سيف 
نفط دائم لكنها بحاجة اإىل اخلربات واالإمكانات 
لتو�سيع  موؤاٍت  �سيء  كل  فاإن  واليوم  املنا�سبة، 

العتبات  ت�سهد  حيث  الدينية  ال�سياحة  ن�ساط 
واالعمار،  البناء  يف  نوعية  طفرة  املقد�سة 
وباملقابل فاإن اجلهات الكومية معنية بت�سهيل 
بزيارة  للراغبني  الدخول  تا�سريات  ا�ستح�سال 
االآالف  مئات  دخول  البلد  �سهد  حيث  العتبات 
من  يعني  وهذا  ال�سابقة  الفرتة  خالل  منهم 

جانب اآخر انتعا�س الالة االقت�سادية للبلد".
و�ساركُه الراأي الزائر عالء حممد مبينًا ان،" ما 
نراه اليوم بالعتبات املقد�سة �سيء رائع يدل على 
فقد  وحرية،  ح�ساري  وعي  نحو  الكبري  التحول 
كّنا يف ال�سابق نخ�سى َحمل كتاب مفاتيح اجلنان 
او كتب االأدعية والزيارات، يف حني اليوم نرى ان 
مكتبات العتبات املقد�سة مليئة بامل�ساحف وكتب 

االدعية والزيارات املختلفة".
وامل�سايقات  واملراقبة  ال�سار  عالء  ويتذكر 

التي كانت تقوم بها ت�سكيالت البعث البائد وقواه 
اأنا  فيقول،"  الزيارات  اأثناء  اخلا�سة  االأمنية 
مواظب على زيارة كربالء منذ اأكرث من 20 عامًا 
واأتذكر كيف كانت فرق البعث واأزالمه يحيطون 
ال�سري نحو  بالزوار يف كل مكان ومينعونهم من 
كربالء بل يالحقونهم يف الب�ساتني وي�سربونهم 
ويعتقلون الكثري منهم بتهمة التاآمر او العمل �سد 

الدولة!! يف حني ان النا�س مل ترغب ب�سيء �سوى 
اقامة ال�سعائر ال�سينية باأمن و�سالم.

الواقع ال�شحي
وحتدث الزائر ح�سني عبد االمري، معاون طبي، 
عن اجلانب ال�سحي مبينًا ان،" الو�سع ال�سحي 
ب�سبب  املطلوب وذلك  للم�ستوى  يرتقي  الزال مل 
ِقدم املوؤ�س�سات ال�سحية وا�ستهداف العديد من 

االطباء االخ�سائيني وهجرة اآخرين منهم".
املوؤ�س�سات  واقع  فاإن  ذلك  مع  ح�سني،"  ويقول 
ال�سحية قد بداأ يتعافى �سيئا ف�سيئا، والعالجات 
متوفرة بكرثة، واإن حدثت �سّحة يف بع�س االدوية 
ال�سحة  دائرة  من  م�سرتيات  جلنة  فهناك 
الدواء  وتوفري  عرو�س  تقدمي  عاتقها  على  يقع 
االربع  ال�سنوات  خالل  اهلل  �ساء  واإن  للمواطن، 
متكاملة  �سحية  برامج  هناك  �سيكون  القادمة 
الغر�س  ال�سحة  وزارة  تنفيذها  على  ت�سرف 
منها التغطية ال�سحية لكل مواطن ون�سر الوعي 

ال�سحي".
حمافظة  من  كاظم،  علي  الزائر  قال  فيما 
التي  واالرهاب  العنف  اأحداث  رغم  الب�سرة،" 
ايجابيات  على  تغطي  اأن  وحاولت  بلدنا  �سربت 
اليوم يف  نراه  ما  فاإن  الو�سع اجلديد  وحما�سن 
بكثري  اأف�سل  هو  واالقت�سادي  ال�سحي  الو�سع 
فرتة  وخا�سة  ال�سابق  النظام  اأيام  كان  مما 
التي  املتعددة  الروب  من  قبله  وما  ال�سار 
ومل  وتهوره  بغطر�سته  البائد  النظام  خا�سها 

يك�سب فيها �سيء �سوى اخل�سارة واخلزي".
وختم الزائر الب�سري حديثه متمنيًا،" اأن يحظى 
بلدنا بفر�سة ا�ستغالل طاقاته الب�سرية واملادية 

من اجل توفري حياة اأف�سل وم�ستقبل مزدهر".

 العراق اليوم خمتلف متامًا عن ال�شابق فهناك املئات من الكتب واملجالت وال�شحف الدينية قد تاأ�ش�شت واأخذت تبث الثقافة يف 
اأو�شاط املجتمع..

ال�شياحة الدينية يف العراق اأخذت 
كما  ولي�س  منتجًا  ح�شاريا  �شكال 
كان يف وقت النظام ال�شابق بوجود 
�شركة واحدة ممتلئة بعنا�شر الأمن 
ت�شرف وتتحكم مبقاليد ال�شياحة يف 

البلد".
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امام  ال�سالم  زينب عليها  لوقفة  ان  فيه  مما ال �سك 
على  الزائف  باالنت�سار  املتبجحني  وجالوزته  يزيد 
اآل بيت ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم يحمل يف 
ثناياه الكثري من الدرو�س والعرب واملعاين العميقة التي 
تدعو كل م�سلم وحر اىل النهل منها وتبنيها يف جممل 
هذا  من  التالية  الدرو�س  نتعلم  االآن  فتعالوا  حياته، 
املوقف الزينبي العظيم، خا�سة الن�ساء، فاملراأة اأوىل 

من الرجل بزينب لتاأخذ منها الدر�س البليغ:
فال  ال�سعبة،  املواقف  يف  بال�سجاعة  التحلي  اوال:     

تاأخذنا يف قول ال�سدق لومة الئم.
   ثانيا: الق يوؤخذ وال يعطى اأبدا، ولذلك يجب اأن ال 

ن�سكت عن حقوقنا التي �سيعها الطغاة والظاملون.
   ثالثا: و�سع امل�سوؤول يف حجمه الطبيعي فال تاأليه وال 

عبادة لل�سخ�سية مهما كان خطرها ومنزلتها.
   رابعا: ان نكون مع الق، يف كل الاالت، ولي�س مع 
املنت�سر على اية حال، بل نكون مع الق دائما، بغ�س 
النظر عن موقعه، اأيف ال�سلطة اأم خارجها، يف ال�سجن 
اأم خارجه، منت�سرا اأم مهزوما، غنيا كان اأم فقريا؟، 
له  وندعو  معه  ونقف  نن�سره  معه،  نكون  ان  فاملهم 

درو�س زينبية

ر�شالة  اأ�شحاب  اإننا 
نتباطاأ  ل  اأن  ينبغي 
يف تبليغها، اأو نتهاون 
يف اإي�شالها اإىل اأ�شماع 

العامل

ثقافتها عن  للرتويج  ت�سعى  العامل  دول  اأغلب   اإن 
 وتاريخها واإرثها ال�ساري مبا ي�سمن لها ا�ستمرارية
 التاأثري االيجابي يف حميطها ويوفر لها واردات مادية
الدول تخ�س�س حيزا كبريا اأن هذه   ومعنوية جند 
 من جهدها الكومي واخلا�س ملا يدعى ب� االإعالم
 ال�سياحي، والذي عادة ما يوفر قاعدة بيانات ُتن�سر
 يف اأكرث االأماكن والو�سائل و�سواًل للم�ستهلك املحلي

.واخلارجي اأي�سا
 فنجد يف الدول التي حترتم اإرثها الثقايف وال�ساري
خالل من  اأو  االنرتنت  على  مف�سلة   خرائط 
اأو اإعالنات تلفزيونية، لكل  مطبوعات ورقية زاهية 
القطار وحمطات  املطارات  عليها  تظهر   مدينة، 
 واالأماكن ال�سياحية واالأثرية واملعامل الثقافية وحتى
 الفنادق واأماكن اللهو واال�ستمتاع، وكل ذلك اجلهد
الدولة وي�سب يف خدمة ثمارًا م�ساعفة على   يوؤتي 
اأن العراق نرى  ولكن يف  والوافد.  وال�سائح   املواطن 
 هذا التوجه هو اأ�سعف ما يكون يف حلقة التوا�سل مع
 العامل التي هي اأ�سال تعاين التعقيد وامل�ساكل املركبة
 منذ ع�سرات ال�سنني وحتى بعد �سبع �سنوات اأعقبت

.التغيري يف البلد
اإعالمية هيئة  ال�ستحداث  ال�سعي  فاإن  ذلك   وعلى 
املحيط مع  االن�سجام  اأبواب  تفتح  لل�سياحة   وطنية 
للبلد واملعنوي  املادي  النفع  وتدر  والعاملي   االإقليمي 
وكذا م�سى،  وقت  اأي  من  اأكرث  ملّحًا  واجبا   اأ�سبح 
حمافظة كل  يف  ال�سياحي  لالإعالم  دوائر   تاأ�سي�س 
جغرايف تنوع  من  العراق  حمافظات  به  تتمتع   ملا 
اإذا خا�سة  عاملية.  �سياحية  قبلة  منها  يجعل   فريد 
الدينية ال�سياحة  جانب  االعتبار  بنظر  اأخذنا   ما 
ن�سطًا البلد  اأ�سابت  التي  االأهوال  رغم  بقي   والذي 
 ولو ب�سورة ب�سيطة ما يوؤ�سر على ان ال�سياحة الدينية
 يف العراق ترقى الأن تكون كنزًا ال يفنى على خلفية
 االإرث الديني املتوا�سل االإ�سعاع منذ قرون.. اإن قطاع
متالزم هو  والذي  العراق،  يف  ال�سياحي   االإعالم 
 حموريًا مع �سناعة ال�سياحة، اذا ما اأُريد له ان ي�سلك

 طريق الريادة مبا هو متنا�سب مع االإرث ال�ساري
 والتاريخي واجلغرايف الهائل عليه اأن يتجاوز العديد

:من امل�ساكل التي يعاين منها، واأهم هذه امل�ساكل
عن وتخلفها  التقنية  االإعالم  و�سائل  �سعف   -1 

.التقنيات العاملية
 2- عدم وجود برامج �سياحية منتظمة تعر�س اآثار

.ومناظر املناطق املراد حتقيق ال�سياحة فيها
 3- عدم االهتمام باالإعالن والرتويج ال�سياحي من
 خالل اإقامة املعار�س واملهرجانات واالإعالنات التي
اىل باال�سافة  ال�سياحة.  ت�سجيع  يف  كبري  دور   لها 
االإعالم لبث  املنا�سب  والوقت  املكان  معرفة   عدم 

.ال�سياحي
امل�ستوى على  للبلد  ال�سارية  ال�سورة  ت�سوه   -4 
 االأمني واالجتماعي وال�سيا�سي نتيجة احداث العنف

 .واالرهاب التي اأعقبت اإحتالل امريكا للعراق
وموجهة مدرو�سة  تدريبية  خطط  اىل  االإفتقار   -5 
�سركات واإحجام  ال�سياحية  الرحالت   لتنظيم 
وتعاون ات�سال  برامج  اإقامة  عن  املحلية   ال�سياحة 
 وثيقة مع �سركات ال�سياحة الدولية مبا يحقق املنفعة

.املتبادلة
 6- اإهمال املرافق ال�سياحية االأثرية والثقافية ومعامل
 ال�سياحة البيئية، ف�سال عن هجمات التخريب التي
واإتالف و�سرقة  والرتاثية  الدينية  االأماكن   طالت 
بثمن، تقدر  ال  التي  االأثرية  القطع  اآالف   وتهريب 
هذه ببع�س  لقت  التي  الكبرية  االأ�سرار   وكذلك 
العراقية الع�سكرية  القوات  تواجد  جراء   االأماكن 

 ..واالأجنبية فيها بحجج خمتلفة
يف ايجابي  اأثر  من  ال�سياحي  لالإعالم  ما   وبقدر 
 الرتويج، وبقدر ما هناك حاجة ملّحة لدوره الفعال
 يف عملية التنمية ال�سياحية، هناك اي�سا حاجة ما�ّسة
املرئي، االإعالن  وخا�سة  كافة  وو�سائله   لال�ستثمار 
 اإذ من خالل و�سائل االإعالم املختلفة ي�ستقي الفرد
عن اإخباري  �سكل  يف  عادة  ت�سله  التي   معلوماته 

.حقائق ومعلومات �سياحية يهتم بها

• �سباح جا�سم

الإعالم ال�شياحي
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درو�س زينبية
• نزار حيدر

ون�سحي من اجله، فال نخذله او نتفرج عليه ونحن على 
ن�سره قادرون.

