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اأنها  جند  الثقافية  الأمناط  جمال  يف  الإ�سالمية  املجتمعات  به  مرت  ما  اإىل  النظر  حني 
تعر�ست اإىل الكثري من عمليات الهدم والتخريب من اخلارج ومن الداخل.

الإ�سالمية  الدول  نالت  بعدما  ذروتها  الإ�سالمية  للثقافة  التدمريية  الهجمات  تلك  وبلغت 
ا�ستقاللها وتخل�ست من ربقة ال�ستعمار الغربي وعادت ت�سوغ جمدها وتعيد بناء ح�سارتها 
التي فارقتها ردحا طويال من الزمن، وقد اتخذت تلك الهجمات اأ�سكال عدة كان من اأهمها 

حماولت الت�سويه الثقايف.   
ات�سال  لها  يكن  مل  التي  املجتمعات  يف  خا�سة  وا�سحًا  تاأثريا  الهجمات  تلك  حققت  وقد 
وا�سح باحل�سارة الإ�سالمية ول تعرف الكثري من مقومات الثقافة الإ�سالمية وعلى راأ�سها 
ما يخ�ض عالقاته باملجتمعات الأخرى، وقد �ساعدها يف حتقيق اأهدافها البون ال�سا�سع يف 
امليدان الإعالمي حتديدا، حيث اجته منظمو الهجمات �سد الإ�سالم اإىل اإن�ساء موؤ�س�سات 
الثقافة  تاأطري  �سبيل  يف  اخلطى  ومر�سومة  الأهداف  وحمددة  مدعومة  واإعالمية  ثقافية 
الإ�سالمية باأطر غريبة عنها وبعيدة عن ثقافتها الأ�سلية، فيما ظلت املجتمعات الإ�سالمية 
معتمدة على الأ�ساليب التقليدية فقط يف �سد تلك الهجمات واملعتمدة على مراجعة رجال 
الدين والأخذ باآرائهم يف عدد من امل�سائل، مما اأ�سعف دور رجال الدين ب�سد تلك الهجمات 

ب�سكل وا�سح.
وكان العالم واحدا من و�سائل تلك الهجمات، رغم انه كان معرو�سا للنا�ض على انه جمرد 
تكنولوجيا  الهائل  التطور  ومع  فانه  نظريتها،  حتمل  وقد  ال�سدق  �سفة  حتمل  قد  اأخبار 
وثقافيا اأ�سبح الإعالم �سالحا نافذا ت�ستخدمه اجلهات املعادية لإي�سال ر�سالتها وحتقيق 
ماآربها، فيما ا�ستغلته احلكومات املت�سلطة على املجتمعات الإ�سالمية لأغرا�ض بعيدة عن 
التاأطري الثقايف الإ�سالمي خلوفها مما جتره اآثاره الفكرية على �سلطانها، عامدة اىل فر�ض 
�سيف الرقابة على كل اإعالم هادف ي�سعى اإىل ا�ستنها�ض الروح والثقافة الإ�سالمية، فيما 

يتم البذخ والتمجيد والدعم لكل ما هو باعث على تدمري الوعي الجتماعي والفردي. 
اإىل  وم�سمونا  �سكال  الهجينة  الثقافات  دخول  اإىل  اأخرى  وعوامل  العوامل  تلك  اأدت  وقد 
العامل الإ�سالمي، مما ي�ستدعي -من كل املهتمني بامل�سروع الإ�سالمي- البحث عن الأ�ساليب 
الثقايف  التذويب  اأ�سكال  جميع  ومقاومة  الإ�سالمية  الثقافة  تدعيم  اإىل  الرامية  واملفاهيم 
اأخرى،  جهة  من  للعامل  احلقيقية  الإ�سالمية  الثقافة  �سورة  وتقدمي  جهة،  من  اخلارجية 
خا�سة بعد اأن بداأت مالمح حماولت هدم الثقافة الإ�سالمية وتدمريها تت�سح اأمام جميع 
املعنيني بت�سكيل املجتمع الإ�سالمي احل�سني، ون�سر ثقافته يف ربوع العامل اأجمع، ولكن هذا 
الو�سوح وحده لي�ض كافيا للوقوف اأمام الهجمات املعادية ما مل ي�ست�سحبه عمل جاد ومنظم 

واأهداف حمددة وخطوات مدرو�سة يف اإحياء الثقافة الإ�سالمية 
الثقافة  تنقية  الأهداف  تلك  راأ�ض  على  تكون  وان  وجتديدها، 
وجعلتها  بها  اأ�سّرت  التي  واملثالب  ال�سوائب  من  الإ�سالمية 

هجينة و�سوداوية بني ثقافات العامل.

اإعادة بناء
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• دائرة العالقات والإعالم الإ�سالمي

افتتح رئي�ض ديوان الوقف ال�سيعي  ال�سيد �سالح 
 2ال�سقا وم�سقفات  جممع  م�سروع  احل��ي��دري 
حمافظة  يف  املقد�سة  العبا�سية  للعتبة  التابع 
وخمازن  وور���س��ا  م�سانع  ي�سم  وال���ذي  ك��رب��الء 

كبرية �ست�ستغل جميعها خلدمة الزائرين. 
والإع���الم  العالقات  دائ���رة  ع��ام  مدير  واأو���س��ح 
�سركة  اإن  املو�سوي  عمار  الديوان  يف  الإ�سالمي 
اأ�سهر  ت��رك��ي��ة اأجن����زت امل�����س��روع خ���الل ع�����س��رة 
املعتمدة،  العاملية  والتقنيات  املوا�سفات  وباأحدث 
 67و مليارات   5 بلغت  امل�سروع  كلفة  اأن  موؤكدًا 

مليون دينار عراقي. 
واأو������س�����ح امل���و����س���وي 
امل�سروع  م�ساحة  اأن 
مرت  األ�����ف   12 ب��ل��غ��ت 
يحتوي  ح��ي��ث  م���رب���ع 
وم�سانع  خمازن  على 
باأعمال  خا�سة  وور�ض 
العتبة  وا���س��ت��ث��م��ارات 
املقد�سة  ال��ع��ب��ا���س��ي��ة 
خم��ازن  اإىل  اإ���س��اف��ة 
ك���ب���رية ج�����دا خل���زن 

معداتها واآلياتها، موؤكدا اإن ديوان الوقف ال�سيعي 
قدم دعمًا كاماًل واإ�سرافًا مبا�سرًا من اأجل اجناز 
�سريعة  ووفق مدة زمنية  امل�سروع بجميع مرافقه 

ن�سبيًا. 
حفل  يف  األ��ق��اه��ا  كلمة  يف  ال��دي��وان  رئي�ض  واأك���د 
تقدمي  يف  نوعية  نقلة  ميثل  امل�سروع  اإن  الفتتاح: 
�سعي  اىل  منوهًا  للزائرين،  الالزمة  اخلدمات 
ديوان الوقف ال�سيعي لإن�ساء املزيد من امل�ساريع 
اخلا�سة بتطوير وتو�سعة العتبات املقد�سة، مبينًا 
اإّن افتتاح امل�سروع اخلا�ض بالعتبة العبا�سية ميثل 

�سرفًا كبريًا لديوان الوقف ال�سيعي. 
من جانبه ثّمن اأمني عام العتبة العبا�سية املقد�سة 
اجلاد  ال�سعي  كلمته:  يف  ال�سايف  اأحمد  ال�سيد 
كافة  توفري  اأجل  من  العتبة  منت�سبو  يوؤديه  الذي 
واإن�ساء امل�ساريع  الو�سائل اخلا�سة بتطوير العمل 
كلمة حمافظ كربالء  فيما ركزت  للزوار،  خدمة 
اآمال الدين الهر على �سرورة وجود مرونة كافية 
يف القوانني لجناز اكرب عدد ممكن من امل�ساريع 
الوقف  اأجن����زه  ال���ذي  ال�سقا  مب�����س��روع  م�سيدا 

ال�سيعي. 
الوقف  دي��وان  اأّن  يذكر 
ي�سرف  ال��ذي  ال�سيعي 
العتبات  اإدارة  ع��ل��ى 
امل��ق��د���س��ة وامل������زارات 
افتتح  ق���د  ال�����س��ري��ف��ة 
م�سروعا  املا�سي  العام 
ال�سقا  مل�سروع  م�سابها 
احل�سينية  للعتبة  تابعا 

املقد�سة.   