   اأما ان نكون معه اإذا كان حاكما ونتخلى عنه اإذا خ�سر 
ال�سلطة، اأو اأن نوؤيده اإذا كان منت�سرا ونخذله اذا كان 
اإذا  نعرفه  وال  ثريا،  كان  اإذا  معه  نكون  اأن  اأو  م�سجونا، 

افتقر، فان ذلك عني الو�سولية واالنانية والنفاق.
   خام�سا: اأن نكون على يقني، فال نرتدد لكلمة ن�سمعها 
ت��زداد فيه  التي  الفتنة  ن��ق��راأه، خا�سة يف زم��ن  او خرب 
الدعايات وال�سائعات واالكاذيب واالقاويل، وكل ذلك من 
اجل انتزاع الثقة واليقني من نفو�سنا لتتالعب بنا االهواء 
وثوابتنا  م�سريتنا  تبدل  او  لتغري  ال�سكوك  فتتقاذفنا 

ومعتقداتنا.
   �ساد�سا: وكل هذه ال�سفات العظيمة ال يكت�سبها االن�سان 
اال اذا كان على عالقة ح�سنة مع ربه، فهو الذي يخيف كل 

�سئ من عبده اذا خافه يف ال�سراء وال�سراء.
ويتال�سى  خطره  يت�ساءل  طاغوت  اعظم  ان  �سابعا:     
كان  اذا  �سعيفا  كان  مهما  االن�سان  ارادة  ام��ام  وج��وده 
وت���ردد يف  اذا �سك يف حقه  ام��ا  ان��ه على ح��ق،  متيقنا 

موقفه، فلي�س بامكانه ان يحقق �سيئا ابدا.
على  امل��ه��زوم  ال�سعيف  االن�سان  يتغلب  امن��ا  ثامنا:     
الطاغوت املتجرب املنت�سر، عندما ال يتو�سم فيه خريا، 
يتذلل  ال��ذي  امل��رء  اما  اال اىل اهلل،  يده  وعندما ال ميد 
لاكم ويتودد ل�سلطان من اجل ما يف يده، فلي�س بامكانه 
ياخذ  ان  لفقيه  ميكن  فكيف  اب��دا،  حقا  منه  ينتزع  ان 
كل  را���س  منه  مرتبه  ينتظر  كان  اذا  يديه  على  الظامل 

�سهر؟.
   تا�سعا: ان نعرف قدر انف�سنا، فنقول الق ولو عليها، 

خا�سة امام �سلطان جائر، اما الفقهاء الذين ي�ستلمون 
مرتباتهم ال�سهرية من ال�سلطان فرتاهم اذالء عند بابه، 
فلي�س بامكانهم ان يقولوا كلمة الق ابدا، بل انك تراهم 
يفربكون الفتاوى خدمة لل�سلطان وار�ساء ل�سهواته، كما 
وفقهاء  ال�سالطني  وع��اظ  من  التكفري  فقهاء  ح��ال  هو 

البالطات امللكية.
   عا�سرا: ان ال ن�سكت عن حق، وال نخ�سع لباطل، وال 

نتجاهل ظلم.
   ان الطاغوت الذي ينزو على ال�سلطة من دون تفوي�س 
من النا�س او اختيار منهم، كاأن ينزو عليها بالوراثة  او 
باالنقالب الع�سكري، او بالتاآمر والقتل والفتك، كما هو 
�ساأن �سلطة اآل �سعود الذين متكنوا منها بالقتل والفتك 
عرب عالقة �سفاح مع �سلطة )الزب الوهابي( الدينية، 
ان الطاغوت يبذل كل ما يف و�سعه من اجل تكميم االفواه 
ومنع النا�س من الكالم واالعرتا�س والديث عن ال�سان 
العام، انه ي�سخر �سيا�سة النفي واالبعاد للمعار�سة، وكل 
ذلك، من اجل ان ال يفت�سح ام��ره، وال تنك�سف حقيقة 

االمور امام املالأ.
حم��اوالت  فرنف�س  ن�سكت،  ال  ان  فيجب  نحن  ام��ا     
الطاغوت تكميم االفواه، بل ان علينا ان ن�سرخ بق�سايانا 

العادلة، ونتحدث فيها وعنها بكل �سكل من اال�سكال.
املجتبى عليه  ال�سبط ال�سن  االم��ام  �سال رجل  لقد     
ال�سالم عن ال�سيا�سة فقال }ال�سيا�سة ان ترعى حقوق 
اهلل وحقوق االحياء وحقوق االموات{ ثم ا�ساف }وان 
تخل�س لويل االمر ما اخل�س المته، وترفع عقريتك يف 

وجهه اذا ما حاد عن الطريق ال�سوي{.
   حادي ع�سر: ان نبادر اىل تبليغ الر�سالة يف كل الظروف 

والاالت.
   اننا ا�سحاب ر�سالة ينبغي ان ال نتباطاأ يف تبليغها، او 
تظل  متى  فاىل  العامل،  ا�سماع  اىل  اي�سالها  نتهاون يف 
�سعوبنا ترزح حتت نري انظمة �سيا�سية ا�ستبدادية �سمولية 
حقوق  ت�سحق  االف���واه،  وتكميم  والنار  بالديد  حتكم 

املواطن �سحقا، وتهني كرامته وتعتدي على حقوقه؟.
�ستى  من  تعاين  امية،  جاهلة  �سعوبنا  تظل  متى  اىل     
الروب  وحت�سدها  يومها،  ق��وت  جتد  وال  االم��را���س، 
العبثية، او الفنت الداخلية التي يغذيها البرتو دوالر وفتاوى 
فقهاء التكفري؟ فيما تنعم حفنة من الكام وجالوزتهم 
ال  لكل  لفائدة  عليها  تعاىل  اهلل  انعمها  التي  بخرياتها 
�سيا�سات  �سعوبنا من  تعاين  جمموعةفقط؟، فاىل متى 

التجهيل والتمييز االثني والطائفي وغري ذلك؟.
بحقوقنا  فتم�سكنا  الزينبي،  بالنهج  التزمنا  اننا  لو     
ون�سرنا الق وجانبنا الباطل، ووقفنا مع املظلوم �سد 
الظامل، لغرينا ا�سياء، ولتبدل حالنا اىل اح�سن حال، وملا 
بقينا ن�سري يف نهاية ركب الب�سرية، وكاننا عبيد لكام 
ال�سلطة  القوي من اجل  امام  انبطحوا  م�ستبدين جهلة 
فح�سب، فقدموا البرتول على طبق من ذهب مقابل تعهد 

بحماية �سلطة العائلة الاكمة.
   لقد ر�سمت زينب عليها ال�سالم معامل حقوق املراأة، 
فلنبادر اىل افراد ف�سول خا�سة يف مواد التاريخ والرتبية 
والتعليم عن هذه املدر�سة الية التي ج�سدت يف مواقفها 
كل معاين البطولة وال�سجاعة والرية واالرادة والق، 
النماذج  عن  ب��دال  لبناتنا  يحتذى  امنوذجا  بها  لنقدم 

املدمرة التي تقدمها الف�سائيات.
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“نخل مرمي”  يف ال�سواهد التاريخية على املقام املُ�سمى 
ق�س�س  عن  االنوار  بحار  يف  املجل�سي  العالمة  ذكره  ما 
االنبياء لل�سيخ ال�سدوق روى عن يحيى بن عبيد اهلل، قال 
كّنا باجلدة فركبُت مع االمام جعفر ال�سادق عليه ال�سالم 
قَرَب من  قال: حيث  املاأ�سر  فوق  قرية  �سرنا حيال  فلما 
ْط �سار على �سفري الفرات، نزل ف�سلى ركعتني. قال:  ال�َسّ
اأتدري اأين ُولد امل�سيح عليه ال�سالم، قلت ال، قال  يف املو�سع 
الذي اأنا جال�س فيه. ثم قال اأتدري اين؟ قلت ال، قال هو 

الفرات.
نخل مرمي او ال�سخرة املقد�سة حديث �سيق يتناول هذا 
االأثر التاأريخي واالإ�سالمي يف �سطور ُن�سجت من خاللها 
حقيقة هذا االأثر الذي ج�سَد حدَثني مهمني يف التاأريخ هما 
والدة ال�سيد امل�سيح عليه ال�سالم وثورة االإمام ال�سني عليه 
ال�سالم يف حركة الطف، هذا الربط الروحي واالإلهي بني 
الوالدة املباركة وثورة ابي عبد اهلل ال�سني عليه ال�سالم هو 
ال�سخرة املقد�سة التي جمعت الدثني، الوالدة للم�سيح، 

وحز راأ�س االإمام ال�سني عليه ال�سالم يف واقعة الطف..
ان  الطف(  باأر�س  اللطف  )جمايل  اأرجوزة  يف  ورد  وقد 
االإمام ال�سني عليه ال�سالم ُذبح عند نخل مرمي مما يلي 
راأ�س ال�سني، واملقام عبارة عن حمراب مر�سع باأحجار 
من الرخام النا�سع يخال الناظر اليها اأنها ِقطع من املرايا، 
ويف و�سط هذا املحراب حجر اأ�سود على �سكل دائرة يبلغ 
مم على �سكل  قطرها 40 �سم تقريبًا، اأما املحراب فقد �سُ

نخلتني منحوتتني من نف�س الجر.
الباحث اآل طعمة: 

املقام �شخرة فيما يلي الراأ�س ال�شريف
والأجل تو�سيح تفا�سيل هذا االأثر التاريخي حتدث املوؤرخ 
بعد مرتين  قائال،” على  اآل طعمة  �سلمان هادي  ال�سيد 
من ال�سريح ال�سيني املقد�س من جهة الراأ�س ال�سريف 
ُتعرف  بالائط،  مل�سقة  رخامية  �سخرة  توجد  كانت 
مبقام “جذع النخلة” وهو من االآثار املقد�سة يف الرم، 
وجاء و�سف هذا املقام يف كتاب )�سفر نامة ع�سد امللك( 
الذي زار كربالء املقد�سة �سنة 1284ه� / 1867م وُترجم 
بالعربية كما يلي )واإن نخلة مرمي هي عمود بني ال�سفة 
ومقابل الوجه املبارك فوق الراأ�س املطهر حيث يكتنفها 
بني  النخلة  و�سعت  واحد،  ذراع  بطول  رفيعان  عمودان 

العمودين املذكورين، وبني النخلتني )كذا يف اال�سل، وقال: 
انها نخلة مما يوحي بانها نخلة واحدة( ن�سب حجراأ�سود، 

ويقال اأن مرمي جاءت هذا املو�سع املقد�س   .
وي�سيف ال�سيد ال طعمة،” وورد يف كتاب )�سفر نامه عتبات 
نا�سر الدين �ساه قاجار( الذي زار كربالء املقد�سة حدود 
�سنة 1287ه� / 1870م و�سف موجز لهذا املقام وترجمته 
ا�سطوانتان  ال�سالم  عليه  ال�سني  راأ�س  وفوق  حرفيًا:  
ق�سريتان من املرمر مل�سقتان باجلدار الذي كانوا ي�سمونه 
)مقام جذع النخلة( اخلا�س مبرمي العذراء عليها ال�سالم، 
والذي توّلَد فيه عي�سى بن مرمي عليهما ال�سالم، وُو�سع فوق 
ذلك املقام �سخرة �سوداء م�سوبة بالمرة ف�ساألُت عن هذه 
ال�سخرة فقالوا ان هذه ال�سخرة انتقلت مع الزوار من 
خرا�سان اىل كربالء وُن�سبت قبل خم�س ع�سرة �سنة يف 

هذا املكان )اأي من تاأريخ زيارته املذكور �سابقًا(.
ويتابع ال طعمة،” وجاء يف كتاب )جنات ثمانية(: ار�س 
حيث  ال�سالم،  عليه  عي�سى  ح�سرة  والدة  حمل  كربالء 
كانت  الذي  الوقت  يف  فقال،  ال�سالم  عليه  ال�سجاد  ذكر 
مرمي حاملة بعي�سى عليه ال�سالم جاءت بقوة االعجاز اىل 
كربالء، ويف مكان قرب ال�سني عليه ال�سالم و�سعت هذا 

المل ويف تلك ال�ساعة رجعت اىل ال�سام.
وي�ستطرد ال طعمة بالقول،” كما ورد يف كتاب الو�سائل 
حديث عن ال�سيخ ابي جعفر الطو�سي قال: نقل اأبو حمزة 
ال�سالم رواية يف  العابدين عليه  االإمام زين  الثمايل عن 
بيان قوله تعاىل اأي�سا )فحملته فانتبذت به مكانًا ق�سيًا( 
خرجت من دم�سق حيث اأتت اىل كربالء فو�سعته يف مو�سع 
قرب ال�سني عليه ال�سالم ثم رجعت من ليلتها، ومعنى ذلك 
قوله: خرجت  مرمي العذراء من ال�سام حتى اأتت كربالء 
فو�سعت عي�سى عليه ال�سالم يف مو�سع قرب االمام ال�سني 

عليه ال�سالم ويف تلك الليلة عادت اىل ال�سام.
ويو�سح ال طعمة معنى “البقعة املباركة” بالقول،” هي 
له  رواية  الطو�سي  ال�سيخ  تف�سريها  نقل عن  التي  البقعة 
يف و�سائل ال�سيعة، يف تف�سري البقعة املباركة فان  االمام 
ال�سادق عليه ال�سالم قال ان �ساطئ الوادي االأمين الذي 

ذكره اهلل يف كتابه هو الفرات والبقعة املباركة كربالء.
ت�سييد  بتاأريخ  املقام  عالقة  اىل  الباحث  ال�سيد  وي�سري 
مرقد االإمام ال�سني عليه ال�سالم فيقول،” قال ال�سيد 

الرزاق  عبد 
ال�س�������������يني 

767ه�  �سنة  يف 
/1365م �سّيَد ال�سلطان 

امل�سجد  االيلخاين  اوي�س 
والرم، واأكمله ابنه احمد بن اوي�س 

يف  التاريخ  هذا  وجد  وقد  786ه�/1384م  �سنة 
املحل املعروف عند اهل كربالء بنخل مرمي عند الراأ�س 

ال�سريف.
ويوؤكد ال طعمة م�ساهدته للمقام بالقول،” ادركُت هذه 
ال�سخرة اأوا�سط االربعينات واأنا يف العا�سرة من عمري، 
بعبارة  او  ال�سريف  الراأ�س  يلي  فيما  �سوداء  وهي �سخرة 
احدى  على  مل�سق  مرمي(  ب�)نخل  منعوت  رخام  اأخرى 
الدعائم يف الرم ال�سريف قرب الراأ�س املقد�س لالإمام 
ال�سني عليه ال�سالم، وكنت ارى الزائرين يتربكون بها 
ال�سخرة  ُرفعت هذه  وقد  عليها،  وذلك مب�سح ظهورهم 
من الائط �سنة 1947م كما حدثني بذلك ف�سيلة ال�سيد 
عبد ال�سالح اآل طعمة ال�سادن ال�سابق للرو�سة ال�سينية 
املقد�سة، وقد ورد تفا�سيل و�سف هذا املقام يف عدد من 
تاريخ كربالء( �س 71  النبالء يف  امل�سادر منها، )بغية 

)حديثة ال�سني( ج1 �س 31،41 وغريها.
ال�سيد القزويني: 

         قبل 55 عامًا راأينا هذا الأثر وترّبكنا به
وقد اأكد هذه االحاديث �سماحة ال�سيد مرت�سى القزويني 
الذي حتدث قائال،” قبل خم�سة وخم�سني عاما عندما كّنا 
�سبابا، وكنا ننزل اىل مو�سع القرب ال�سريف لقراءة الدعاء 
)اللهم  ب�  يبداأ  والذي  الرخامية  ال�سخرة  على  املنحوت 
ال تدع يل ذنبًا اإال غفرته واإىل اآخر الدعاء..( ت�سنى يل 
م�ساهدة ال�سخرة التي ُت�سمى ب� )نخل مرمي( وكان طولها 
ح�سب تقديري مرتًا واحدًا وعر�سها 50 �سنتيمرتًا مييل 

لونها اىل االأحمر. هذا كل ما اأذكره عن هذا االأثر.
ويبقى مع كل ما ُذكر عن مقام “نخل مرمي” اأن هناك 
معلومات مل نعرفها ب�سكل اأكرث تف�سياًل، ولكن يكفينا اأن 
اأر�س كربالء تقد�ست باالإمام ال�سني واأهل بيته واأ�سحابه 
عليهم ال�سالم، واأن هذا املقام هو جزء ي�سري من عظمة 

هذه البقعة املباركة.

مقام نخل مرمي.. 
الرابط الروحي بني ولدة امل�شيح 

عليه ال�شالم وواقعة الطف اخلالدة
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كامل  ب�سكل  يدرك  اأْن  االإن�سان  على  يتع�سر  قد 
هذا  يف  اإننا  اإال  العبادة  ت�سريع  من  الكمة 
نقرتب  اأو  اأعتابها  على  نقَف  اأْن  اأردنا  الكلمات 

منها اقرتابا ب�سيطا.
عن  العبد  بها  يعرّب  التي  ال�ِسرعة  هي  فالعبادة 
اإليه، وبقدر  توحيده هلل �سبحانه وتعاىل وتقربه 
درجته  تكون  ال�ِسرعة  هذه  من  العبد  يوؤدي  ما 

ومنزلته عند اهلل.
والتوجيه االأول لهذه ال�سرعة هو  املعرفة باهلل، 
حممد  االأكرم  نبينا  و�سية  يف  جاء  ما  وهذا 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( الأبي ذّر الغفاري: 
بحار  به(  املعرفة  اهلل  عبادة  اأول  اأن  )اعلم 
االأنوار76/27 الباب الرابع، من كتاب الرو�سة 

الديث 3.
منبع  هي  اهلل  ذات  اأّن  يعرف  اأن  العبد  فعلى 
كماالتِه  من  لنف�سِه  لي�سرتفد  الكماالت  جميع 
وي�ستلهم منه يف وجودِه لي�سرق يف وجوده وم�س 
من �سفات كمالِه وجاللِه، فالتكامل والقرب من 
اهلل ال يتحققان اإال عن طريق التخلق باأخالقِه ، 
وهذا التخلق فرع معرفتِه.)ينظر تغيري االأمثل: 

نا�سر مكارم ال�سريازي 92/17(.
فاهلل  اخللق  لتكامل  الو�سيلة  هي  اهلل  فمعرفة 
فلذلك  مكان،  كَل  رحمتِه  في�س  ي�سمَل  اأْن  اأحبَّ 
خلَق اخللَق وعلمهم الطريق اإليِه و�سبيَل معرفتِه 
معرفة  الأنَّ  والكمال،  التكامل  نحو  لي�سريوا 
ال�سابق:  امل�سدر  )ينظر  تكاملهم.  رمز  اهلل 

.)92/17
هلل(.  املخل�س  العبد  هو  الكامل  ف�)االإن�سان   

)امل�سدر ال�سابق: 92/17(.
يعبدوه  اأْن  عبادِه  على  تعاىل  اهلل  حق  والعبادة 
مطلع  يف  جاء  فقد  �سيئًا،  به  ي�سركوا  وال 
)عليه  العابدين  زين  لالإمام  القوق  ر�سالة 
وال  تعبده  اأْن  عليك  االكرب  اهلل  ال�سالم(:)حق 
باإخال�س  ذلك  فعلَت  فاإذا  �سيئًا،  به  ت�سرك 
جعل لك على نف�سِه اأن يكفيك الدنيا واالآخرة(.

)و�سائل ال�سيعة 132/6(.
وعلى ذلك ميكننا اأْن نقول اإنَّ العبادة هي ال�سرعة 
املع�سومني  واالأئمة  ور�سوله  تعاىل  اهلل  ملعرفة 
وهي  اأجمعني(،  عليهم  و�سالمه  اهلل  )�سلوات 
املنهاج ال�سحيح ل�سلة العبد باهلل تعاىل و�سلته 
باملجتمع،  و�سلته  االإن�سان  باأخيِه  و�سلته  بنف�سِه 
للو�سول  ال�سرعة  هي  العبادة-  –اأعني  واإنها 
اإىل الكمال، فاإنَّ االإن�سان لكي ي�سل اإىل الكمال 
واملنهاج،  وال�سرعة  الدليل  اإىل  يحتاج  املطلق، 
فالدليُل هو النبي والر�سول وال�سرعُة هي الطاعة 
الذي يبني  العبودية املطلقة هلل وحدُه، واملنهاج 
بينه  الذي  العملي  ال�سلوك  هو  مبوارده  ذلك 
الوحي على ل�سان الر�سول حممد �سلى اهلل عليه 
ال�سالم  )عليهم  املع�سومني  واالأئمة  و�سلم  واآله 
مبا  االلتزام  هي  للطاعة  والو�سيلة  بعده،  من   )
و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  بينه 
اآخر:  ومبعنى  بعده،  ال�سالم(،  )عليهم  واالأئمة 
هي االلتزام اأ�سا�سًا بالكتاب و�سنة الر�سول واآله 

)�سلوات اهلل و�سالمه عليهم اأجمعني(.

احلكمة
من ت�سريع العبادة

• موؤيد اخلفاجي/ جامعة كربالء • هيئة التحرير
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• حتقيق: �سباح جا�سم

تفاجاأُت كثريا حني اأخربين زميلي "اأبو كمال" 
الثالثة  للمرة  ح��دث��ْت  لالنتباه  الفتة  بحالة 
مدة  كربالء خالل  يقطنه يف  ال��ذي  الي  يف 
يخ�سه  ال���ذي  ج���اره  اأن  ذك��ر  فقد  ق�سرية، 
اختيار  على  اأق��دَم  باأنه  اأخ��ربه  وثيقة  بعالقة 
ال�ساب  الختيار  ب���ادَر   َم��ن  وه��و  البنته،  زوج 
املنا�سب وفق ما راآه من ح�سن اخلُلق وال�سهامة 

وعالمات حتّمل امل�سوؤولية..
دفعني ف�سويل لالإلاح على "اأبو كمال" بغية 
حتدَث  الذين  االآب���اء  على  كثب  عن  التعّرف 
على  ح�سلُت  ات�����س��االت  ع���ّدة  وب��ع��د  عنهم، 
واحد من  قا�سم" الذي هو  "اأبو  تزويج  ق�سة 
هوؤالء االآباء البنته من �ساب هو اختاره فقال،" 
النجف  حمافظة  من  ال��ع��ودة  طريق  يف  كنُت 
واأخذا  ال�سباب  من  اثنان  ج��واري  جل�س  وقد 
يتجاذبان اأطراف الديث الذي �سّدين �سيئًا 
مع  نف�سي  ف��وج��دُت  معهما  للم�ساركة  ف�سيئًا 

�سّبان قد منَّ اهلل تعاىل عليهم بح�سن اخللق 
واللطف وال�سفات الميدة..

ان  �سعرُت  القيقة  قا�سم،" يف  اأب��و  وي�سيف 
الأخذ رقم  بادرُت  لو  فيما  لي�س هناك خ�سارة 
االثنني،  بني  مميزًا  كان  ال��ذي  ال�ساب  تلفون 
بعد  فيما  بيننا  فاأ�سبح  بذلك  قمُت  وف��ع��اًل 
واأنني  خا�سة  املتينة  االخوية  العالقة  من  نوع 

تعرفُت على عائلته وفعَل هو نف�س ال�سيء".
ال�ساب  لهذا  نف�سي  اطماأنْت  عندما  ويتابع،" 
الزواج  يريد  ك��ان  اإن  و�ساألته  ب��ادرُت  متامًا، 
فما  ابنتي،  من  لتزويجه  ا�ستعداد  على  فاإنني 
كان منه اإالأ اأن �سكرين على ا�ستحياء ومن ثم 
فاحَت اأهله فرحبوا ومتت الق�سية باأح�سن وجه 

والمد هلل"..
الالة االخرى التي �ساهَم زميلي "ابو كمال" 
عائلة  عند  حدثْت  كثب  عن  عليها  بالتعرف 
ُيذَكر  اأن  ا�سرتَط  ال��ذي  فا�سل"  "ابو  قريبه 

املعتاد،  اال���س��م  ولي�س  االأو���س��ط  ول���ده  با�سم 
فتحدَث قائاًل بعد اإلاح،" منذ طفولة اأبنائي 
واأنا اأو�سيهم ب�سرورة اختيار االأ�سدقاء الذين 
يتحلون باالخالق الميدة وال�سفات ال�سنة، 
للتعّرف  اأكرث  اأحر�س  اأ�سبحُت  وعندما كربوا 
على اأ�سدقائهم فاأبلغتهم اإن كان فيهم ال�ساب 
واالحرتام  للثقة  اهل  اأنه  يرون  الذي  املتّدين 

اآباء يخطبون لبناتهم...

على  يجب  مثلما 
املراأة  اختيار  الأب 
عليه  لولده  املنا�شبة 
ال��زوج  يختار  اأن 

املنا�شب لبنته
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ان حتّرك الأب لختيار  زوج  لبنته لي�س 
ت�شرفًا دخياًل على الإ�شالم

فليعرفوين به".
وي�سيف ابو فا�سل،" بادر اأحد اأبنائي وعّرفني 
على �سديقه الذي ظهر فيما بعد انه من عائلة 
معروفة يف املنطقة وفيه العديد من اخل�سال 
اأحد  يف  به  لالجتماع  دفعني  مما  الميدة، 
االأيام وطرح مو�سوع الزواج عليه واأن يناق�س 
اأن  اإال  منهم  كان  فما  اواًل،  اأهله  مع  املو�سوع 
باإذن  الق�سية  �ساكرين وممتّنني ومتت  جاءوا 

اهلل على اح�سن وجه".

التقاليد والأعراف
الكرمي  ع��ب��د  ال��ب��اح��ث االج��ت��م��اع��ي  وي��ح��ل��ل 
تقع  انها  اإىل،"  م�سريًا  امل�ساألة  هذه  العامري 
�سمن تعاليم االإ�سالم االأ�سيلة وال �سري منها 
التي  االجتماعية  البيئة  رغ��م  االإط���الق  على 
اأن  جند  حيث  املجال،  ه��ذا  يف  العك�س  حتّتم 
زوجات  يختارون  النا�س  من  االأعظم  ال�سواد 

الأبنائهم ولي�س العك�س".
ويوؤكد العامري على ان،" هذه الالة جت�سيد 
للحر�س ال�سديد الذي يبديه بع�س االآباء على 
م�ستقبل بناتهم، من منطلق خربتهم الطويلة 
يف الياة اعتمادًا على الفرا�سة واملعرفة التي 

اكت�سبوها".
تنت�سر  اأمل،" اأن  العامري حديثه على  ويختم 
ثقافة االختيار املتاأين واملتوازن يف حال اإقدام 
بعيدًا عن  بناتهم  او  ابنائهم  زواج  االآباء على 

التاثريات املادية او االجتماعية املتزمتة".