الوقف ال�صيعي يفتتح م�صروعًا خدميًا لزائري 
العتبات املطهرة يف كربالء املقد�صة
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عالء املرعبي •

مكتبة الرو�صة احليدرية املقّد�صة
تعّد مكتبة الرو�سة احليدرية اليوم من املكتبات املتميزة واملتطورة من بني مكتبات مدينة النجف 
الأ�سرف، وقدميا �سّمت الكثري من الكتب واملخطوطات كان اأغلبها بخط موؤلفيها، واأن ال�سيخ 
علي احلزين الكيالين ذكرها يف كتاب ال�سوانح الذي اأّلفه عام)1154ه�( عند جميئه للنجف 

فقال عنها: )فيه من كتب الأوائل والأواخر من كل فن ما ل ميكن عّده وح�سره ()1(.
من  نفائ�سهم  اإه���داء  خ��الل  -م��ن  باملكتبة  واأمثالهم  وال�سالطني  امللوك  لهتمام  ك��ان  لقد 
املخطوطات الثمينة- الأثر الكبري يف �سهرة املكتبة الَعَلوية ومكانتها يف النفو�ض، بالإ�سافة اإىل 
اهتمام العلماء والكتاب وال�سخ�سيات بها، حيث قاموا بتجهيز املكتبة بالكتب واملوؤلفات من 
خالل �سراء مكتبات خا�سة باأكملها واإهدائها للمكتبة، اأو وقفها فيها كرامة لأمري املوؤمنني)عليه 
اأن ال�سحن ال�سريف كان مقرا لدرا�سة طلبة العلوم الدينية ووجود  ال�سالم(، مع مالحظة 

احلوزة العلمية لعدة مئات من ال�سنني يف النجف الأ�سرف.
للمكتبة اأ�سماء كثرية �سميت بها عرب التاريخ، منها اخلزانة الغروية -وهو ال�سم الأكرث �سهرة 
و�سيوعا وتداول بني النا�ض- واخلزانة الَعَلوية، وخزانة ال�سحن، وخزانة اأمري املوؤمنني)عليه 
ال�سالم(، ومكتبة ال�سحن الَعَلوي، واملكتبة الَعَلوية، واملكتبة احليدرية، واأخريا ت�سمى اليوم 

مبكتبة الرو�سة احليدرية. 
البويهي  الدولة  ع�سد  ان��ه  اإىل  اأ�سري  ولكن  للمكتبة،  الأول  املوؤ�س�ض  التاريخ   لنا  يبني  ومل 
املتوفى)372ه�( ل�سهرة اهتمامه بالعلم والعلماء، حيث كان اأديبا وعاملا حمبا للكتب وجمال�سة 
الأدباء، بالإ�سافة اإىل ال�سيد �سدر الدين بن �سرف الدين بن حممود الكفي الآوي)من اأعالم 
القرن الثامن الهجري( الذي اأعاد تاأ�سي�ض املكتبة م�ستعينا بفخر املحققني احللي)2( بعد اأن �سّب 
حريق يف ال�سحن ال�سريف جاء على معظمه، و�سميت حينها باخلزانة الَعَلوية �سنة )760ه�(. 

 وبعد اأن تعر�ست املكتبة لالإهمال، وبعد اأن امتدت لها الأيدي اخلوؤونة ، مل يبق من موجودات 
نفائ�سها اإل القليل، مع ما كان بها من  حمفوظات وخمطوطات وكتب ثّرة، وبعد �سقوط النظام 
ال�سابق، كان لرعاية مكتب املرجع الديني الأعلى اآية اهلل العظمى ال�سيد علي ال�سي�ستاين)دام ظله 
الوارف( الأثر الكبري يف تاأ�سي�ض مكتبات عامة يف العتبات املقد�سة، وابتداأ العمل مب�سروع اإحياء 
واإعادة مكتبة الرو�سة احليدرية بالتن�سيق مع امل�سرف العام على الرو�سة احليدرية املطهرة 
الإ�سالم  املرحوم حجة  واهتمام ومتابعة  الغريفي)دام عزه(،  ال�سيد حممد ر�سا  يف حينها 
وامل�سلمني ال�سيخ فار�ض احل�سون املتوفى �سنة)1426ه�( مدير مركز الأبحاث العقائدية، وقد 

عنّي ال�سيد ها�سم امليالين اأمينا عاّما لها منذ افتتاحها وحتى اليوم.
 كان افتتاح مكتبة الرو�سة احليدرية املطهرة واإعادة تاأ�سي�سها يف يوم الأربعاء)20 جمادي الثاين 
1426ه�( املوافق لولدة �سيدة الن�ساء فاطمة الزهراء)عليها ال�سالم(، وهي تقع عند التقاء 
ال�سلع ال�سمايل بال�سلع الغربي لل�سور الطابوقي من العتبة املقد�سة، حيث توجد بناية وا�سعة 
ذات ثالثة طوابق احتلت املكتبة منها الطابقني الأول والثاين، يف حني �سغل الطابق الأر�سي 
وال�سرداب خمازن العتبة الَعَلوية املقد�سة يف الوقت احلايل، وبابها الرئي�سي يقع يف ال�سلع 

ال�سمايل من ال�سور الطابوقي قرب طرفه الغربي، وقد و�سعت كتيبة على الباب مك�سّوة بالكا�سي 
الكربالئي مكتوب عليها: )مكتبة الرو�سة احليدرية. مت اإعادة تاأ�سي�سها عام 1426ه�(.

 يحتوي الطابق الأول من املكتبة على قاعة �سخمة ملطالعة الرجال، وهي يف نف�ض الوقت حتتوي 
على الرفوف العديدة التي حتفظ الكتب اجلاهزة للمطالعة �سمن اأر�سيف منظم ودقيق، وقد 
خ�س�ض جانب من هذه القاعة اأي�سا خلدمة ا�ستن�ساخ �سفحات امل�سادر ح�سب طلب رّواد 

املكتبة �سمن �سوابط حمددة ومدرو�سة.   
الكتب على نوعي  )العام  الفهر�سة املخ�س�سة لفهر�سة  القاعة تقع غرفة  واإىل جانب هذه 
واملو�سوعي(، ويلحق بهذه الغرفة املكتبة املتخ�س�سة باأمري املوؤمنني)عليه ال�سالم( التي ت�سم 
كتبا مفهر�سة وفق نظام عاملي معّقد، كما ي�سمل الطابق الأول غرفتي اإدارة املكتبة وامل�سرف 

عليها.
اأما الطابق الثاين فيتكون من قاعتني اإحداهما ت�سكل املكتبة ال�سوتية التي ت�سم اأر�سيفا كبريا 
من الأقرا�ض الليزرية ت�سمل حما�سرات ودرو�سا حوزوية ومناظرات وبرامج حا�سوبية وغريها 
-بالإ�سافة اإىل الر�سائل اجلامعية التي بلغ عددها يف نهاية �سنة 1429ه� حوايل)000( ر�سالة 
والعدد يف تزايد م�ستمر- كما اأن هذه القاعة ت�سم اإدارة موقع �سبكة املعلومات)النرتنيت( 
اخلا�ض باملكتبة احليدرية وغرفة تن�سيد الكتب التي ت�سدر عن مكتبة الرو�سة احليدرية، اأما 
القاعة املال�سقة لها فقد خ�س�ست ملطالعة الن�ساء وهي على غرار نظام القاعة املخ�س�سة 

للرجال، كما ي�سّم الطابق الثاين للمكتبة غرفة خا�سة يتم فيها جتليد الكتب واإدامتها.
بلغ ر�سيد مكتبة الرو�سة احليدرية املطهرة من الكتب)60000( كتاب كامل ومفهر�ض ومعد 
للمطالعة، وذلك ح�سب اآخر اإح�سائية يف نهاية �سنة 1429ه�، والعدد يف تزايد م�ستمر بربكات 

اأمري املوؤمنني)عليه ال�سالم(. 
 وقد �سدر من هذه املكتبة املباركة عدة اإ�سدارات مطبوعة مثل: الك�ساف املنتقى لف�سائل علي 
املرت�سى)عليه ال�سالم(، وم�ساهري املدفونني يف ال�سحن الَعَلوي ال�سريف، واملح�سن ال�سبط 

مولود اأم �سقط، ومقدمات كتب تراثية.. والعطاء متوا�سل باإذن اهلل.
ويف الآونة الأخرية ولإحياء م�سروع خا�ض مبكتبة الرو�سة احليدرية، قامت �سعبة الإعالم يف 
ق�سم ال�سوؤون الفكرية والثقافية بتنفيذ م�سروع التاريخ ال�سفهي الذي يهدف اإىل توثيق �سوتي 
و�سوري لكثري من املعلومات التاريخية وغريها من التجارب التي مرت بال�سخ�سيات والرموز 
من العلماء والوجهاء، والتي قد تذهب وُتن�سى مبوت حامليها، فامل�سروع حماولة لأر�سفة وت�سنيف 
وتوثيق املعلومات من خالل اإجراء احلوارات مع ال�سخ�سيات املعنية ل�ستثمارها كتجارب تخدم 

الأجيال القادمة، وقد اأجريت العديد من اللقاءات مع ال�سخ�سيات املهمة يف هذا ال�سدد.
)1(ما�سي النجف وحا�سرها، جعفر حمبوبة 150:1

)2( فخر املحققني اأبو طالب حممد بن احل�سن بن يو�سف بن املطهر احللي، ولد �سنة )62ه� �� 1304م( وتوفى 
�سنة )771ه� �� 1393م( 
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• هيئة التحرير

وفد م�صلمي فرن�صا بعد يارة العتبة احل�صينية 



زار وفُد من م�سلمي 
ف���رن�������س���ا ���س��ري��ح 
احل�سني  الإم��������ام 
)ع��ل��ي��ه ال�����س��الم( 
ب��رف��ق��ة ب��ع�����ض من 
م�������س���ل���م���ي ل��ب��ن��ان 
على  �سيوفا  ليحلوا 

كربالء املقد�سة.
لنائب  ك��ل��م��ة  ويف   
للعتبة  العام  الأمني 
املقد�سة  احل�سينية 

قال  الزائر  الوفد  لقائه  اأثناء  ال�سامي(  )اأف�سل  ال�سيد 
بيت  اآل  زيارة  عن  حتدثت  التي  والأحاديث  الروايات  "اإن 
ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واله و�سلم( كثرية وعديدة، ل 
�سيما التي تكون يف اأ�سعب الأوقات التي ميّر بها املوؤمنون 
وان املتتبع لواقع حمبي اآل البيت )عليه ال�سالم( يجد اأن 
الظروف  اأ�سعب  من  هي  اأتباعهم  عا�سها  التي  الظروف 

واأ�سدها ".
نتيجة  ج��اءت  ال�سعبة  ال��ظ��روف  "اأن  ال�سامي:  واأ���س��اف 
�سيعة  ل�سطهاد  والرامية  والقمعية  الظاملة  ال�سيا�سات 
�سهدها  التي  ومنها  ال�سالم(وحمّبيهم،  )عليه  البيت  اآل 

العراق يف فرتة حكم 
الطاغية �سدام الذي 
ا�ستطاع  ما  بكل  عمل 
زوار  مل��ن��ع  ق����وة  م���ن 
الأمام احل�سني )عليه 
ال�����س��الم( م��ن زي��ارة 
واإن  الطاهر،  املرقد 
العراق  يف  ح�سل  ما 
الطاغية  �سقوط  بعد 
ما  وتخريب  قتل  من 
هو  اإل امتداد لر�سالة 
الذين  اإراقة دماء امل�سلمني  التي عمدت اىل  يزيد و�سدام 
ي�سعون لن�سر اخلري واملحبة بني �سفوف الب�سرية جمعاء".

حمبي  ينتقد  العامل  "اإن  ال�سامي:  اأ�سار  اأخ��ر  جانب  من 
اآل  اأئمتهم من  ال�سالم( لزيارتهم قبور  البيت )عليهم  اآل 
كونهم  ال�ساحلني  اهلل  واأول��ي��اء  ال�سالم(  )عليهم  البيت 
اأمواتًا، وان زيارتنا لأئمة الهدى )عليهم ال�سالم( ما هي 
اإل  للتاأكيد على موالتنا للر�سالة املحمدية والنهج القومي 
الذي جاء به الر�سول الأكرم حممد بن عبد اهلل )�سلى اهلل 
)عليهم  الأطهار  بيته  اأهل  والتي حملها  و�سلم(  واله  عليه 

ال�سالم( .

للعتبة  العام  الأم��ني  �سماحة  بغداد  العا�سمة  اأمانة  كرمت 
للعتبة  الفعالة  امل�ساركة  خلفية  على  املقد�سة  احل�سينية 
اإقامته  والذي  الثالث،  العاملي  الزهور  مهرجان  يف  املقد�سة 

اأمانة العا�سمة على حدائق الزوراء يف بغداد.
املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  ا�ستقبال  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
�سماحته  مكتب  يف  العا�سمة  اأم��ان��ة  م��ن  وف��دا  الكربالئي 

بال�سحن احل�سيني ال�سريف.
وعرب �سماحته خالل اللقاء عن �سكره وتقديره للجهود التي 
�ساهمت يف اإجناح هذا املهرجان. موؤكدا على �سرورة خدمة 

العراق يف اقامة هكذا مهرجانات.
وطالب ال�سيخ الكربالئي بال�ستفادة من ثقافات باقي ال�سعوب 
والنفتاح على الآخرين وال�ستفادة من خرباتها. معتربا ان 

هذا يعطي قوة ل�سعوب املنطقة ومن �سمنها العراق.
العا�سمة  اأمانة  من جهته بني مدير العالقات والإع��الم يف 
بغداد الأ�ستاذ )حكيم عبد الزهرة( ان م�ساركة العتبة لهذا 
العام كانت متميزة. واأن هذه امل�ساركة نالت ا�ستح�سان الوفود 

امل�ساركة من عدة دول.

�صماحة ال�صيخ الكربالئي يلتقي وفداع�صائريا

اأمانة العا�صمة
 تكّرم ال�صيخ الكربالئي

 زار العتبة احل�سينية املقد�سة وفد ع�سائري والتقى 
باأمينها العام �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي 
احل�سيني  ال�����س��ح��ن  يف  ال�����س��ي��اف��ة  دار  ق��اع��ة  يف 

ال�سريف.
وحتدث �سماحة ال�سيخ الكربالئي خالل اللقاء عن 
مواجهة  يف  العراقية  الع�سائر  اأبرزته  ال��ذي  ال��دور 

ال�ستبداد م�سيدًا باملواقف الوطنية لها. 
وبني �سماحته ان "جمموعة من النعم قد اأنعم اهلل 
تعاىل بها على الإن�سان امل�سلم من جملتها النتماء 
اىل مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم والعتقاد باأن 

منهجهم هو منهج ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم الذي يجب اتباعه".
واأ�سار اىل "نعمة عظيمة اأخرى، هي ن�ساأة اأبناء الع�سائر وترعرعهم يف مدن توفرت فيها 
واإن هذه  البيت عليهم ال�سالم،  اأجواء جعلتهم على خط اللتزام الديني والولء لأهل 
النعمة العظيمة هي توفيق وهداية، وقد اأنعم اهلل تعاىل علينا بها. لذا وجب علينا اأن 

ن�سكره ونحمده".
واأ�ساف �سماحته "اإن امل�سوؤولية ل تقع على عاتق احلكومة وجمل�ض النواب فقط، بل تقع 

على عاتق كل عراقي اجتاه البلد. وانه على اجلميع 
اأن يخدم البلد بكل ما ي�ستطيع ول يلقي اللوم على 
املواطنة  ب��روح  يتحّلى  اأن  عليه  يجب  بل  احلكومة 
وما الذي ي�ستطيع اأن يقدمه خدمة لبلده بح�سب ما 

اأعطاه ربه من اإمكانيات وِنعم".
الزيارة جاءت   "الغاية من  اإن  الوفد  من جهته بني 
الر�سيدة،  ال��دي��ن��ي��ة  باملرجعية  ال��ع��الق��ة  لتقوية 
وال�ستفادة من و�ساياها احلكيمة التي ن�ستمد منها 

روح امل�سوؤولية واملواطنة".
الع�سائر  "عدد  الأ���س��دي  ع��دن��ان  ال�سيخ  واأ���س��اف 
ثالثني  من  اأكرث  املا�سيني  العقدين  خالل  املقد�سة  كربالء  حمافظة  اىل  انتقلت  التي 
ع�سرية ا�ستوطنت يف منطقة )فريحة( جتاوز عدد ال�سكان �سبعني األف نازح من جنوب 

العراق".
الهيمنة  �سد  وث��اروا  البائد  النظام  جاهدت  الع�سائر  ه��ذه  "اأبناء  اإن  الأ���س��دي  واأّك��د 
وال�ستبداد يف البلد، واإن النزوح اىل كربالء بداأ ب�سكل متواتر ملا �ساهدوه من ا�ستقرار 

اأمني واجتماعي فيها ".
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اأ�صاتذة من كلية اللغات يف جامعة بغداد يزورون 
العتبة  احل�صينية املقد�صة

ت�سرفت جمموعة من اأ�ساتذة كلية اللغات يف جامعة 
بغداد بزيارة مرقد الإمام احل�سني عليه ال�سالم، 
للعتبة   العام  الم��ني  مكتب  مبدير  اللقاء  ثم  وم��ن 

ال�سيد �سعد البناء.
عبا�ض  )فا�سل  الدكتور  قال  اللقاء  هام�ض  وعلى 
جلمعية  التح�سريية  الهيئة  ع�سو  امل��ح��م��داوي( 
اللقاء وفتح باب  " ت�سّرفنا بهذا  مرتجمي العراق 
الأثر  برتجمة  اإخ��وان��ن��ا  م��ع  امل�ساركة  يف  التعاون 
عليه  احل�سني  الإم���ام  ثقافة  واإي�سال  احل�سيني 
ال�سالم  واأخالقه مبختلف اللغات، ويعّد هذا اللقاء 
ن�سع  كي  العام  الأم��ني  مكتب  مدير  مع  لنا  الأول 

اخلطوط الرئي�سية من اأجل توثيق التعاون بني هذه اللجان 
والعتبة املقّد�سة ".

من جانبه قال الدكتور )�سامر اأكرم ح�سني( مقرر ق�سم 
والأدب  الفكر  لن�سر  ا�ستعدادنا  نبدي   " الرو�سية  اللغة 
الوفد  �سم  حيث  املختلفة،  العامل  لغات  اإىل  احل�سيني 
الكلية  تعترب  التي  اللغات  كلية  من  اأق�سام  عدة  روؤو�ساء 
خمتلف  يف  مرتجمني  ت��خ��ّرج  التي  ال��ع��راق  يف  الوحيدة 
اللغات، ومتتلك هذه الكلية اأ�ساتذة اأكفاء ميلكون الرغبة 

يف التعاون وتقدمي اخلدمة املجانية للعتبة املقد�سة".
اللغة  واأ�ساف التدري�سي )جعفر عبد الزهرة( -  ق�سم 
الفرن�سية - " هذه بداية لنفتاح املوؤ�س�سات الدينية على 
الكادميني العراقيني وخلق تعاون م�سرتك يخدم الإ�سالم 
خارج  امل�سلمني  اىل  الإ�سالمي  الفكر  اإي�سال  وخا�سة 

العراق الناطقني باللغات الأخرى".
وتابع عبد الزهرة حديثه " اأ�سفر اللقاء عن التفاق على 
عدة حماور اأهمها البدء بعملية ترجمة اإ�سدارات العتبة 
املقد�سة اإىل اللغات املختلفة، واأي�سا فتح موقع على �سبكة 

النرتنيت خا�ض مبو�سوع الرتجمة الدينية، واأي�سا 
لتعليم  ودورات  وبحوث  ون��دوات  موؤمترات  اإقامة 

اللغات ل�سكنة كربالء ".
من جانبه �سكر مدير مكتب المني العام الأ�ستاذ 
)�سعد الدين ها�سم ( اأع�ساء الوفد على ح�سورهم 
العراق  خدمة  اأج��ل  من  ال�سفر  عناء  وجت�ّسمهم 
والفكر ال�سالمي وم�ساركة مرتجمي العتبة املقد�سة 
يف  م�ستقبال  �سيثمر  ال��ذي  التعاون  من  نوع  وخلق 
جمال الرتجمة واملجالت الأخرى، حيث �سيرتجم 
ق�سم من اإ�سدارات العتبة املقد�سة اإىل اأربع لغات 
وناأمل وفقا لآلية معينة اأن يتم ترجمة الإ�سدارات 

اإىل لغات اأخرى ".
تام  ا�ستعداد  على  املقد�سة  العتبة  ان   " البناء  وا�ساف 
ل�ستقبال الوفود من البلدان الجنبية املختلفة الراغبني 
)احل�سينية  املقد�ستني  العتبتني  ن�ساطات  على  بالطالع 
املجالت،  خمتلف  يف  املتعددة  وم�ساريعهما  والعبا�سية( 
ويف الوقت نف�سه نتاأمل تعاون اع�ساء الوفد يف هذا اجلانب 
الجنبية  البلدان  يف  زمالئهم  مع  عالقاتهم  خالل  من 

املختلفة ".