راأي الدين
وم���ن اجل���ان���ب ال��دي��ن��ي ي���رى ال�����س��ي��خ جناح 
ال�سناوي من ممثلية �سماحة املرجع الديني 
يف  ال�سي�ستاين  ال�سيني  علي  ال�سيد  االأعلى 
البنته  زوج  االأب الختيار  كربالء،" ان حتّرك 
لي�س ت�سرفًا دخياًل على االإ�سالم، فقد كانت 

الالتي  والن�ساء  ال�سحابيات  م��ن  العديد 
واله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  عا�سرَن 
اأي  جنا يار�سول اهلل،  ياأتينه ويُقلن له زوِّ
بح�سرة  للزواج  اأنف�سهنَّ  يعر�سَن  اأنهن 
االأزواج  ل��ه��نَّ  ليختار  ال��ك��رمي  النبي 

املوؤمنني ال�سالني".
وي�سيف ال�ساعدي،" حّثت الكثري من االأحاديث 
قول  ومنها  امل�ساألة  ال�سريفة على هذه  النبوية 
و�سلم"اختاروا  وال��ه  عليه  اهلل  �سلى  الر�سول 
الديث  وه��ذا  د�سا�س"  العرق  فان  لنطفكم 
والبنت".  ل��ل��ول��د  اأي  اجل��ان��ب��ني  ع��ل��ى  يحمل 
املراأة  اختيار  االب  على  يجب  مثلما  مبينًا" 

املنا�سبة لولده عليه اأن يختار الزوج املنا�سب 
البنته".

حديثه  ال�������س���اع���دي  وخ���ت���م 
هذه  تنت�سر  اأن  متمنيًا" 

ال���ظ���اه���رة اأك������رث الأن���ه���ا 
لبنة  تاأ�سي�س  على  ت�ساعد 
املجتمع  ب��ن��اء  يف  �سليمة 
انه  مبينًا"  اال�سالمي". 
ع���م���ل ي���ر����س���ى ب����ه اهلل 
عليه  واملع�سوم  ور�سوله 

ال�سالم".

دور اخلربة 
باحلياة

وي���ع���ل���ل ع���ل���ي حم��م��د، 
مبادرة  جامعي،  ا�ستاذ 

بع�س االآباء باختيار 
لبناتهم  ازواج 

باأن" الرجال 
اأك������������رث 

واأدق حكمًا على  واقوى فرا�سة  بالياة  خربة 
النا�س".

ويبنّي علي،" قد يكون اختيار االم والبنت نابعا 
من ميول وتاأثريات عاطفية او �سفات جمال او 
اختيار  ان  �سابه، يف حني  وما  �سهادة  او  غنى 
االب يكون يف اغلب االحيان نابعا من فرا�سة 
رجل كبري تبلورت خربته يف الياة مب�ستويات 
ي�ستطيع من خاللها حتديد �سفات الرجال 
ومدى التزامهم اخالقيا اكرث 

من االم او البنت".
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وحــيــدٌة اأنـــِت، اأمـــا الــواحــدان هما
له �شقيق  ل  فــفــرٌد  اأبـــــوك...  ـــّا  اأم
معجزٌة!! واهلِل  اإذن..  تبدو..  فتلَك 
اإذن َفْلُيفتنّي  ـــذه...  ه يف  �شّك  مــن 
ثــالثــٌة اإخـــوة الــزهــراء قــد فقدوا
مــ�ــشــادفــٌة ل  هــــذي  اهلل  ــُة  ــّي ــش ــ� م
�شطعت اأ�شماوؤهم  خم�شٌة  ها  وخطَّ
ُذكـــروا اإذا  تبخل  ول  عليهم  �شل ّ

الذي ظلما وال�شبط  قبُل،  اأبوِك من 
�َشِلما قــد  اّلِك  عــقــٍب  مــن  ولــيــ�ــس 
َر الأرث بال�شبطني... بعدكما اأن ُيْح�شَ
غريهما!؟ الأبـــنـــاء  مــن  هـــذا  بــغــري 
علما لــه  ــرتك  ت مل  خديجة  �ــشــوى 
القلما قرطا�شه  يف  الغيب  مــّرَر  قد 
يف العر�س والأر�س كانت حينها َعَدما
كرما لــهــم  ــى  ــرق ت فــلــن  الــنــبــي  اآل 

اإىل �سيدتي ..
 الزهراء عليها ال�شالم

نتاج ن�سو�سها املعروفة  الكتابة االإبداعية �سمن  اأ�سلوب  اإن 
�سروب  من  واملقالة،وغريها  وامل�سرحية  والق�سة  ال�سعر  يف 
االأدب االأخرى،ال ريب تختلف يف اأدائها اللغوي كل االختالف 
والتقرير  اخلرب  ال�سحفية،بلغة  الفنون  يف  الكتابة  عن 
والتحقيق،وما اإليها من فنون �سحفية اأخرى، اإذ اإن هنالك 
بالقيقة لغة ت�سلح لهذه ون�سميها لغة ال�سحافة،وبطبيعة 
الال فاإنها ال ت�سلح،بل و�ستكون عبئًا على االأدب،والعك�س 

بالعك�س �سحيح اأي�سًا.
ولعل من اأو�سح م�ساديق اللغة االأدبية،اإنها ينبغي اأن تت�سف 
م�ساحات  اأو�سع  يفتح  ما  �سيء،وهو  كل  وقبل  اأواًل  باالإيحاء 
اأجنا�سهم  اختالف  على  متلقيها  ذائقة  يف  للتاأويل  ممكنة 
وم�ساربهم،كما ويطلق اإمكانية االإ�ستقراء ال�سعوري املتنوع عرب 
مدياته الالحمدودة،الن الكل له خ�سو�سيته املتفردة،كمخلوق 
ما  بالتايل  جميعًا،وهو  النا�س  من  �سواه  عمن  وحر  م�ستقل 
ككيان  اخلا�سة  زاويته  من  االإبداعي  النتاج  يتلقى  يجعله 

التلقي،وتلك  يف  ال�سخ�سية  الفرادة  هذه  اإن�ساين...مبوجب 
اخل�سو�سية ال�سعورية.

موجز  بتعريف  ثانيًا،و�سنخت�سرها  البالغة  تاأتي  ثم  ومن 
وواف الإمام الكمة والبيان الو�سي اأمري املوؤمنني علي بن اأبي 
طالب عليه ال�سالم حيث يقول يف تعريفه للبالغة:) هي ما 

اقرتب طرفاه وابتعد معناه(.
�سا�سعة  االأدبية... مب�سافات  اللغة  تلك  ناأيها،اأعني  ثم  ومن 
يف  املنت،كما  يف  املعلومة  القول،واإقحام  من  اجلهر  عن 
باأنها  و�سفها  ميكننا  املقام،  هذا  يف  ال�سحافة،ولعله  لغة 
لغة  الهم�س...كونها  باأ�سلوب  تكون  االأعم  االأغلب  يف 
وجفافه  وتقريريته  املبا�سر  االإخبار  اأ�سلوب  عن  لينة،بعيدًا 
اللغة  به مواهب  ال�سعوري و�سالبته،معتمدة على ما تفي�س 
ي�سعه  الهائلة،وما  اإمكانياتها  ت�سمره  ما  ال�سعرية،وعلى 
امتزاج حروفها من االإيقاعات النغمية )املو�سيقى(وما تن�سره 
من الظالل )الذكريات ال�سعورية(،وما ميكنها اأن تطلقه من 

الروؤى يف ذائقة متلقيها..حينما يتم �سحن مثل تلك الروف 
للن�س  اللبنات  اأوىل  -وهي  وال�سطور  واجلمل  والكلمات 
�سدقًا  تتوهج  االإن�سانية،ثم  العاطفة  طاقة  بحيوية  االأدبي- 
عند مالم�ستها الوجدان االإن�ساين ب�سكل عام،فتوؤثر به - حتى 
دون وعي كامل منه - فرحًا اأم حزنًا، نقمة اأم ر�سا، �سكينة 

اأم غ�سب منه...الخ
بيد اإن اللغة ال�سحفية تتوخى الو�سول اإىل هدفها باأ�سرع ما 
ميكن دون ح�ساب كيفية الو�سول،وعندها غالبًا الغاية ،اأي 
الو�سول اإىل الهدف ،قد ت�سبق الو�سيلة...بينما يظل االأدب 
وعالقته باللغة تختلف كل االختالف اإن مل يكن اأحيانًا بذاته 
االأداء ال�سعري هو الهدف يف الكثري من االأحيان، من حيث 
الوجود؛مثلما هو معني  ب�سيء يف هذا  االأدب غري معني  اإن 
الذهنية  امل�ساحات  تو�سعة  وحماولة  ال�سعورية،  االآفاق  بفتح 
والت�سورات االإن�سانية ،من اجل ا�ستيعاب عظمة خلق يف هذا 

الوجود والياة واالإن�سان. 

• طالب عبا�س الظاهر

ما بني لغة الأدب وال�شحافة
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ا�ستخدام احلوا�سيب, ومع  مع �سيوع ظاهرة 
بداأ  االنرتنت  �سبكة  على  النا�ض  اإقبال  �سدة 
لون جديد من األوان االأدب بالظهور معتمداً 
م�سّخراً  احلوا�سيب  تلك  عمل  اآلية  على 
اإمكاناتها الهائلة بغيَة بناء ن�ض اإبداعي جديد 
ال�سابق  االإبداعي  للن�ض  ومغاير  اجلدة  كلَّ 
والف�ساء  الطباعي  املنجز  على  واملعتمد  له 
الورقي و�سيلة للتداول والتوا�سل بني املبدع 

والقارئ.
بلفافته  اجلديد  الوليد  هذا  كان  واإذا 
لو�سائل  ال�سرعي  االبن  هو  التكنولوجية 
االت�سال املتطورة, فهذا دليل على اأن ال�سكل 
اإىل درجة كبرية لتطورات  االأدبي م�ستجيب 
واملن�سغلني  املهتمني  �سيدعو  مما  الع�سر, 
دائمة  مراجعة  اإىل  والفن  االأدب  بق�سايا 
النقدية  وقناعاتهم  االأدبية  لنظرياتهم 
)الرا�سخة(, حيث مل يخلق ولن يخلق �سكل 
عرب  االأزيل  البقاء  �سرعية  له  نهائي  فني 
ال�سنني, وال اأدّل على ذلك من )فن املقامة( 
الذي ا�ستقال من وظيفته االأدبية منذ قرون 
حتى باتت العودة اإليه االآن والكتابة على ن�سقه 
ومنواله من م�سحكات الزمان ل�سبب ب�سيط؛ 

هو: الأننا نحيا يف ع�سر اآخر مغاير متاماً ال ي�سمح 
اإال باإفراز اأ�سكاله احلميمة املرتبطة به واملعربة عن 

اإ�سكالياته.
الن�ض  اأو  التفاعلي,  الن�ض  اأو  الرقمي,  الن�ض  اإن 
املرتابط, وكّلها م�سطلحات تطلق على الن�ض املنتج 
املذهلة  القدرة  ذات  احلوا�سيب  ا�ستخدام  من خالل 
اإنتاج  املتمكنة من  لها عرب برجمياتها  تتوافر  التي 
ال�سابق  عن  خمتلفة  بطريقة  )فائق(  ن�ض  وتلقي 
هذه  تبنى  حيث  الورقية,  الن�سو�ض  يف  واملعهود 
الطريقة على اإمكانية الربط بني البنيات الداخلية 
بنيات  مع  الربط  اإمكانية  عن  ف�ساًل  نف�سه,  للن�ض 
ت�ستطيع  بالتايل  الن�ض وهي  تقع خارج هذا  اأخرى 
البناء  عملية  يف  معها  اال�سرتاك  قدرة  له  تهيء  اأن 
كانت  �سواء  اأواًل  الن�سي  التعالق  طريق  عن  الكلي 

اأو من جن�ض  نف�سه  الن�ض  البنيات من  جن�ض  هذه 
اأدبي اأخر, كما قد ت�ستطيع بنيات هذا الن�ض املنتج اأن 
تت�سابك مع بنيات من فنون اأخرى �سمعية اأو ب�سرية 
اأو اإ�سارية عن طريق الت�سافر الداليل بني البنيتني 

ثانياً.
ال�سابقة  الن�سو�ض  يف  االنتقال  طريقة  كانت  لقد 
)الورقية( تتم عرب عملية ت�سخري الف�ساء الطباعي 
خطية  بطريقة  الالحق  اإىل  ال�سابق  من  للتحرك 
عملية  اأما  االأ�سفل,  اإىل  االأعلى  من  اأي  )عمودية( 
االنتقال يف الن�ض الرقمي فقد ات�سمت بـ )الالخطية(, 
االنتقال  طريقة  تكري�ض  عرب  املاألوف  مبغايرة  اأي 
الالخطي )الالعمودي(, حيث اأ�سبحت هذه العملية 
– مثاًل- من  ما  بنية  االنتقال من  تتم من خالل 
النوافذ  بو�ساطة  اآخرى  بنية  اإىل  الن�ض  بنيات 
برجميات  بها  ت�سّج  التي  واالأيقونات  واالإ�سارات 

احلوا�سيب االألكرتونية ذات ال�سرعة الفائقة 
يف االنتقال واالختزال والر�سد.