جامعة  منها  رو�سية  جامعات  عدة  من  وفد  العراق  زاَر 
)�سراتوف( احلكومية لعقد اتفاقات تعاون وا�ستثمار مع 

اجلامعات العراقية يف حمافظات الفرات الأو�سط.
املقد�سة، حيث  العتبة احل�سينية  بزيارة  الوفد  وت�سّرف 
كان با�ستقبالهم يف قاعة دار ال�سيافة بال�سحن احل�سيني 
ال�سريف ال�سيد )�سعد الدين البناء( مدير مكتب الأمني 

العام للعتبة احل�سينية املقد�سة.
وا�ستمع الوفد ال�سيف ل�سرح بخ�سو�ض جملة من امل�ساريع 
الأجنبية  الإ�سدارات  ومنها  املقد�سة  للعتبة  الإعالمية 

التي تتبنى ن�سر وبّث ثقافة اأهل البيت )عليهم 
ال�سالم( يف الأو�ساط الغربية. مو�سحا اإنه مت 
اإ�سدار جمالت اإ�سالمية بلغات خمتلفة، منها 
باللغة  و�سبقتهما جملة  والفار�سية  الفرن�سية 
الإجنليزية، وهي اأول جملة اإ�سالمية ثقافية 
باأقالم عربية واإ�سالمية على م�ستوى العراق 

والعتبات املقد�سة.
التعليم  ل����وزارة  الأق����دم  ال��وك��ي��ل  ق���ال  فيما 
علي  )عبد  الأ�ستاذ  العلمي  والبحث  العايل 
الطائي( اإن "الوفد الرو�سي زار العراق وفق 

دعوة ر�سمية من اجل عقد اتفاقات تعاون مع عدد من 
جامعة  ومنها  الأو�سط  الفرات  يف  العراقية  اجلامعات 
كربالء، اإ�سافة اإىل اأن الوفد �سيتفق على م�ساريع مهمة 
كمذكرات تفاهم مع اجلامعات تخ�ض معاجلة الت�سحر 

باملحافظة ".
عدة  وجهت  التعليم  "وزارة  اإن  )ال��ط��ائ��ي(  واأ���س��اف 
البلد  ل��زي��ارة  الأجنبية  اجل��ام��ع��ات  م��ن  لعدد  دع���وات 
م�سريا  العراقية"  اجلامعات  مع  تعاون  اتفاقات  وعقد 
"جامعة �سراتوف الرو�سية احلكومية وجامعات  اىل اإن 

البلد و�سلت العراق لعقد اتفاق تعاون  اأخرى من نف�ض 
مع اجلامعات العراقية. وان هذه الزيارة �ست�سمل اأي�سا 
باملحافظة،  والت�سّحر  امللوحة  ملعاجلة  تطبيقية  اأعمال 
امللوحة  فيها  تكرث  التي  الزراعية  الأرا�سي  وا�ست�سالح 
والرتبة وهند�سة املواد وكذلك مناق�سة اإر�سال الزمالت 

الدرا�سية على جميع الأ�سعدة الدرا�سية". 
واأكد الطائي اأن "بادرة الوزارة بدعوة اجلامعات الرو�سية 
هي خطوة نحو دعوة باقي اجلامعات يف البلدان الأخرى 
واقع  بخدمة  ي�سب  فيما  جتربتها  ملناق�سة  العراق  اإىل 

العراق وتدريب كوادرنا الوطنية".
احلكومية  الرو�سية  �سراتوف  جامعة  ممثل 
الزيارة  "هذه  اإن  ق��ال  ركيجن(  )فري�ض 
جاءت جوابية على زيارة قام بها وفد جامعة 
اتفاقات  بعقد  و�سنقوم  ع��ام  قبل  ك��رب��الء 
اإ�سافة  باجلامعة،  العلمية  الكوادر  لتطوير 
اإىل عقد اتفاقات بخ�سو�ض تطوير املنطقة 
الزراعية والري والبحث عن املاء يف املناطق 

ال�سحراوية يف حمافظة كربالء".

وفد من جامعات رو�صية يزور العتبة احل�صينية املقد�صة
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اإجنا  من م�صروع املجاميع ال�صحية قرب 
مقام المام املهدي )عجل ا تعاىل فرجه(

قال رئي�ض ق�سم ال�سوؤون الهند�سية يف العتبة احل�سينية 
املجاميع  م�سروع  اإن  كاظم"  ح�سن  حممد  املقد�سة 
ال�سحية الواقعة على نهر احل�سينية قرب مقام الإمام 
من  هو  ال�سريف(  فرجه  تعاىل  اهلل  )عجل  املهدي 

امل�ساريع اخلدمية التي ي�سرف عليها الق�سم حاليًا".
واأ�ساف اأن " امل�سروع ينّفذ من قبل اإحدى ال�سركات 
املحلية، و م�ساحته )00 م2( بطابقني )حتت الأر�ض 
بالإ�سافة  �سحيا  مرفقا   90 لت�سم  اأر�سي(  وطابق 
اىل 16 حماما �سحيا منا�سفة بني الرجال والن�ساء، 
اإىل ذلك قد مت تخ�سي�ض مقاعد خا�سة  بالإ�سافة 
من  النتهاء  مّت  وقد  والن�ساء.  الرجال  من  للمعوقني 
للمياه وال�سرف ال�سحي  التاأ�سي�سات اخلا�سة  كافة 
جدران  تغليف  مت  حني  يف  الرجال،  بقاطع  اخلا�سة 
املجاميع ال�سحية ب� )الكرانيت( واأر�سية احلمامات 

والتربيد  التهوية  نظام  ا�ستخدام  مع  بال�سرياميك 
احلديث يف امل�سروع".

وتابع رئي�ض الق�سم اأن: الطابق الأر�سي من امل�سروع 
�سيكون خم�س�سا ل�سرتاحة الزائرين حيث يحتوي 
وم�ساحات  حديثة  وم��ظ��الت  للجلو�ض  اأم��اك��ن  على 
)عليه  ال�سهداء  �سيد  بزائري  تليق  جميلة  خ�سراء 
ال�سالم(. وقد مت النتهاء من و�سع ال�سياج احلديدي 
املخ�س�ض للطابق الأر�سي وبطول )127م(، حيث اإن 

من املقرر تغليفه بالكرانيت وهي املرحلة الأهم.
 ويف ختام حديثه اأكد اأن: ن�سبة اإجناز امل�سروع و�سلت 
املدة  خالل  الإجن��از  يتم  اأن  املوؤمل  ومن   .  60 اإىل

املتفق عليها وهي 2 �سهرًا ".

كّرمت الأمانة العامة للعتبة احل�سينية املقّد�سة الطالبات املتميزات بح�سن 
ال�سلوك والأخالق يف حمافظة كربالء املقد�سة.

وقال مدير مكتب المني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة ال�سيد )�سعد الدين 
البناء( اإن �سعبة رعاية الطفولة بالعتبة احل�سينية اأقامت حفال لتكرمي )24( 
طالبة متميزة بالخالق احل�سنة وذلك �سمن برنامج )فتاة ح�سن التعامل( 
واخللق  ال�سرية  بح�سن  متميزة  فتاة   )24( اختيار  خالله  من  مّت  ال��ذي 

والتعامل  
واأ�ساف البناء ان التكرمي جاء بالتعاون مع مديرية تربية كربالء املقد�سة 
كونها اجلهة التي قامت بو�سع اآلية الختيار وتكرمي الطالبات يف وقت �سابق، 
مبينا ان املبادرة التي اأطلقتها المانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة تاأتي 

�سمن اأهداف العتبة املقد�سة برعاية �سريحة الطفولة والهتمام بها

العتبة احل�صينية تكّرم الطالبات املتميزات 
بح�صن ال�صلوك والأخالق

وفد عربي يزور 
العتبة احل�صينية املقّد�صة

 
اأكد رئي�ض الوفود العربية امل�ساركة يف مهرجان الزهور 
" ان  ببغداد  ال���زوراء  حدائق  على  اأقيم  ال��ذي  العاملي 
الو�سع المني بعموم العراق اأ�سبح اكرث ا�ستقرارا من 
العام املا�سي. وان احلاجز النف�سي لدى الوفود العربية 
ال�سالة يف احلرم  فري�سة  اأدائهم  بعد  انهار  امل�ساركة 

احل�سيني ال�سريف ".
وقال املهند�ض ال�سوري )حممد ال�سبعاين( اثناء زيارة 
"ان  ال�سالم  الم��ام احل�سني عليه  العربي حلرم  الوفد 
الوفود العربية جاءت لزيارة مرقد المام احل�سني وباقي 
العتبات املقد�سة بالعراق، والتقت بالمني العام للعتبة 
الكربالئي(  املهدي  )عبد  ال�سيخ  �سماحة  احل�سينية 
اأكد دائما على وحدة  الوطني الذي  وا�ستمعت خلطابه 
العراق. وان العراق اليوم اأ�سبح اكرث ا�ستقرارا من العام 