اإذن  مرتبط  االأدب  من  اللون  هذا  اإن 
التي  )الرقمية(  االلكرتونية  بالربجمة 
بو�ساطة  ن�سو�سها  بناء  طريقة  يف  اأ�سهمت 
القدرة على تفعيل هذه الن�سو�ض من خالل 
كانت  �سواء  اآخرى  وفنون  بن�سو�ض  ربطها 
لفظية اأم غري لفظية دون اأن نن�سى بطبيعة 
التفعيل  عملية  وراء  يقف  الذي  اأن  احلال 
والربط والتدليل معاً هو املن�سئ احلاذق اأو 
االأديب البارع الذي وعى العملية االإبداعية 
ثم  اأواًل,  واإجراءاتها  وم�سّوغاتها  ب�سروطها 
لها  وفقاً  ت�ستغل  التي  االآلية  وَخرَبَ  وعى 
الربجمية احلا�سوبية, بحيث ينتج من ذلك 
توا�سج طريف املعادلة. اأي �سنعة االأديب مع 
ا�ستجابة االآلة بغية اإنتاج ن�ض رامز له قدرة 

على التاأثري واالإيحاء ب�سورة مغايرة.
لقد ظهر اأول ن�ض رقمي يف الغرب عام 1985 
على يدي الروائي )مايكل جوي�ض( ثم توالت 
بعد ذلك ن�سو�ض اأخرى بالظهور املتالحق 
يف عموم اأمريكا واأوربا والعامل, ومل يعرف 
العرب هذا اللون من االأدب اإاّل يف العام 2001 
من خالل رواية رقمية كتبها االأديب االأردين )حممد 
�سناجلة(, ومع حلول العام 2007 كتب اأكادميي عراقي 
من جامعة كربالء هو الدكتور )م�ستاق عبا�ض معن (
الق�سيدة العربية الرقمية االخرى واأ�سماها )تباريح 
رقمية ل�سرية بع�سها اأزرق( وطرحها للقّراء واملتلقني 
ريادته  بذلك  معلناً  مدجمة  اأقرا�ض  �سكل  على 
ال�سعرية العربية لهذا اللون اجلديد من االأدب الذي 
بالك�سف  وحدها  القادمة  وال�سنني  االأيام  �ستتكفل 
م�سروعيته,  تاأكيد  وعن  والفنية  االأدبية  قدرته  عن 
جتربة  حقاً  هو  وهل  واال�ستمرار,  بالبقاء  واأحقيته 
اأّنه  اأم  والتحليل,  والتاأمل  العناية  ت�ستحق  جديدة 
جمرد لون اأدبي ال يتعدى حدود التجريب واال�ستفادة 

املوؤقتة من اإمكانات عديدة يوفرها احلا�سب االآيل؟

الن�س التفاعلي الرقمي 
ورهانات امل�ستقبل • علي حممد يا�سني
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احل�شني )عليه ال�شالم( �شم�س
تنري  ب�شريتنا مدى الدهر

الت�سكيلي اإبراهيم ح�سني

كربالء   من  ت�سكيلي  فنان  ح�سني  اإبراهيم 
متّيَز عن اإقرانه باإبداعه الت�سكيلي ولعل قلقه 
مل�سايف  يرتقي  اإب��داع  اإىل  به  اأدى  امل�ستمر 
واأطفاله  الريفية  وبيئته  الكبار،  الفنانني 
وتدري�سه  االأول  ملهمه  الثالث هي  وبقراته 
اإىل  اأدت  عوامل  كلها  الفنية  الرتبية  مل��ادة 
اإبداع هذا الفنان، الذي متخ�ست عنه ثالثة 
معار�س كان اآبرزها با�سم )اأطياف( 
وتكون من 54 عمال فنيا خمتلفة 
مبوا�سيعها وطريقة عر�سها 
لكن روح اإبراهيم �ساخ�سة 

يف كلها.
اإبراهيم  جت��رب��ة  ول��ع��ل 
ح�سني هذه تفيد باأن من 
كل  ين�سحق  اأن  املمكن 
�سيء اإال جذوره املنغم�سة 
ومنذ  املتقدة،  روح��ه  يف 

م���������س����ارك����ات����ه 
االخ����������������رى يف 
امل�������ع�������ار��������س 
اجل�����م�����اع�����ي�����ة 
ال���ت���ي اأق���ي���م���ت يف 

داخل  الت�سكيلية  ال�سالونات 
اأن  اأعماله  ا�ستطاعت  العراق  
بقوة،  االأن��ظ��ار  اإل��ي��ه��ا  تلفت 
ال�سخ�سي   ملعر�سه  وك���ان 
منحى جديًا لفنان يغم�س 
يده يف اللون لي�سور واقعا 
ترتاكم على وجهه حقائق 
مت�ساربة احيانا، فيحاول 
بذرات  معاملها  ييظهر  ان 
االألوان ليك�سف ما يخفيه 
الزمن من روؤية �سخ�سية 
ب��ل��غ��ة ف��ن��ي��ة م����وؤث����رة يف 

عمقها.

رموزه  يبتكر  ان  ي��ح��اول  وه��و  الفنان  ه��ذا 
باأن  يوحي  م��ا  اىل  يحيلنا  فانه  وا�سكاله 
مو�سوعاته نابعة من قلب ريف هذه االأر�س 
يقدمه  فيما  ال��زم��ن  ام��ت��داد  على  املعذبة 
م�سحونة  جتريدية  اع��م��ال  م��ن  مل�ساهديه 

بح�س تراجيدي عميق. 
انه فنان وقع حتت �سحر الريف العراقي مبا 
يحمله من االألوان، وعا�س يف هواج�س وقائع 
كربالء لي�سنع منها خمرية يعيد بها روؤية 
جماليات  كنوزها  من  وي�ستنبط  للحا�سر، 
يقول  وه��و  املبتكرة،  عوامله  يف  ي�ستخدمها 
معربا عن مكنون ثقافته الكربالئية وتاأثره 
ال�سالم  اأن )ال�سني عليه  االأليمة  بوقعتها 
فراح  الدهر(  مدى  ب�سريتنا  تنري  �سم�س 

يكّون من عنا�سرها لغة فنية، 
ينتجها  ال��ت��ي  ال��ل��وح��ة  �سطح  ا�سبح  وق���د 
ابراهيم يف هذه املرحلة كا�سفا عن طبقات 

بتمعن  بدرا�ستها  القيام  من  البد  مرتاكمة 
وبعد نظر للتو�سل اىل جوهر العمل الفني، 
ري وجد  الَب�سَ ف��ان بحثه  اج��ل ذل��ك  وم��ن 
لنف�سه جمااًل اأرحب يف الر�سم على خمتلف 
اخلامات، فاأ�سبحت يف يديه كما هو �سطح 

القما�س اخلام. 
قبل  البداية  ال�سورة يف  به  توحي  ما  ذلك 
ان يكت�سف امل�ساهد ان املخطوطات ال تعود 
اإال ل�ساحبها  الذي اأعاد  انتاجها و�سمنها 

ال�سرية، وطال�سمه ال�سحرية... 

• اأجمد حميد الكعبي
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من لوحات الفنان الت�شكيلي اإبراهيم ح�شني
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دراجة امل�شتقبل ت�شري بدون جمهود      

ك�شف علمي جديد ملعاجلة 
مر�س النوم الزائد

 10000 اإىل  �سعتها  ت�سل  مبتكرة  ا�سطوانات 
غيغابايت      

ثورة  حُتدث  �سوف  جديدة  تقنية  طفرة  يف 
كربى يف الطريقة التي نعتمد عليها يف تخزين 
البيانات  باقي  وكذلك  واملو�سيقى  االأفالم 
مبختلف اأنواعها، اأعلن باحثون ا�سرتاليون عن 
اأنهم باتوا على بعد خطوات قليلة من ت�سميم 
اأول ا�سطوانات DVD التي يكون مبقدورها 
ا�ستيعاب ما ي�سل اإىل 2000 فيلم دفعة واحدة 

!
�سبقا يف  تكون  قد  التي  التقنية  وهي اخلطوة 
و�سا�سات  االأبعاد  ثالثية  التليفزيونات  ع�سر 
العر�س عالية الو�سوح والنقاء، وتب�سر يف الوقت 
ذاته بجيل جديدة من ا�سطوانات الدي يف دي 

التي تتالءم مع متطلبات الع�سر القادم. 
واأ�ساف العلماء اأن تلك اال�سطوانات اجلديدة 
ال�سلب  القر�س  وكثافة  حجم  بنف�س  تتمتع 
النانو  تكنولوجيا  ت�ستخدم  لكنها  التقليدي، 
كميات  ا�ستيعاب  على  بالقدرة  التزود  بغر�س 
�سخمة من املعلومات. ويعتقد العلماء اأن تلك 
 DVD �النوعية اجلديدة من ا�سطوانات ال
يف  االأ�سواق  يف  لطرحها  جاهزة  تكون  �سوف 

غ�سون خم�سة اأعوام من االآن. 
من  واحد  قر�س  اأن  اإىل  العلماء  اأ�سار  كما 
الدعم  كامل  يقدم  �سوف  اجلديدة  االأقرا�س 
لذاكرة اأجهزة الكمبيوتر، اأو �سيكون مبقدوره 
ت�سجيل اآالف ال�ساعات ملجموعة من االأفالم يف 

اآن واحد.

القارئ  تك�سا�س  جامعة  من  عاملة  ا�ستخدمت 
االإلكرتوين )كيندل( ليح�سن من مهارات القراءة 
لدى الطالب، ووجد اأن القارئ االإلكرتوين يحفز 
ميتلكون  ال  الذين  الطلبة  لدى  القراءة  ملكات 

حما�سًا كافيًا لالإقبال عليها.
متخ�س�سة  اأ�ستاذة  وهي  الر�سون  لوتا  واأكدت 
يف التعليم االإبتدائي يف جامعة تك�سا�س اأنه لكي 
وجنعل  االأطفال،  لدى  القراءة  مهارات  ننمي 
منها عماًل حمببًا اإليهم يجب اأن نبعدهم بع�س 

بوردمان  ك��ري�����س  االأول��ي��م��ب��ي  ال����دراج  ك�سف 
بالطاقة  تعمل  م�ستقبلية  دراج��ة  ت�سميم  عن 

ال�سم�سية، ويلحق بها جهاز كمبيوتر خا�س.
مبحرك  م��زودة  �ستكون  الدراجة  اأن  واأ�ساف 
الراكب  عن  �سينوب  ال�سم�سية  بالطاقة  يعمل 
جهاز  مبقودها  �سيلحق  كما  اإرهاقه،  حالة  يف 

لقيا�س ال�سعرات الرارية 
عملية  خ���الل  امل��ح��روق��ة 

التبديل.
بنظام  ال��دراج��ة  و�ستغلق 
قابل  "غري  ك��م��ب��ي��وت��ري 
ملالكها  ي�سمح  للك�سر"، 
ب�سمة  عرب  بفتحها  فقط 
اإطارات  و�ستكون  اإ�سبعه، 
للثقوب،  مقاومة  الدراجة 
ولن ي�سدر عنها اأي �سوت، 
االألياف  من  �ست�سنع  كما 

الكربونية، ما يجعلها اأقوى واأخف وزنًا.
كانت  الدراجة  تكنولوجيا  اأن  بوردمان  واأك��د 
متاحة بالفعل، لكنها فقط حتتاج اإيل االإرادة 
ورجح  جنب،  اإيل  جنبًا  وتركيبها  لتجميعها 
خالل  الدراجة،  ا�ستخدام  ي�سيع  اأن  بوردمان 

الع�سرين �سنة القادمة

القارئ الإلكرتوين يحّفز 
القراءة عند الأطفال 

الوقت عن القراءة العادية، وذلك بعد اأن وجدت 
اأن القراءة االإلكرتونية ت�سمح لالأطفال بالتفاعل 
مع الن�سو�س الدرا�سية ب�سكل اأف�سل من قراءة 

الكتب املطبوعة.
ت�ستخدم  والر�سون   2009 عام  خريف  ومنذ 
القارىء االإلكرتوين كيندل مع اإثنني من طالب 
ال�سف الثاين االإبتدائي، ووجدت الر�سون للقارئ 
االإلكرتوين العديد من املميزات التي ال توجد يف 
الكتب املطبوعة مثل اإمكانية �سماع الن�س وتغيري 
للقارئ  وال�سماح  الكتاب  يف  اخلطوط  حجم 
بو�سع مالحظات عّما يقراأه، والحظت الر�سون 
اأن الطفلني ا�ستخدما اأدوات القارئ االإلكرتوين 
بتمكن اأثار ده�ستها، وقالت الر�سون: "اإن الطفلني 
كانا ي�سعان مالحظات ُتلخ�س الن�س وت�ساعد 
عّزز  االإلكرتوين  القارئ  اأن  كما  فهمه،  على 
ثقتهما بالنف�س فكانا ي�سعان حلواًل للم�سكالت 
اللول  هذه  وكانت  الن�سو�س،  تعر�سها  التي 

تت�سم باخل�سو�سية واالإبتكار".
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الأمطار احلام�شية ..
حرب اأخرى

نف�سه  كانت �سد  واآخرها  كثرية  االإن�سان  حروب 
هي  تلك  الالحقة،  واأجياله  جن�سه  بني  و�سد 
و�سو�سائيًا  نوويًا  وتلويثها  )البيئة(  �سّد  حربه 
وكيميائيًا وبايولوجيًا، واإطالق فايرو�س الت�سحر 
يف اأرا�سيها، واأ�سباح ال�سموم الغازية يف اأجوائها، 
وخرق طبقة االأزون اإىل كارثة االأحتبا�س الراري، 
ومرورًا بظاهرة االأمطار الم�سية تلك الظاهرة 
ببطء  ت�سري  "كارثة  باأنها  العلماء  ي�سفها  التي 
وتدّمر باإ�سرار النباتات والبحريات واالأنهار وما 