املا�سي ".
وا�ساف ال�سبعاين " هناك تناغما كبريا بني الطوائف 
العراقية.  باملدن  طائفي  تعامل  لأي  لوجود  و  العراقية 
واننا كوفد عربي متكّون من جمموعة دول خمتلفة ومن 
مذاهب متعددة قد �سلينا اليوم بجانب اإخواننا ال�سيعة 
العالم  �سنعه  الذي  النف�سي  احلاجز  وان  العراقيني. 
اخلارجي من اأجل عدم التوا�سل مع اأ�سقائنا العراقيني 
قد انهار هذا اليوم بعد ال�سالة. وان الوفد اأ�سبح يحمل 
ر�سالة حمبة و�سالم �سيتم نقلها لكل الدول العربية . واننا 
ممتنون حلفاوة ال�سقبال وكرم ال�سيافة من قبل الخوة 

العراقيني والقائمني على العتبات املقد�سة يف كربالء".
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•فتحي الربيعي•فتحي الربيعي

مبنا�سبة الذكرى العطرة لولدة النور العلوي املبارك فخر املخدرات ال�سيدة املجاهدة زينب 
عليها ال�سالم، ويف خطوة تهدف اإىل رفع الوعي الديني والأخالقي والثقايف لدى الفتيات اللواتي 
بلغن �سن التكليف ال�سرعي، و حّثهن على اللتزام  بالأحكام ال�سرعية املقّد�سة اأقامت الأمانة 
العامة للعتبة الكاظمية املقد�سةق�سم الثقافة والعالم وبالتعاون مع �سعبة الرقابة الن�سوية، 

حفاًل مباركًا بهذه املنا�سبة العطرة يف رحاب ال�سحن الكاظمي ال�سريف.
 وبداأ احلفل بتالوة اآيات من الذكر احلكيم تلتها اإحدى طالبات مدر�سة التكامل، ثّم األقت 
اإحدى الطالبات ق�سيدة �سعرية جّمدت الولدة امليمونة للعقيلة زينب عليها ال�سالم، تالها 
كلمة احلاجة هناء تركي الطائي ع�سوة جمل�ض النواب العراقي، بهذه املنا�سبة العطرة والتي 
اأّكدت فيها الدور العظيم لل�سيدة زينب عليها ال�سالم يف احلفاظ على تعاليم الدين الإ�سالمي 

احلنيف، واملكانة املرموقة لها يف قلوب املوؤمنني جميعًا باعتبارها النموذج العظيم والقدوة 
الكبرية يف ال�سلوك التي يجب اأن حتتذي بها كل امراأة يف العامل...

كما تخلّل احلفل عر�ض  م�سرحي بعنوان )احلجاب بداية الطريق(، ج�ّسد الأهمية البالغة 
للحجاب ال�سرعي باعتباره اأمرًا دينيًا وحكمًا اإلهيًا �سّرعه اهلل تعاىل واأّكد عليه القراآن الكرمي 

والر�سول الأكرم واأهل بيته عليهم ال�سالم.
 واألقيت بع�ض الأنا�سيد الدينية التي خّلدت ال�سرية العطرة للحوراء زينب عليها ال�سالم وعربت 

عن اأهمية احلجاب ال�سرعي والدعوة اإىل عّفة ونزاهة املراأة.
 ويف ختام احلفل وزعت هدايا من بركات الإمامني اجلوادين عليهما ال�سالم على الفتيات 

اللواتي بلغن �سن التكليف ال�سرعي و�سط فرحة كبرية و�سرور بالغ عّما املكان الطاهر. 

العتبة الكاظمية املقد�صة
 يي ذكرى ولدة ال�صيدة ينب عليها ال�صالم 

افتتحت الأمانة العامة للعتبة الكاظمية املقّد�سة ق�سم الثقافة والإعالم 
وبالتعاون مع �سعبة الرقابة الن�سوية، الدورة القراآنية لأحكام التالوة والتجويد 

على قاعة �سعبة التطوير والتاأهيل يف �سحن التو�سعة اجلديد.
 وقد و�سع لهذا الغر�ض منهاج وزعت من خالله املحا�سرات بواقع ثالث 
ح�س�ض يف الأ�سبوع ولالأيام اجلمعة وال�سبت والثالثاء وت�ستمر هذه الدورة 

.2011415 القراآنية ملدة خم�سة اأ�سهر ابتداًء من تاريخ
املوؤمنات  الأخ��وات  جميع  املقد�سة  الكاظمية  للعتبة  العامة  الأمانة  وتدعو 

الراغبات بامل�ساركة مراجعة �سعبة الرقابة الن�سوية لت�سجيل اأ�سمائهن.
يذكر اأن هذه الدورة هي اإحدى اخلطوات التي تعك�ض مدى الهتمام الذي 
توليه العتبات املقد�سة لكتاب اهلل العزيز و احلث على تعلم القراآن الكرمي 

والتفّقه يف اأحكامه ومعانيه، وبتوجيه من ديوان الوقف ال�سيعي.

افتتاح دورة قراآنية ن�صوية باأحكام التالوة
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•ح�سني الرفيعي   

الثاين  املوؤمتر  انعقاد  املقّد�سة  الكاظمية  العتبة  �سهدت 
يف  املقد�سة  للعتبات  العامة  العالقات  اأق�سام  مل�سوؤويل 
العراق وذلك بهدف تعميق اأوا�سر ال�سلة والرتابط بني 
اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  املهمة  الأق�سام  تلك  م�سوؤويل 

للمراقد املطّهرة وزائريها الكرام .
وقال ع�سو جمل�ض اإدارة العتبة الكاظمية املقّد�سة ورئي�ض 
ال�سيخ )ح�سن هادي طه(     فيها  العامة  العالقات  ق�سم 
م�سوؤويل  ا�ست�سافة  ارتاأت  املقّد�سة  الكاظمية  العتبة  اإن 
والعبا�سية  واحل�سينية  العلوية  للعتبة  العامة  العالقات 
الأق�سام  بني  التوا�سل  بخ�سو�ض  للتباحث  والع�سكرية 
يف  املقد�سة  الع�سكرية  العتبة  ودع��م  اخل��ربات  وتبادل 
يف  متخ�س�ض  ك��ادر  اإر���س��ال  اأهمها  وم��ن  ال�سبل  �ستى 
جمال العالقات العامة والإعالم واخلدمات لتقوية خربة 
العاملني يف العتبة الع�سكرية املقد�سة اإ�سافة اإىل مناق�سة 
ت�سكيل جلان متخ�س�سة يف العالقات العامة والإعالم 
والحتفالت  الن�ساطات  لت�سويق  املقد�سة  العتبات  بني 
التي تقيمها كل عتبة من خالل الو�سائل الإعالمية التي 

متتلكها تلك العتبات.
العتبة  العامة يف  العالقات  رئي�ض ق�سم  اأثنى  من جهته 
العلوية املقّد�سة ال�سيخ )اإبراهيم البديري( على مثل هذه 
املبادرات التي عّدها باملهمة وال�سرورية كونها ت�سب يف 

خدمة مراقد اأهل البيت عليهم ال�سالم، مبّينا اأن املوؤمتر 
�سيخرج بتو�سيات م�سرتكة بني الأمانات العامة للعتبات 
املقّد�سة مو�سحا اأن املوؤمترين اأجمعوا على عقد الجتماع 
العتبة  القادم يف  اآيار  الثالث والذي �سيقام مطلع �سهر 
بنود  من  تنفيذه  مّت  ما  متابعة  ليتم  املقد�سة  العبا�سية 
املوؤمتر، موؤّكدا يف الوقت نف�سه اأن هنالك اأمورا يجب اأن 
تتوحد بني العتبات املقّد�سة لكي تكون هذه الجتماعات 

اإيجابية.
العتبة  يف  العامة  العالقات  ق�سم  رئي�ض  تقّدم  حني  يف 
والثناء   بال�سكر  ال�سفار(  )عدنان  املقد�سة  العبا�سية 
اأّل  متاأمال  اجتماعات  لعقد مثل هكذا  املبذولة  للجهود 
العالقات  اأق�سام  على  واملوؤمترات  الجتماعات  تقت�سر 
العامة والإعالم فقط بل يتعدى ذلك اإىل جميع الأق�سام 
طموح  يلبي  ب�سكل  املقد�سة  العتبات  ب��واق��ع  للنهو�ض 
مراكز  احتلت  اليوم  العتبات  اأن  مو�سحا  ال��زائ��ري��ن، 
الريادة وامل�سوؤولّية لي�ض على م�ستوى العراق فقط بل على 

م�ستوى العامل .
العامة  العالقات  ق�سم  رئي�ض  اأ���س��ار  اللقاء  ختام  ويف 
الدين  )ج��م��ال  ال�سيد  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف 
ال�سهر�ستاين( يف حديثه اأن املوؤمتر خرج بعدة تو�سيات 
�سيتم رفعها لالأمناء العامني للعتبات املقد�سة حل�سول 

املباركة واملوافقة على تنفيذها.
واأ�ساف اإن من اأهم التو�سيات التي خرج بها املوؤمتر هي 
)ت�سكيل جلان م�سرتكة للعالقات العامة والإعالم لتبادل 
الآراء والتن�سيق يف العمل امل�سرتك( اإ�سافة اىل )تو�سية 
ت�سكيل  بدعم  املقد�سة  للعتبات  العاّمني  الأمناء  ال�سادة 
خرج  كما  املقد�سة(  الع�سكرية  العتبة  يف  عامة  اأمانة 
يزيد  اأّل  )اإيفاد كادر متخ�س�ض على  ب�سرورة  املوؤمتر 
ومن  املقد�سة  العتبات  جميع  من  اأ�سخا�ض(   10 عن) 
كافة الأق�سام من اأهمها الإعالم والعالقات واخلدمات 
والإعالم  العالقات  ق�سم  توجيه  دعوة اىل  اإ�سافة اىل 
الدورية  الجتماعات  للح�سور يف  ال�سيعية  امل��زارات  يف 

للعتبات املقد�سة.
بتو�سيات  املوؤمتر خرج  اإن   : ال�سهر�ستاين حديثه  وتابع 
يتم  دورية  الجتماعات  تكون  اأن  ب�سرورة  تتمثل  اأخرى 
عقدها �سهريا اإ�سافة اىل رفع نتائج املوؤمترات اىل ديوان 

الوقف ال�سيعي.
اأق�سام  بني  متخ�س�سة  جلان  ت�سكيل  مبادرة  اأن  يذكر 
لها  دع��ت  التي  امل��ب��ادرة  �سمن  تاأتي  املقد�سة  العتبات 
من  اأكرث  قبل  املقّد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة  الأمانة 
�سهرين بناء على توجيه الأمني العام للعتبة احل�سينية 

املقّد�سة �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي.

املوؤر الثاين مل�صوؤويل العتبات املقّد�صة يو�صي 
ب�صرورة دعم العتبة الع�صكرية املقّد�صة يف �صامراء
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 �ساركت العتبة العبا�سية املقد�سة ومن خالل ق�سم ال�سوؤون الفكرية والثقافية فيها 
يف معر�ض الكتاب الدويل الرابع والع�سرين يف طهران، والذي ا�ستمر لع�سرة اأيام   
وقد حتدث م�سوؤول جناح العتبة املقد�سة الأ�ستاذ ر�سوان ال�سالمي قائاًل " تعد 
هذه امل�ساركة اخلام�سة للق�سم املذكور يف هذا املعر�ض، منذ دورته الع�سرين، وهي 
هذا العام 2011م ، وقد �ساركت اأكرث من 4000 دار ن�سر اأجنبية بينها ع�سرات دور 
الن�سر العراقية والعربية، ومنها من�سورات العتبة الكاظمية املقد�سة من العراق ". 
مبينًا " وقد �سارك الق�سم املذكور مع نظريه بالكاظمّية املقد�سة وق�سم الإعالم 

فيها وق�سم الثقافة والإعالم يف العتبة الكاظمية املقد�سة". 
وعن جناح العتبة املقد�سة بنّي الأ�ستاذ ر�سوان " اأن جناح العتبة العبا�سية املقد�سة 
الدرا�سات  وحدة  من  ال�سادرة  العامة  والثقافية  الدينية  املوؤلفات  على  احتوى 
ووحدة اجلريدة يف �سعبة الإعالم يف الق�سم، ومنها العديد من ال�سال�سل الثقافية 
املتنوعة، ك�سل�سلة امل�سرتكات الفقهية بني ال�سنة وال�سيعة، و�سل�سلة دليل املحاور، 
اجلناح  �سّم  كما  التعريفية،  املطويات  بع�ض  توزيع  ومت  الر�ساد،  �سبل  و�سل�سلة 
لن�ساطات  وبالن�سبة  املذكور،  الق�سم  مبدعي  ت�ساميم  من  ومل�سقات  األبومات 
العتبة املقد�سة، كان احل�سور للمجلة املتاألقة )�سدى الرو�ستني(، وكان للطفل 
الق�س�سية، وجملة )الرياحني( اخلا�سة بهم، فيما  الإ�سدارات  ببع�ض  ح�سة 
كان للمراأة والأ�سرة م�ساركة من خالل جملة )ريا�ض الزهراء(، وفيما يخ�ض 
ال�سباب كان احل�سور ملجلة )عطاء ال�سباب( اخلا�سة بالثقافة العامة، وال�سبابية 

خ�سو�سًا ". 
الق�سم  الإع��الم يف  الت�سوير والإنتاج املرئي يف �سعبة  "و�ساركت وحدة  م�سيفًا 
كبرية  وباأحجام  الفني،  الت�سوير  اأوراق  على  املطبوعة  �سورها  ببع�ض  املذكور 
والتي عر�ست للجمهور وقد اأتيح لهم احل�سول عليها باأ�سعار خمف�سة جدًا، مع 
مل�سقات �سغرية وكبرية مل�ساريع العتبة التي اأبدعتها اأيدي العراقيني من اأبناء 

العتبات املقد�سة". 
وبنّي الأ�ستاذ ر�سوان اأي�سًا م�ساركة �سعبة النرتنت يف اجلناح فقال: " �ساركت 
www.( املقّد�سة  العبا�سية  للعتبة  الر�سمي  املوقع  عر�ض  خالل  من  ال�سعبة 
وكذلك  والفار�سية  والجنليزية  العربية  باللغة  )الكفيل(   )alkafeel.net
املوقع اخلا�ض بالعتبة الع�سكرية املقد�سة والذي اأجنزته كوادر هذه ال�سعبة اأمام 
الزوار ليتاح لهم ت�سّفحه مبا�سرة )On line(، اأو بطريقة الت�سفح ب�سكل 

مغلق )Off line( يف اأوقات عدم تواجد خدمة الإنرتنت يف اجلناح". 
م�سيفًا " وعر�ض اجلناح اإ�سداري �سعبة الإنرتنت ال�سنويني، وهما التقومي امل�سّور 
اجلداري لعام 2011م، ومفكرة الكفيل ال�سنوية الثقافية املتنوعة لعام 2011م، 
وتوزيع كارت ُيعّرُف باملوقع الر�سمي، كما وزعت لزائري اجلناح هدية، هي عبارة 
عن �سورة للعتبة العبا�سية املقد�سة مع عبارات اإعالنية عن اإجنازات العراقيني يف 

بناء وتطوير العتبة املقد�سة، وتعريف باملوقع ". 
واأ�ساف اأن " الكثري من الزائرين اأبدوا اإعجابهم ال�سديد بنتاجات الق�سم التي 
امل�سنع  املتحرك  التاأريخي  الإ�سالمي  الفلم  من  جلزء  عر�سًا  اأي�سًا  ت�سمنت 
بطريقة الر�سم الثالثي الأبعاد با�ستخدام برنامج )3DMAX( والذي اأنتجته 
الأول من نوعه داخل  املوؤمنة، والذي يعترب  العراقية  �سعبة النرتنت، بكوادرها 

العراق، بعد نتاجات عراقية خارج العراق من هذه التقنية". 
يذكر اأن للعتبة العبا�سية املقد�سة م�ساركات متعددة يف معار�ض ومهرجانات داخل 
وخارج العراق حيث ي�سهد جناحها اإقباًل متزايدًا من اجلمهور، وزيادة يف عدد 
الإ�سدارات يف كل معر�ض عن �سابقه، علمًا اأن م�ساركة العتبة العبا�سية املقّد�سة 
ممثلة مبوؤ�س�ستها الفكرية والثقافية، اإمنا تاأتي لبيان احلركة العمرانية والنه�سة 

العلمية لهذه البقعة املقد�سة.

  العتبة العبا�صية املقد�صة ت�صارك يف معر�ص طهران الدويل للكتاب
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ال�صيخ الكربالئي:
يجب الإ�صراع باختيار الوراء الأمنيني واإلغاء 

تعّدد منا�صب نواب الرئي�ص 

ولي�ض هذا فقط اإمنا ظاهرة تف�سيل منا�سب جديدة بح�سب طلبات الكتل ال�سيا�سية 
م�ستمرة اأي�سا من قبيل جمل�ض ال�سيا�سات العليا وجمل�ض اخلدمة الحتادي ومن�سب 
نائب ثالث ورابع لرئي�ض اجلمهورية، وكاأن هذه اجلهات تتجاهل �سخط ال�سعب الذي 

يت�ساعد يوما بعد اآخر عليها...
املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  الأ�سرف  النجف  العليا يف  الدينية  املرجعية  وبنّي ممثل 
اأقيمت يف ال�سحن احل�سيني  التي  الثانية من �سالة اجلمعة  الكربالئي يف اخلطبة 
ال�سيا�سية  الكتل  اإن  م  املوافق 2011-4-15  الأوىل 1432ه���  يف 11جمادي  ال�سريف 
ُمطالبة بالإ�سراع للتوافق على مر�سحي الوزارات الأمنية وتر�سيح من يت�سف بالكفاءة 

واملهنية الأمنية والنزاهة والقدرة على اإدارة امللف الأمني مبهنية عالية".
ونّوه �سماحته اإىل" اإن التاأخري يف ذلك �سيوؤدي اإىل عدم تفعيل وتطوير اجلهد الأمني 
ب�سبب غياب امل�سوؤول الأول، حيث اإن لهذا املوقع الكثري من ال�سالحيات التي ميكن من 
غ لهذه املهام �سيوفر  خاللها دفع الأداء الأمني نحو الأف�سل، كما اإن وجود م�سوؤول متفر

املتابعة املبا�سرة وامل�ستمرة والتطوير لالأداء ومراقبته ب�سكل يوفر اأداء اأف�سل".
ر على ا�ستحداث  وعلى �سعيد اآخر اأكد خطيب اجلمعة" اإن بع�ض الكتل ال�سيا�سية ت�سّ
من�سب ثالث لنائب رئي�ض اجلمهورية، وقد بنّي اأبناء ال�سعب العراقي انطباعه وروؤيته 
التي عرّب عنها بيان املرجعية الدينية العليا اأن ل �سرورة اأبدا ملثل هذه املنا�سب ال�سرفية 
لل�سعب  باأموال ميكن �سرفها مل�سالح �سرورية  العراقية  امليزانية  ترهق كاهل  واإنها 

العراقي".
وتابع �سماحة ال�سيخ الكربالئي" اإن اعرتا�سنا من�سّب اأ�سال على اأ�سل ال�ستحداث 
لهذا املن�سب الثالث ولي�ض على تر�سيح فالن اأو فالن.. حيث انه يف الدورة ال�سابقة 
كان هناك نائبان لرئي�ض اجلمهورية ومن املعلوم اإن من�سب رئي�ض اجلمهورية ونائبيه 
منا�سب �سرفية، ولي�ض لها تلك ال�سالحيات التي ت�ستدعي ا�ستحداث من�سب نائب 

ثالث لرئي�ض اجلمهورية".
وت�ساءل �سماحته" ما زال الأمر كذلك يف �سرفية هذه املنا�سب، فلماذا هذا الإ�سرار 
على ا�ستحداث هذا املن�سب الثالث مع عدم وجود �سالحيات تقت�سي التو�سع يف هذه 
املواقع ال�سرفية؟ عالوة على اإنها تكلف الدولة اأموال ميكن �سرفها يف م�سالح �سرورية 
ويحتاجها ال�سعب العراقي يف الوقت احلا�سر، واإن الإ�سرار عليها - مع اإن روؤى ال�سعب 
العراقي عدم �سرورتها ومن اخلطاأ ا�ستحداثها-ميثل حالة عدم اكرتاث ول مبالة بل 

ا�ستهانة مبطالب ال�سعب العراقي، بل هو رك�ض للكتل ال�سيا�سية وراء م�ساحلها واأهوائها 
ال�سيا�سية وينبغي مراجعة هذا املوقف قبل اتخاذ قرار ب�ساأنه". 