حتتويه من خريات".
لذوبان  نتيجة  الم�سية،  ال�سفة  املطر  يكت�سب 
والتي  املطر  مباء  امل�سرة  الغازات  من  جمموعة 
االأخرية  االآونة  يف  عالية  بكثافة  اجلو  اإىل  تطلق 
وهذه  لالإن�سان،  ال�سناعية  للفعاليات  نتيجة 
 ،)SO2( الكربيت  اأك�سيد  ثاين  هي  الغازات 
ثاين    ،)NO، NO2( النرتوجني  اأكا�سيد 
وعند  وغريها،   ،)co2( الكاربون  اأوك�سيد 
البنف�سجية  فوق  االأ�سعة  وووجود  االأمطار  هطول 
)طبخة(  عنا�سر  تكتمل   )O2( واالأوك�سجني 

."acid rain" االأمطار الام�سية
  PHواملعامل الذي تقا�س به درجة الام�سية هو
يعني  فذلك  حام�سي  املطر  اإن  نقول  فعندما   ،

.)+H( زيادة يف تركيز اآيونات الهيدروجني
وترتاوح حام�سية املطر الطبيعي بني )6-5.5( 
حمو�سة  درجة  على  حتتوي  التي  االأمطار  وكل 

بن�سبة 5 اأو اأقل من ذلك ت�سمى اأمطار حام�سية.
توؤثر االأمطار الام�سية على كيميائية الكائنات 
حيوي  نظام  فكل  البايولوجي،  ونظامها  الية 
الام�سية  من  معني  معدل  حدود  يف  يعمل 

)PH(، �سواء كان اإن�سانًا اأو نبات اأو حيوانًا.
على ال�سعيد النباتي فاملواد الام�سية املوجودة 
يف االأمطار حتدث خلاًل يف التوازن ال�ساردي يف 
)الكال�سيوم  املوجبة  الكاتيونات  واأزاله  الرتبة، 
واملغن�سيوم وغريها( من الرتبة وبالتايل حرمان 

النبات من العنا�سر ال�سرورية لتغذيته، وكذلك 
تعمل )H+( على مزاحمة اآيونات الديد الذي 
)الكلوروفيل(  املادة اخل�سراء  تركيب  يدخل يف 
االأ�سا�سي يف عملية ت�سنيع الغذاء اليوي جلميع 
اأوراقها،  من  النباتات  وجتريد  الية،  الكائنات 
حيث ت�سبب ما ي�سمى باملوت الرتاجعي كما حدث 

يف غابات اأملانيا عام 1980.
واأما اأخطار االأمطار الم�سية على االإن�سان فهي 
ت�سبب احتقان االأغ�سية املخاطية وتهّيجها وت�سبب 
ال�سعال واالختناق وتلف االأن�سجة، فاّن االأ�سخا�س 
الذين يعانون من ال�سا�سية �سوف يبدوا عليهم 
خ�سو�سا  التنف�سي،  للجهاز  ال�سديد  االإرهاق 
عندما يتعر�سون للغاز امل�سبب للمطر الم�سي، 
فحني ي�ستن�سق املري�س ال�سباب الم�سي �سوف 
حتدث عنده اأزمات تنف�سية قا�سية، وانقبا�سات 
العالقة  ال�سلبة  املواد  اختزان  مع  �سعبية 
امل�ستن�سقة، في�سبح التنف�س مرهقا وغري منتظم، 
ويكون االأثر �سديدا على الذين يعانون من اأمرا�س 

القلب واجلهاز التنف�سي.
�سهلة  اأنها  هي  الام�سية  االأمطار  م�سكلة  اإن 
والتخريب  التاأثري  عظيمة  والتكوين،  الت�سنيع 
على كافة االأ�سعدة، ولكن هذا ال يعنى اأنه ال ميكن 

تقليلها، فقد اقرتح الباحثون عالجني للم�سكلة:
االأنهار  معادلة  يف  تتمثل  مكلف،  عالج  االأول: 
والبحريات الم�سية واالرا�سي الزراعية مبواد 

قلوية.
والثاين: عالج دائم ويتمثل بتنقية امللوثات قبل اأن 
تنت�سر يف الغالف الهوائي، واإيجاد نظام متطور 

للرقابة البيئية.
 فاإذا ا�ستطعنا تقليل ن�سبه الغازات ال�سارة )ثاين 
واأك�سيد  النيرتوجني  واأك�سيد  الكربيت  اأك�سيد 
الكاربون( يف الهواء فان هذا �سيعمل على تقليل 
ظاهرة االأمطار الام�سية وما تتبعها من اأ�سرار 

على الكائنات الية وحتى املعادن.
اإن الو�سع البيئي اخلطري الذي يواجه عاملنا اليوم 
وجهد  م�ساعف  بدور  القيام  العراق  على  يحتم 
كبرية،  خ�سائر  يف  الوقوع  دون  للحيلولة  كبري 
خ�سو�سا بعد هذه ال�سنني الطوال من انعزاله عن 
اأمرًا  البيئي  تاأثره  اليوم  اأ�سبح  العاملي،  حميطه 
ال منا�س منه، بل اأ�سبح من املوؤثرين يف النظام 
البيئي من خالل كميات الوقود املحرتقة يف اأنتاج 
الطاقة عرب املولدات الكبرية وحتى املنزلية اأو من 

نتاج خملفات املركبات و�سبل املوا�سالت. 

• حيدر مرت�سى
غازات حام�سية

حتمل الغازات بوا�سطة الرياح االمطار  مياه  يف  تذوب  الغازات 
لت�سكيل اأمطار ا حام�سية

ت�ساقط االمطار الام�سية 
يوؤدي اىل قتل النباتات
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اأفادت درا�سة طبية اأن تناول القهوة قد يقلل من خطر التليف الكبدي بن�سبة 22% للفنجان يوميا. وترتكز 
الدرا�سة التي �سدرت عن برنامج للرعاية ال�سحية على بيانات من 25 األفا و580 �سخ�سا.

وذكر الباحثون اأنهم مل يتمكنوا من معرفة ال�سبب وراء التاأثري الواقي على ما يبدو، لكنهم قالوا اإن القهوة 
مركب معقد وبه الكثري من املكونات الن�سطة بيولوجيا، واإن تناولها مع كرمية اأو لنب اأو �سكر اأو مواد اأخرى يزيد 

احتمال اأن يكون لها تاأثري على ال�سحة.
وقادت درا�سات تو�سلت لنتائج م�سابهة اإىل التكهن باأن مادة الكافيني قد تلعب دورا ولكن التاأثري الواقي مل 
يوجد بني االأ�سخا�س الذين ي�سربون ال�ساي، رغم اأن عددهم مثلما قال الباحثون مل يكن كثريا مثلما هو الال 

مع �ساربي القهوة.
وخل�س التقرير اإىل اأن البيانات تدعم الفر�سية القائلة باأن هناك مكونا يف القهوة يوفر حماية من التليف 

الكبدي.

ال�ساي  �سرب  بفوائد  تايوانية  علمية  درا�سة  نوهت 
االأخ�سر وحتديدا على �سعيد الوقاية من ال�سرطان 

الناجم عن التدخني.
و�سمت التجارب ال�سريرية 500 متطوعا بينهم 170 
مري�سا ب�سرطان الرئة وبعد حتليل اأ�سلوب حياتهم 
بالن�سبة للتدخني واأنواع الطعام و�سرب ال�ساي. واأكدت 
ال�ساي  �سرب  عن  العازفني  اأن  امل�ستخل�سة  النتائج 
بن�سبة  الرئة  ب�سرطان  لالإ�سابة  معر�سون  االأخ�سر 

تزيد خم�س مرات عن اأقرانهم املداومني على �سربه.
االإ�سابة ب�سرطان  اأن احتمال  الدرا�سة  اأظهرت  كما 
الرئة لدى املدخنني الذين ال ي�سربون ال�ساي االأخ�سر 
الذين  نظرائهم  اإىل  قيا�سا  مرة   13 مبعدل  يرتفع 
يوميا.  ال�ساي  هذا  من  واحدا  فنجانا  ولو  يتناولون 
وتعزو الدرا�سة فوائد ال�ساي االأخ�سر اإىل كونه غنيا 
مبادة “بولوفينولز” امل�سادة للتاأك�سد والقادرة على 

وقف ت�سكل خاليا �سرطان الرئة.

القهوة تقلل خطر 
التليف الكبدي

مكونات  من   platelets الدموية  ال�سفائح 
تكوين  هي  الرئي�سية  ووظيفتها  الرئي�سية  الدم 
تنتج  النزف،  لوقف  )اجللطات(  اخلرثات 
العظم.  نخاع  يف  نواء  خاليا  قبل  من  ال�سفائح 
وال�سفيحات لي�ست خاليا بل هي اأجزاء مفلطحة 
من ال�سيتوبالزم، بقطر 3 نانو مرت تقريبًا. وهي 
اأو  نواة  على  حتتوي  وال  منتظم  غري  �سكل  ذو 
ع�سيات. ويرتاوح عمرها املتو�سط من �سبعة اإىل 
ع�سرة اأيام. وتلعب ال�سفائح الدموية دورًا هامًا 
االلت�ساق  على  قدرتها  ب�سبب  التخرث  عملية  يف 
الإ�سارات  حتري�س  نتيجة  بينها  فيما  والرتابط 
التحري�س التخرثي. وهي من املواد االأكرث تواجدا 
بالدم بعد اخلاليا المراء حيث يرتاوح عددها 

150000 اإىل 400000 الف يف مم املكعب.
وتتك�سر ال�سفائح الدموية عند مالم�ستها للهواء 
ب�سرر  النزيف  يت�سبب  ال  حتى  الدم  لتجلط 
ولي�ست لها �سكل حمدد تنزلق انزالقا طبيعا يف 
الدم مادام �سرعة الدم ثابتة ال تتغري وتوجد يف 
مم3  لكل  مليون  ربع  بن�سبة  الطبيعى  ال�سخ�س 
الربوتينية  املادة  حتويل  هو  االأ�سا�سي  فدورها 
ال�سائلة املوجودة يف الدم وهي الفبريوجنني اإىل 
مادة �سلبة ت�سمى الفبريين وهي خيوط مت�سلبة 
تتجمع حول ال�سطح اجللدى لتمنع خروج الدم من 

اجللد.

ال�شاي الأخ�شر يقي من 
�شرطان الرئة

ما هي ال�شفائح 
الدموية؟
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واالبت�سامة  ال�سليم  والنطق  ال�سحيح  امل�سغ 
اجلميلة ورائحة الفم املقبولة كّل ذلك وغريه من 
فوائد االأ�سنان، ف�سياع االأ�سنان يفقدها ما تقدم 
من فوائد اإ�سافة اىل ذلك فاإنه يزعزع االعتداد 

بالنف�س ويقّلل من فر�س النجاح  يف عامل اليوم.
والأهمية االأ�سنان كان لزامًا علينا مراجعة االأطباء 
يف حالة ظهور ما يهّدد �سالمتها، ولنا بع�س االأ�سئلة 
التي تخ�ّس عيادات اأطباء االأ�سنان نطرحها على 

الطبيب املخت�ّس الدكتور اأحمد �ساجت العبودي:
ال�س�ؤال الأول: نرى اأجور الك�شفيات يف عيادة 
ذوي  على  حتى  جدًا  باهظة  الأ�شنان  طبيب 
الدخل املتو�شط ف�شاًل عن الفقراء واأ�شحاب 

الدخل املحدود فما هي اأ�شباب ذلك؟
اجل�اب:  ال�سبب الرئي�س هو عدم وجود ت�سعرية 
ثابتة للمواد امل�ستخدمة يف طب االأ�سنان لعدم وجود 
االإ�سراف  اأو  املواد  ا�سترياد  تتوىل  حكومية  جهة 
على بيعها لالأطباء واإمنا تاأتي عن طريق م�ستوردي 
وي�سعون  ذلك  يتوىل  من  وهم  اخلا�س،  القطاع 
ال�سعر الذي يرغبونبه، ومن االأ�سباب اأي�سا ارتفاع 
االإيجارات اخلا�سة بالعيادة وامل�ستلزمات االأخرى 
التي  املختربات  واأ�سحاب  الكهرباء  مولدات  من 
بع�س  كذلك  الرتكيبات،  ل�سنع  معها  نتعامل 
التقنيات واملواد اجلديدة التي و�سلت حديثا اإىل 
البلد غالية التكلفة من امل�سدر، وال نن�سى اجل�سع 
لدى بع�س االأطباء وانعدام الالة االإن�سانية لديهم  

واهلل اعلم.
ي�شتخدمها  التي  الأدوات  الثاين:  ال�س�ؤال 
طبيب الأ�شنان جنده يكرّرها مع جميع زبائنه 
مبجرد تغمي�شها يف �شوائل التعقيم، فهل يكفي 
خ�شو�شًا  املعدية،  الأمرا�س  انت�شار  ملنع  ذلك 

اأنها تتلّوث غالبًا بدماء املر�شى املراجعني؟
اجل�اب: �سوائل التعقيم امل�سار اإليها ت�سلح فقط 
الأدوات الفح�س والتي ال ت�ستعمل  لعالج املر�سى 
تتلوث  والتي  للعالج  ت�ستخدم  التي  االأدوات  اأما 
ب�سوائل اجل�سم من دم وغريه فانها تعالج بوا�سطة 
املعقمات الرارية �سواء اجلافة منها اأو البخارية 
لكن  واجلراثيم   الفريو�سات  على  تق�سي  والتي 
يجب االنتباه اإىل اإن عملية التعقيم هذه  تتطلب 
االأ�سنان  اأطباء  اغلب  فان  لذلك  الوقت،  بع�س 
من  اإ�سافية  اأدوات  بتوفري  امل�سكلة  هذه  يتالفون 