الوطني والكرد�صتاين..تر�صيح نائب واحد لرئي�ص اجلمهورية 
ويف غ�سون ذلك دعا نواب من التحالف الوطني والتحالف الكرد�ستاين اإىل تر�سيح 
نائب واحد لرئي�ض اجلمهورية، واإنهاء اخلالفات ب�ساأن هذه الق�سية، حيث قال النائب 
عن كتلة الأحرار حاكم الزاملي:" اأن الكتل املن�سوية يف التحالف الوطني اتفقت على ان 

يكون لرئي�ض اجلمهورية جالل الطالباين نائب واحد متا�سيا مع م�سلحة ال�سعب".
الزاملي اأكد اأن "اختيار نائب واحد لن يثقل ميزانية الدولة"، م�ستبعدا اأن "يحظى 
القيادي يف القائمة العراقية طارق الها�سمي مبن�سب نائب رئي�ض اجلمهورية لعدم 

ال�صيا�صية  ال��ك��ت��ل  اإن 
طالبة بالإ�صراع للتوافق  م
ال���وارات  مر�صحي  على 
الأم��ن��ي��ة وت��ر���ص��ي��ح من 
يت�صف بالكفاءة واملهنية 
الأم���ن���ي���ة وال���ن���زاه���ة 
والقدرة على اإدارة امللف 
الأمني هنية عالية...  

• يعّده ويحرره : �سباح الطالقاين

مرة اأخرى تثبت املحا�ص�صة ال�صيا�صية واحلزبية ف�صلها يف التاأ�صي�ص لدولة موؤ�ص�صات تراعي م�صالح ال�صعب كاأولولية 
ق�صوى، فرغم مرور اأك من عام ل تزال الأو�صاع احلكومية م�صطربة ب�صبب ف�صل الكتل ال�صيا�صية يف اختيار وراء للملف 
الأمني يحظون بتوافق اجلميع، وت�صتمر يف غ�صون ذلك معدلت الف�صاد املايل والإداري بالت�صاعد حتى اأ�صبحت �صمة 

اعتيادية يف التعامالت اليومية ما بني املواطن واجلهات احلكومية.
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ح�سوله على توافق الكتل ال�سيا�سية".
واأ�سار يف ت�سريح نقلته وكالة ال�سومرية نيوز، اإىل "وجود توجه لدى الكتل ال�سيا�سية 
برف�ض تويل اأي من نواب الطالباين ال�سابقني للمن�سب لأن اأداءهم مل يكن بامل�ستوى 

املطلوب"، بح�سب قوله.
و عقب تعليق جل�سة كانت خم�س�سة للت�سويت على نواب الرئي�ض، اتهم ائتالف دولة 
جل�سة  خالل  مبكيالني  والكيل  حيادية  غري  بطريقة  بالعمل  الربملان  رئا�سة  القانون 
الت�سويت على نواب رئي�ض اجلمهورية، رف�ست القائمة العراقية التهامات، وردَّ مكتب 

رئي�ض جمل�ض النواب اأ�سامة النجيفي بتاأكيد قانونية تعليق اجلل�سة. 
وكان جمل�ض النواب قد �سوت بالأغلبية، يف اجلل�سة ال�33 التي عقدت يف 16 �سباط 
املا�سي، على رف�ض تعديل قانون نواب رئي�ض اجلمهورية، القا�سي بزيادة عددهم من 
ثالثة اإىل اأربعة، يف حني مل يتم الت�سويت على اأ�سماء النواب، وكان رئي�ض اجلمهورية 
جالل الطالباين قّدم ثالثة اأ�سماء هي: عادل عبد املهدي عن التحالف الوطني، وطارق 
الها�سمي عن القائمة العراقية، وخ�سري اخلزاعي عن التحالف الوطني ل�سغل منا�سب 

نواب رئي�ض اجلمهورية.
من جانبه، راأى النائب عن التحالف الكرد�ستاين حممود عثمان اإن رئي�ض اجلمهورية ل 
يحتاج اإىل ثالثة نواب، موؤكدا اأن نائبا واحدا له يكفي. وقال عثمان: "اأنا �سد وجود 3 
نواب لرئي�ض اجلمهورية ومع اأن يكون هناك نائب واحد له، لكن وعلى الرغم من هذا فان 

الكتل ال�سيا�سية مل تتفق على 3 نواب فقط، فهناك اعرتا�سات كبرية على املر�سحني".
واأ�ساف عثمان يف ت�سريح نقلته وكالة نينا لالأنباء، اأن "النتقادات ل تخ�ض مر�سحا 
بعينه، بل تطال خ�سري اخلزاعي وطارق الها�سمي وعادل عبد املهدي، لكن امللفت للنظر 
بان هناك عدم اتفاق بني الكتل ال�سيا�سية، وعدم اتفاق يف داخلها اأي�سا"، داعيا اجلميع 

اإىل ح�سم هذا املو�سوع.
اإل اأن م�ست�سار القائمة العراقية هاين عا�سور اأكد اأن قائمته جممعة على اختيار طارق 
الها�سمي نائبا لرئي�ض اجلمهورية با�ستحقاق د�ستوري. واأو�سح اأن تر�سيح الرئي�ض جالل 
الطالباين نوابه واإر�سال اأ�سمائهم اإىل الربملان يقت�سي الإ�سراع يف الت�سويت عليهم، وان 

الإ�سكالية اخلا�سة بالنائب الثالث ينبغي اأن ل تعطل �سري العملية.
مع ذلك اأكد النائب عن التحالف الوطني �سامي الع�سكري اأن الو�سع القانوين ملر�سح 
العراقية ملن�سب نائب رئي�ض اجلمهورية طارق الها�سمي ل يوؤهله ليكون مر�سحا لهذا 
اأحد  ق��ّدَم  اأن  بعد  قانونية  ق�سية  الآن  يواجه  "الها�سمي  اإن  الع�سكري:  وقال  املن�سب 
العراقيني �سكوى �سده، ب�ساأن انتحاله �سفة نائب رئي�ض اجلمهورية، الأمر الذي يجعله 
بو�سع قانوين غري جيد ل يوؤهله ليكون مر�سحا ملن�سب نائب الرئي�ض، �سواء كان �سمن 

�سلة الثالثة مر�سحني اأم لوحده".
وجّدد الع�سكري تاأكيده على �سرورة اأن "يتم تعديل قانون نواب رئي�ض اجلمهورية ليكون 
ل اأن  نائبا واحدا فقط، واأن يكون من ح�سة القومية الرتكمانية"، معلقا بالقول "اأنا اأف�سّ

تكون امراأة".
وبدوره قال اخلبري القانوين �سامل حوا�ض ال�ساعدي: اإن الد�ستور ن�ض على حتديد نائب 

واحد لرئي�ض اجلمهورية خالل هذه الدورة.
واأ�ساف ال�ساعدي يف ت�سريح �سحفي، اأن لرئي�ض اجلمهورية نائبا واحدا فقط ولي�ض 
ثالثة نواب، ح�سب ن�ض املادة 13 من الد�ستور والتي اأ�سارت اإىل انه يحل تعبري جمل�ض 
بالأحكام  العمل  ويعاد  الد�ستور،  ورد يف  اأينما  رئي�ض اجلمهورية  تعبري  الرئا�سة حمل 

اخلا�سة برئي�ض اجلمهورية بعد دورة واحدة لحقة لنفاذ هذا الد�ستور.
وتابع: اأن املادة 75 ثانيا من الد�ستور، ن�ست على انه يحل نائب رئي�ض اجلمهورية حمل 
الرئي�ض عند غيابه، والفقرة ثالثا من املادة نف�سها تن�ض على انه يحل نائب الرئي�ض حمل 
الرئي�ض عند خلو املن�سب لأي �سبب كان، مو�سحا اأن الن�سو�ض الغالبة واملتعا�سدة هي 
نائب واحد ولي�ض ثالثة، وهذا يجنبنا هدر املال العام والبتعاد عن �سراعات القرار 

ال�سيا�سي الذي ح�سمته املادة 13 من الد�ستور.
وو�سط هذه ال�سورة، اأكدت ع�سو التحالف الوطني عن املجل�ض الأعلى الإ�سالمي ليلى 
اخلفاجي: اإن البلد يعاين من اأزمة �سيا�سية حقيقية تعود اإىل فقدان الثقة بني الكتل 
ال�سيا�سية فيه وقالت: اإن "اكرب دليل على وجود تلك الأزمة هو اخلالفات املوجودة الآن 
على اغلب الق�سايا املطروحة كق�سية نواب رئي�ض اجلمهورية والوزراء الأمنيني وجمل�ض 

ال�سيا�سات وغريها من الأمور.