نف�س النوع ليتم ا�ستعمالها، لني تعقيم االأدوات 
ينتبهون  ال  املر�سى  اأن  غري  واملتلوثة،  امل�ستعملة 

لهذه العملية.
الأ�شنان  تفري�س  عملية  الثالث:  ال�س�ؤال 
يف  واحدة  مرة  النا�س  معظم  بها  يقوم  التي 
اليوم وبالتحديد لياًل عند النوم تكفي لعدم 

الإ�شابة مبا يهّدد الأ�شنان؟
اجل�اب: عملية تفري�س االأ�سنان الغر�س الرئي�س 
منها هو حماية االأ�سنان واالأن�سجة املحيطة بها من 
لثة واأن�سجة رابطة اأخرى  من االإ�سابة باجلراثيم 
وهذه  االأن�سجة  لهذه  الناجتة  االلتهابات  وبالتايل 
مرات  ثالث  ومبعدل  جتري  اأن  يجب  العملية 
يوميا وب�سورتها ال�سحيحة حيث اأن عدم تفري�س 
ال�سرورة  عند  مرتني  )اأو  مرات  لثالث  االأ�سنان 
على االأقل( اأو اإجراء العملية ب�سورة غري �سحيحة 
يت�سبب باإ�سابة اللثة واالأن�سجة بااللتهابات  والتي 
اإذا  اأو فقدانها  االأ�سنان  اإما حركة  نتيجتها  تكون 

ا�ستمر االإهمال لفرتة طويلة.
ال�شاّم  املعدن  هذا  الزئبق  الرابع:  ال�س�ؤال 
تركيبة  �شمن  ن�شعه  كيف  بال�شحة  وامل�شّر 

احل�شوة ونلعقه بل�شاننا ويختلط بلعابنا؟  
ح�سوات  يف  ي�ستخدم  الذي  الزئبق  اجل�اب: 
ال  فهو  وبالتايل  معدم   طبي  زئبق  هو  االأ�سنان 
ميتلك كل خوا�س الزئبق الّر، ولتكوين ال�سوة 
ومبعايري  االأخرى  املعادن  �سبيكة  مع  مُيزج  فانه 
والتي  ال�سلبة  االملغم  مادة  ليكون  ثابتة  واأوزان 
اإال  لها،  املكونة  واملعادن  الزئبق  عن  كليا  تختلف 
حت�سل  والتي  الّرة  املكونات  بع�س  يبقى  انه 
غري  للح�سوة  خلط  واأجهزة  مواد  ال�ستخدام 
طبيب  على  لذلك  ر�سينة،  �سركات  يف  م�سنعة 
ال�سنان االنتباه اىل هذا االأمر واإزالة الفائ�س من 
بوا�سطة  الزئبق عن طريق ع�سر ال�سوة جيدا 
قطعة �سا�س طبي، وا�ستخدام الطرق ال�سحيحة 
يف �سغط ال�سوة جيدا داخل ال�سن وبكمية زائدة 
عن الاجة واإزالة الفائ�س من على �سطحها  بعد 

ال�سغط واهلل اعلم.

• اعداد: عبد الرحمن الالمي

اأ�شناننا جواهر ثمينة ...فكيف نحميها ؟ 
   جمموعة من الأ�شئلة اأجاب عنها الطبيب املخت�س الدكتور اأحمد �شاجت العبودي 
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وفاة ال�شيدة فاطمة بنت حزام املعروفة باأُم البنني)ر�شي اهلل عنها( 

جمـاد ى   الآخرة
اأح������داث �س������ه����ر        

فاطمة  الو�سي  وحليلة  الر�سول  ب�سعة  ا�ست�سهاد 
الدار  حادثة  اأثر  على  عليها  اهلل  �سالم  الزهراء 
الف�سائل  �ساحبة  وهي  11ه�  �سنة  يف  امل�سهورة 
الكثرية، فهي من اأهل العباء واملباهلة واملهاجرة يف 
اأ�سعب وقت، وهي مّمن نزلت فيهم اآية التطهري ، 
ولها اأُمومة االأئّمة )عليهم ال�سالم(، وعقب الر�سول 
 )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اإىل يوم القيامة، وهي 

�سّيدة ن�ساء العاملني من االأّولني واالآخرين.

املنورة،  املدينة  يف  بكر  اأبي  بن  حممد  ن�ساأ 
يف حجر االإمام علي )عليه ال�ّسالم(، و�سهد 
معه اجلمل و�سفني، وواّله م�سر، اأّمه اأ�سماء 
بنت ُعَمي�س اخلثعمية، وكانت تعّد من الن�ساء 
االأوائل يف االإ�سالم، ومن �سيعة علي فاأر�سعته 
يكن  فلم  ال�سبا،  زمن  من  والت�سيع  الوالء 
ال�ّسالم(،  )عليه  علي  غري  له  اأبًا  يعرف 
ا�ست�سهد اأثناء قتاله مع جي�س معاوية �سنة 38 

ه� يف مثل هذا اليوم.

زواج عبداهلل بن عبداملطلب من اآمنة بنت 
اهلل  )�سلى  االأكرم  الر�سول  والدي  وهب 
بن عبد  كان عبد اهلل  و�سّلم(،  واآله  عليه 
املطلب من اأحّب ولد اأبيه اإليه، وملا جنا من 
الذبح وفداه عبد املطلب مبائة من االإبل، 
وهي  ن�سًبا،  مكة  ن�ساء  اأ�سرف  من  زوجه 
زهرة  بن  مناف  عبد  بن  وهب  بنت  اآمنة 

بن كالب.

تويف ال�سيد عبد ال�سني �سرف الدين املو�سوي 
العاملي )قد�س �سره( 1377ه وُدفن بال�سحن 
كان  ال�سالم(  )عليه  علي  لالإمام  اليدري 
يتميز باالإخال�س يف العمل هلل �سبحانه وحده، 
وباخل�سو�س  ال�سيوف،  اإكرام  يبالغ يف  وكان 
�سد  م�سهودة  مواقف  وله  منهم،  العلماء 
اال�ستعمار الفرن�سي، والدولة العثمانية؛ حيث 
ا�ستح�سل املوافقة منها باإعفاء طالب العلوم 

الدينية من اخلدمة الع�سكرية.

19  جمادى االآخرة15  جمادى االآخرة3  جمادى االآخرة

8  جمادى االآخرة

10  جمادى االآخرة

10  جمادى االآخرة

علي  االإمام  خالفة  من  اأ�سهر  اأربعة  م�سي  بعد 
)عليه ال�سالم( خرج اإىل الب�سرة يف �سبعمائة من 
ال�سحابة، وفيهم اأربعمائة من املهاجرين واالأن�سار، 
ومنهم �سبعون بدريًا، ملالقاة اأ�سحاب اجلمل، فبعث 
الرب  اإالّ  فاأبوا  القتال،  عدم  ينا�سدهم  اإليهم 
وبعث اإليهم مّرة ثانية رجاًل من اأ�سحابه يقال له 
م�سلم مب�سحف يدعوهم اإىل كتاب اهلل عّز وجّل، 
فرموه بال�سهام حّتى قتلوه، فاأجرب االإمام علي )عليه 

ال�سالم( على قتالهم وكان ما كان. 

موؤتة قرية من قرى البلقاء يف حدود ال�سام، 
تن�سب  واليها  ال�سيوف،  تطبع  كانت  وبها 
اليوم،  الكرك  وهي  ال�سيوف،  من  امل�سرفية 
اجلي�س  عدد  وكان  الواقعة  فيها  حدثت 
جعفر  بقيادة  مقاتل  اآالف  ثالثة  االإ�سالمي 
بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( وعدد اجلي�س 
الرومي مائتا األف مقاتل، بقيادة هرقل ملك 

الروم وانتهت بان�سحاب امل�سلمني.

13  جمادى االآخرة

وهو ال�سيخ اأبو عبد اهلل، حمّمد بن مّكي العاملي اجلّزيني، املعروف بال�سهيد االأّول، ولد عام 734ه بقرية جّزين، اإحدى قرى جبل عامل يف لبنان. 
مل يكتف)قد�س �سره( بثقافته التي تلّقاها يف ِجّزين، بل راح يتطّلع اإىل اآفاق اأُخرى يف مراكز اإ�سالمية لتلّقي املعارف اجلديدة، فرحل اإىل الّلة وكربالء 

املقّد�سة وبغداد ومّكة املكّرمة واملدينة املنّورة وال�سام والقد�س. 
ومل مينعه انتماوؤه املذهبي اإىل اأهل البيت )عليهم ال�سالم( من اأن يتعّرف على الثقافة ال�سّنية، فناظر وحاجج يف اأجواء علمية رحبة، وجال�س العلماء 

واالأ�ساتذة فا�ستفاد واأفاد، ويكفي يف ذلك قول اأُ�ستاذه فخر املحّققني فيه: »لقد ا�ستفدت من تلميذي حمّمد بن مّكي اأكرث مّما ا�ستفاد مّني«. 
لقد كانت حياته حلقات مّت�سلة من اجلهاد العلمي واالجتماعي، مل يهداأ حّتى ختمها بال�سهادة خامتة م�سّرفة، اأدرجته يف �سجّل ال�ساخمني. 

ُو�ِسَي به )قد�س �سره( اإىل امللك بيدمر؛ ف�ُسجن يف قلعة دم�سق �سنة كاملة، فلّما �سّج النا�س خاف بيدمر ثورتهم وهجومهم على ال�سجن الإنقاذ ال�سهيد 
االأّول، اأو اال�ستيالء على الكم؛ فحاول التعجيل بقتله وكانت �سهادته يف التا�سع من جمادى الثانية 786ه ثّم اأُمر به اأن ُي�سلب وهو مقتول على مراأًى من 

النا�س، ثّم ُرجم بالجارة، ومل يكتفوا بذلك بل قاموا باإحراق جثمانه الطاهر. 

9  جمادى االآخرة
�شهادة ال�شهيد الأول

لّقبها االإمام اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( باأُّم البنني، ملّا التم�ست منه اأن يلّقبها بلقب يناديها به، وال يناديها با�سمها؛ لئاّل يتذّكر 
ال�سنان )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اأُّمهما فاطمة )عليها ال�سالم( يوم كان يناديها يف الدار. 

وكانت حتمل نف�سًا حّرة عفيفة طاهرة، وقلبًا زكيًا �سليمًا، وكانت مثااًل �سريفًا بني الن�ساء يف اخُللق الفا�سل الميد، فكانت ف�سيحة 
بليغًة ورعة، ذات زهٍد وتقًى وعبادة، ومن العارفات بحّق اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، لذا وقع اختيار عقيل عليها الأن تكون زوجة 

االإمام علي)عليه ال�سالم(. 
اأجنبت ال�سّيدة اأُّم البنني اأربعة اأوالد: اأبو الف�سل العبا�س وهو اأكربهم، وعبد اهلل، وجعفر، وعثمان. 

كانت ال�سّيدة اأُّم البنني �سفيقة على اأوالد الزهراء )عليها ال�سالم( اأكرث من �سفقتها وعنايتها باأوالدها االأربعة بل هي التي دفعتهم 
لن�سرة اإمامهم واأخيهم اأبي عبد اهلل ال�سني )عليه ال�سالم(، والت�سحية دونه واال�ست�سهاد بني يديه. 

قال االإمام ال�سادق)عليه ال�سالم( »كانت اأُّم البنني تخرج اإىل البقيع فتندب بنيها اأ�سجى ندبة واأحرقها، فيجتمع النا�س اإليها 
ي�ستمعون منها...«. 

توفيت يف 13 جمادى الثانية 64ه باملدينة املنّورة، وُدفنت يف مقربة البقيع. 
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جمـاد ى   الآخرة
اأح������داث �س������ه����ر        

االإمام  ابن  علي  ال�سن  اأبو  ال�سّيد  �سهادة 
116ه  �سنة  ال�سالم(  الباقر)عليهما  حممد 
وُدفن يف مدينة كا�سان االإيرانية بعد قتال بني 
اأتباعه وجي�س وايل قزوين وهو من اأعاظم اأوالد 
موالنا االإمام الباقر )عليه ال�سالم( واأكابرهم، 
وهو َمن بعثه اإليهم لكي يعّلمهم اأحكام دينهم 

واأُمور �سرعهم.

من �سنة 676 للهجرة تويف املحقق اللي جعفر 
)�سرائع  كتاب  �ساحب  الهذيل  ال�سن  بن 
االإ�سالم يف م�سائل الالل والرام( وغريه 
من املوؤلفات الرائعة، اأفنى حياته يف الذّب عن 
املذهب والدفاع عن اآل البيت االأطهار، وقيل 
اأنه )ر�سوان اهلل تعاىل عليه(تويف يف الثالث 

ع�سر من ربيع االول.

اأُّم كلثوم بنت اأمري املوؤمنني عليه ال�ّسالم، هذه 
اأخيها  مع  كانت  وقد  ال�سغرى،  لزينب  ُكنْيٌة 
مع  وكانت  بكربالء،  ال�ّسالم  عليه  ال�سني 
االإمام ال�سّجاد عليه ال�ّسالم يف ال�سام، ثّم اإىل 
املدينة، وهي زوجة م�سلم بن عقيل واأّم حميدة 
وكانت جليلة القدر، فهيمٌة بليغة، وُخطبتها يف 
جمل�س ابن زياد معروفة، توفيت يف �سنة 61 ه� 

يف مثل هذا اليوم.

27  جمادى االآخرة

27  جمادى االآخرة

23  جمادى االآخرة 21  جمادى االآخرة

20  جمادى االآخرة

وكانت الدتها يف ال�سنة اخلام�سة للبعثة النبوية، يف مّكة املكّرمة، ملّا ُولدت الزهراء اأ�سرق منها الُنور الذي دخل بيوتات مّكة، فلم يبَق يف �سرق 
َد  االأر�س وال غربها مو�سٌع اإاّل اأ�سرق منه ذلك النور، ثّم ا�سُتنطقت فنطقت بال�سهادتني وقالت: »اأ�ْسَهُد اأْن اَل اإَِلَه اإاّل اهلُل، َواأّن اأِبي َر�ُسوَل اهلِل �َسيِّ

َياِء، َووْلِدي �َساَدة االأ�ْسَباِط«.  َد االأو�سِ االأْنِبَياِء، واأّن َبْعِلي �َسيِّ
وكانت فاطمة الزهراء)عليها ال�سالم( تنمو يف اليوم كما ينمو ال�سبي يف ال�سهر، وتنمو يف ال�سهر كما ينمو ال�سبي يف ال�سنة. 

لل�سّيدة فاطمة الزهراء)عليها ال�سالم( ف�سائل كثرية، فكانت من اأهل العباء واملباهلة واملهاجرة يف اأ�سعب وقت، وكانت فيمن نزلت فيهم اآية 
التطهري، وافتخر جربائيل بكونه منهم، و�سهد اهلل لهم بال�سدق، ولها اأُمومة االأئّمة )عليهم ال�سالم(، وعقب الر�سول  )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( اإىل يوم القيامة، وهي �سّيدة ن�ساء العاملني من االأّولني واالآخرين، وكانت اأ�سبه النا�س كالمًا وحديثًا بر�سول اهلل  )�سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم( حتكي �سيمتها �سيمته، وما تخرم م�سيتها م�سيته. 
 » وقال )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يف ف�سلها: »فاطمة ب�سعة مّني، َمن �سّرها فقد �سّرين، ومن �ساءها فقد �ساءين، فاطمة اأعّز الربية عليَّ

18 جمادى االآخرة
ال�سيخ مرت�سى االأن�ساري )قد�س �سره( وُلقب باالأن�ساري لنهاية ن�سبه اإىل ال�سحابي اجلليل جابر بن عبد اهلل االأن�ساري)ر�سي اهلل عنه(.

ولد يف الثامن ع�سر من ذي الّجة 1214ه مبدينة ديزفول يف اإيران. 
ملّا مر�س ال�سيخ �ساحب اجلواهر )قد�س �سره( عام 1266ه مر�س املوت  ، اأمر بح�سور جميع العلماء عنده، فح�سر اجلميع ما عدا ال�سيخ االأن�ساري، ملّا 
بحثوا عنه وجدوه يف حرم االإمام اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( يدعو ل�ساحب اجلواهر بال�سفاء، وعند انتهائه من الدعاء ح�سر عند �ساحب اجلواهر، 

فاأجل�سه عنده، واأخذ بيده وو�سعها على قلبه وقال: »االآن طاب يل املوت«. 
ثّم قال للحا�سرين: »هذا املرجع من بعدي«، ثّم قال لل�سيخ: »قّلل من احتياطاتك، فاإّن ال�سريعة �سمحة �سهلة«، وهذا العمل من �ساحب اجلواهر لي�س 
اإاّل لتعريف �سخ�سية ال�سيخ االأن�ساري واأعلمّيته، واإاّل فاملرجعية غري قابلة للو�سية، فا�ستلم ال�سيخ االأن�ساري زعامة ال�سيعة ومرجعيتها عام 1266ه اإىل 

1281ه. 
وُتويّف )قد�س �سره( يف الثامن ع�سر من جمادى الثانية 1281ه بالنجف االأ�سرف، وُدفن يف ال�سحن اليدري لالإمام علي )عليه ال�سالم( يف الجرة 

املّت�سلة بباب القبلة يف جوار قرب عديله ال�سيخ ح�سني جنف. 

وفاة ال�شيخ الأن�شاري

ولدة ال�شيدة فاطمة الزهراء )عليها ال�شالم( 

وفاة ال�سيد حممد ابن االإمام الهادي)عليهما 
ال�سالم( �سنة 252ه، يف مدينة بلد وقربه 
حمّمد  بال�سّيد  ُيزار،واملعروف  معروف 
البّعاج، وبال�سّيد حمّمد �سبع الدجيل ولّقب 
ي�سكنون  الذين  العرب  الأّن  الدجيل؛  ب�سبع 
يف الدجيل كانوا يلتجئون اإليه يف الليل؛ الأّن 

قّطاع الطرق ال يج�سرون عليه. 

من �سنة 198 للهجرة تويف يف مكة �سفيان بن 
عيينة الهاليل وهو من اأكابر اأ�سحاب االمام 
الديث  وطلب  ال�سالم(  )عليه  ال�سادق 
وهو حدث بل غالم ولقي الكبار وحمل عنهم 
وعّمر  و�سّنف  وجمع  وجّود  واتقن  جّما  علما 
علو  اإليه  وانتهى  عليه  اخللق  وازدحم  دهرا 
اال�سناد ورحل اإليه من البالد واألق االأحفاد 

باالأجداد.

29  جمادى االآخرة

30  جمادى االآخرة

تويّف ال�ساعر ال�سني البغدادي املعروف بابن 
مبنطقة  ه �   391 �سنة  اهلل(  )رحمه  الجاج 
النيل، ودفن عند رجلي االإمام الكاظم )عليه 
قربه  على  وكتب  الكاظمية،  مبدينة  ال�سالم( 
من  وهو  يِد(  ِباْلَو�سِ ِذَراَعْيِه  َبا�ِسٌط  )َوَكْلُبُهم 
نوابغ �سعراء ال�سيعة، وله ديوان �سعر يف ع�سر 
جمّلدات، واأكرث من مدح اأهل البيت )عليهم 

ال�سالم(، والنيل من اأعدائهم. 
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اأّم خلف
حينما �شمع خلف ابن م�شلم بن عو�شجة با�شت�شهاد اأبيه دخل على اإّمه وهو 
يبكي فقالت: ما يبكيك؟ قال: اأريد اجلهاد، فقامت اأّمه و�شّدت �شيفاً يف 
و�شطه وقالت: ابرز يا بنّي فاإنك جتد رحماً مطروحاً بني اأطناب املخّيم. 

ما بقي لها �شوى هذا الغالم الذي اأمامها فقّررت اأن ت�شّحي به اأي�شاً، فاألب�شته 
لمة حربه، التي كانت كبرية عليه، وهي تقول له: اذهب بنّي وبّي�س 
وجهي عند فاطمة الزهراء وقاتل بني يدي ابن بنت ر�شول اهلل )�شلى 
اهلل عليه واله(، فخرج خلف واأّمه تدعو له باجلنة، وبالويل والثبور على 

اأعداء الإمام احل�شني )عليه ال�شالم(.  

يف واقعة الطّف الأليمة اأحداث كبرية و�شور عظيمة جدا اخرتنا منها 
موقف زوجة م�شلم بن عو�شجة اأّم خلف املجاهدة، التي ح�شرت واقعة 
الطّف مع زوجها، ونزلت اإىل �شاحة املعركة حاملة عموداً بيدها، تدافع عن 

دينها وعقيدتها، فاأرجعها الإمام احل�شني )عليه ال�شالم(، ودعا لها باخلري.

فلما نظر اإليه الإمام  احل�شني )عليه ال�شالم( عرفه وقال ل اأحّب اأن اجمع على اأّمه م�شيبتني، فهذا ال�شاب ُقتل اأبوه 
قبل قليل، ولعل اأّمه تكره خروجه، فقال الغالم: اأّمي هي التي األب�شتني لمة حربي يا مولي، فاإذن له الإمام فربز  

�سرور فوؤاِد الب�سري النذيْر وهو يقول:  اأمريي ح�شني ونعم االأمرْي     
فهل تعلمون له من نظرْي  والـــــــــداُه وفــاطــمــٌة  عــلــيٌّ 
لـــه غـــــّرٌة مــثــُل بــــدٍر منرْي له طلعٌة مثُل �سم�ِض ال�سحى
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قاتل الغالم قتال الأبطال حتى ُقتل، واحتّزوا راأ�شه 
ورموا به اإىل مع�شكر الإمام احل�شني )عليه ال�شالم(. 

اأخذت الأّم راأ�س ولدها وهي تقول: اأح�شنت يا ولدي، 
ويا �شرور قلبي ويا قّرة عيني بّي�شت وجهي عند الزهراء 

)عليها ال�شالم(.

واأخذت عموداً وحملت عليهم وهي تقول:

و�شربت رجلني فقتلتهما، فاأمر احل�شني )عليه ال�شالم( ب�شرفها ودعا لها باخلري.

نحيفة ــٌة  ــي ــال ب ـــٌة  ـــاوي خ �شعيفة  �شيدي  عــجــوٌز  اأنــا 
دون بني فاطمَة ال�شريفة  عنيفة ب�شربٍة  اأ�شربكم 

على  ولدها  براأ�س  ترمي  اإلم  اخلام�شة  األلقطه 
امل�شركني

ثم نه�شت مبا بقي لديها من قّوة ورمت براأ�س ولدها 
نحو القوم فاأ�شابت به رجاًل فقتلته.
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• بقلم: طالب عبا�س الظاهر انتظار
يف  ح�سورك  يبقى  موالي,اإالَم  موالي...يا 
يف  الروح  على  احل�سور,فتهفو  يف  الغياب,وغيابك 
غب�ض �سباحاتها الندية,كن�سمة باردة يف اأوج  نهارات 
يف  دفٍء  كلفحة  جتيء  احلارق,اأو  ال�سيف  هجري 
زمهرير ليل �ستاءاتنا الطويل القار�ض ,فيمر طيفك 
كطوق  األيفاً  ويلوح  الولهى,  االأفئدة  على  القد�سي 
فينا  زال  الذي ما  املرير  واقعنا  تناق�ض  جناة,و�سط 
�سفا  على  ويوقفنا  فيقف  ويتاأزم,  ويتعرث,  يتبعرث, 
�سماء  من  الغمة  انق�ساع  الفتنة,رغم  نار  من  حفرة 

وطننا اجلريح.
موالي يا موالي,من اأين لنا ال�سرب على ما نحب,ومل 
نزل اأ�سارى ال�سرب على ما نكره,وكيف لنا اأن نحتفي 
بوجودك االأليف بيننا؟ونرتقب حلظة اللقاء القادم 
ال�سعيد,ونتفاءل,  باالآتي  اللذيذ,ون�ستب�سر  بالفرح 
ونحن يف هذا الواقع املزري من الفرقة والتناحر,فهل 

يرى االأعمى, اأعمى الب�سرية من طغيان ال�سهوات,اإال 
�سواد الفجيعة يف عتمة اآالمه وياأ�سه؟!

بني  اأعزل  وحيداً  زال  ما  موالي,عراقك  يا  موالي 
واخلارج,تتناه�سه  الداخل  االأعداء,اأعداء  االإخوة 
تقطع  اأن  جانب,حتاول  كل  من  الفلوات  ع�سالن 
�سر�سة  ا�ستفاقت  ال�سرهة,بعدما  خمالبهم  اأو�ساله 
اأبعد  نرى  ال  بتنا  الدم,وقد  �سهوة  النتنة  ذواتهم  يف 
من خطوتنا القادمة �سيئاً,يف خ�سم مدلهمات هذه 
الفنت,وقد راحت ترتى  مبحنها على نهاراتنا قبل 
املطر  نذر  االأليل...وهي حتمل  الليل  ليالينا,كقطع 

االأ�سود.
الليل...ليل  علينا  جّن  موالي,قد  موالي...يا 
يف  الوطن,والوطن  يف  الغربة  االآالم,اآالم  من  داكن 
الغربة,و�سبحك مل ياأت,وراح يعربد اخلوف يف دقائق 
اأيامنا,فماذا تنفع الكلمات يف ليل املظامل؛ اإذا ما ظلت 
االأهواء تتخبطنا بنزغها ال�سيطاين,وتتجاذبنا هذه 

االأ�سغان,ونحتكم اإىل ال�سيف يف اأدنى خالفاتنا,ون�سمح 
الدم  الر�سا�ض,وي�سهق  بلغة  بيننا  يتكلم  اأن  للموت 
نحو ال�سماء بهذا الذبح املجاين لالأبرياء من االأطفال 
والن�ساء والعزل من الرجال,من اجل مكا�سب دنيوية 

رخي�سة مهما عظمت يف اجلاه واملال وال�سلطان...!!
موالي...يا موالي,�سوق اإليك �سوف يبقى يتغلغل يف 
االأعماق ال�سحيقة من ذواتنا املكلومة من غدر هذا 
االإن�سان,خا�سة وقد ا�ستفاقت خمالب الفتنة,وهاجت 
ثورة �سهوات االإن�سان وطغيانها,بيد اإن �سوقنا �سيظل 
يتفاقم يف االأفئدة, وحنيناً ي�ستعر يف ال�سدور الأزوف 
العدل  حمالة,بغد  ال  فينا  القادم  ظهورك  اأوان 
اهلل  عدل  دولة  �سهاباً,لتقيم  جتيء  امل�سرق,حينما 
تعاىل على االأر�ض,وتقطع اىل االأبد كل دابر للظلم 

وللظاملني....    
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