 ا�صتحدا على  الإ�صرار 
الرئي�ص  لنواب  منا�صب 
 ميثل حالة عدم اكرتا
ا�صتهانة  بل  مبالة  ول 
طالب ال�صعب العراقي 
ال�صيا�صية  للكتل  ورك�ص 
وراء م�صاحلها واأهوائها.

ت على  خبري قانوين: املادة  ثانيا من الد�صتور ن�صّ
ان��ه يحل نائب رئي���ص اجلمهورية حمل الرئي�ص عند 
غياب��ه، والفقرة ثالثا م��ن املادة نف�صها تن�ص على انه 
يح��ل نائ��ب الرئي�ص حمل الرئي�ص عن��د خلو املن�صب 
لأي �صبب كان، والن�صو�ص الغالبة واملتعا�صدة هنا هي 

نائب واحد ولي�ص ثالثة.
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• �سامي جواد

كان   : العني  اإب�سار  يف  ال�سماوي  العاّلمة  قال 
ال�سيعة  من  ال�سجعان  احد  املغفل  بن  يزيد 
علي  ا�سحاب  من  وكان   . املجيدين  وال�سعراء 
يف  وبعثه  �سفني  يف  معه  حارب  ال�سالم(  )عليه 
حرب احلريث )بن ر�ساد بن ناجي من بني ناجية 
الهواز( من اخلوارج فكان على ميمنة معقل بن 
قي�ض ، عندما قتل اخلريت .. وكان اأمري اجلي�ض 
ميمنته  على  معقل  فجعل  قي�ض  بن  معقل  يومئذ 
ذلك  وقتل  الطربي،  يقول  كما  املغفل  بن  يزيد 
اليوم من ا�سحاب اخلريت ثالثمائة نفر. ومعقل 
بن  يربوع  بن  رياح  اولد  من  الرياحي  قي�ض  بن 
حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن متيم وهو من 
ذكر  وله  ال�سيعة  خوا�ض  ومن  املعروفني  الأعالم 
وا�ست�سهد  والتاريخ  الرجال  كتب  يف  م�ستفي�ض 

على يد م�ستورد اخلارجي.
بن  يزيد   : ال�سعراء  معجم  يف  املرزباين  وقال 

املغفل من التابعني، وابو مغفل من ال�سحابة.
بع�ض  ويف  كمحب�ض  )مغفل  مغفل  بن  يزيد  ان 

الن�سخ معقل بالعني املهملة والقاف ) ويف الناحية 
املقد�سة : " ال�سالم على يزيد بن مغفل اجلعفي" 
ب�سم اجليم و�سكون العني املهملة ثم الفاء ، بطن 
وابن   ( اجلعفي.  املذحجي  الع�سرية  �سعد  من 
 : فقال  ن�سبه  ذكر  الإ�سابة  يف  الع�سقالين  حجر 
بن  كليب  بن  عمري  بن  عوف  بن  مغفل  بن  يزيد 
ذهل بن �سّيار بن لبتة بن الدئل بن �سعد بن عامر 
بن جعف بن �سعد الع�سرية املذحجي اجلعفي، له 
اإدراك للنبي )�سلى اهلل عليه واله و�سلم()و�سهد 
القاد�سية هو واأخوه زهري بن مغفل يف عهد عمر 

بن اخلطاب. 
) منه( اأقول : يف مزار حممد بن امل�سهدي �ض494 
�سحف اىل بدر بن معقل اجلعفي. ) املرتجم(.

قدم مع احل�سني اىل كربالء من مكة وبعثه المام 
)عليه ال�سالم( مع احلجاج بن م�سروق اىل عبيد 

اهلل احلّر اجلعفي.
ن�سب  وملا   : املناقب  يف  اآ�سوب  �سهر  ابن  وقال 
مغفل  ابن  يزيد  ا�ستاأذن  العا�سر  يوم  احلرب 

لدخول ميدان القتال ، فحمل عليهم كال�سر�سر 
العا�سف على العدّو املخالف وهو يرجتز ويقول :

اأنا يزيد وانا ابن مغفل
    ويف مييني ن�صل �صيف م�صقل

اأعلو به الهامات و�صط الق�صطل
ل عن احل�صني املاجد املف�صّ

                  ابن ر�صول ا خري مر�صل
اجلي�ض  من  �سخ�سًا  ع�سرين  من  اكرث  فقتل   

الكافر وادخلهم جهّنم وبئ�ض امل�سري.
وقال ابن حجر الع�سقالين يف الإ�سابة : يزيد بن 
مغفل الكويف تقّدم بني يدي احل�سني وهو يرجتز 

ويقول :
اإن تنكروين فاأنا ابن مغفل

�صاك لدى الهيجاء غري اأعزل
ويف مييني ف�صل �صيف م�صقل

اأعلو به الفار�ص و�صط الق�صطل
فقاتل قتاًل مل ُير مثله قط حتى قتل جماعة من 

القوم ثم ُقتل  �سهيدا) ر�سوان اهلل عليه( 

كان   : العني  اإب�سار  يف  ال�سماوي  العاّلمة  قال 

)ر�سوان اهلل عليه(يزيد بن مغفليزيد بن مغفليزيد بن مغفليزيد بن مغفليزيد بن مغفل
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التقينا  املو�سوع  عن  اأكرث  ولتفا�سيل 
ال�صيد  الثقافية  العالقات  �سعبة  م�سوؤول 
بداأت  قائال:  فتحدث  احلكيم  مي�صر 
قبل  من  درا�سة  بعد  الطفل  �سينما  فكرة 
كربالء  جمتمع  على  الثقافية  العالقات 
بداأت  التي  ال�سلبيات  من  الكثري  ووجدنا 
تنعك�ض على الطفل من خالل فعل الكبري 
مثال طريقة احلالقة غري املالئمة وطريقة 
ارتداء احلجاب غري ال�سحيحة وطريقة التعامل مع الأمور ال�سرعية الواجبة 
ه�ّسا  املجتمع  �سيكون  وبهذا  بها  يتاأثر  بدا  الطفل  اإن  ولحظنا  مبالة،  بال 

.ت�ستطيع هجمات التحلل الجتماعي اأن تدخل اإليه بكل �سهولة
القاعة  اإن   احلكيم اأو�سح  ال�صينمائية(  )القاعة  م�سروع  وحول 
�سوت  ومكربات  ميك�سر  وجهاز  �سوتي  �سيطرة  بنظام  جمّهزة  ال�سينمائية 
وجهاز  املعتادة  والربامج  الأفالم  لت�سغيل  حا�سوب  وجهاز  �سوتية  وموؤثرات 
عر�ض داتا �سو. مبينا اأن التجربة الأوىل يف هذا امل�سمار كانت يف املدار�ض 

.البتدائية املتميزة
و عن اآلية دعوة الطلبة حل�سور ال�سينما قال: يكون نقل الأطفال من املدر�سة 
اىل العتبة احل�سينية ومن العتبة اىل املدر�سة ب�سيارات خم�س�سة من العتبة 
ثالث  من  يتكون  والذي  املخ�س�ض  بالربنامج  نبداأ  ثم  املقد�سة،  احل�سينية 
�ساعات تبداأ الفقرة الأوىل بع�سرين دقيقة بقراءة كتب وجمالت اأطفال نقوم 
بتوزيعها عليهم، ومن خالل هذه الفرتة نكون قد اأعطينا وقتا ي�ساوي فرتة 

الفيلم  بت�سغيل  نبا�سر  ذلك  وبعد  املدر�سة،  التلميذ يف  ياأخذه  الذي  الدر�ض 
ال�سينمائي وعادة تكون هذه الفالم تارة ومنتقاة مثل عقائدنا 
وق�ص�ص الأنبياء وق�ص�ص الأئمة عليهم ال�صالم اأو ق�ص�ص مفيدة 
اأ�صا�ص  يعترب  الطفل  لأن  الطفل  نف�صية  يف  ال�صلوك  لت�صحيح 

 .املجتمع
ومن خالل الهتمام بالأطفال داخل العتبة احل�سينية ويف امل�سرح احل�سيني 
ومن خالل املواكب احل�سينية اخلا�سة بالأطفال ومن خالل برامج الأطفال 
قد ح�سّنا  نكون  الرو�سة احل�سينية،  واإذاعة  ف�سائية كربالء  املطروحة يف 
ب�سبب  حت�سل  التي  اخلطرية  النحراف  موجات  من  اجلديدة  الأجيال 

النفتاح على العامل دون �سوابط اأو اأطر حمددة.

• تقرير: محمود الم�سعودي 



ت �صعار )بناء الإن�صان يبداأ من الطفل( با�صرت �صعبة العالقات الثقافية يف ق�صم ال�صوؤون الفكرية التابع للعتبة احل�صينية املقد�صة 
بافتتاح القاعة ال�صينمائية للطفل يف العتبة احل�صينية املقد�صة. 

يف
 العتبة احل�صينية املقد�صة
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املن�سورات  اأخطر  من  الوهابية  املن�سورات  تعد 
منبع  فهي  اليوم   امل�سلمني  اأيدي  بني  املتداولة 
نف�سه  الوقت  يف  وهى   ، املتطرفة  والأفكار  العنف 
والفرق  اجلماعات  عليه  قامت  الذي  الأ�سا�ض 
امل�سلمني    وفرقت  الإ�سالم  �سوهت  التي  الإرهابية 
يف  خمتلفة  بطرق  اأ�سهمت  كونها  اإىل  بالإ�سافة 

ت�سكيل العقل امل�سلم املعا�سر .. 
عديدة  جهات  املن�سورات  هذه  رواج  خلف  وتقف 
جاهدة  ت�سعى  واخلارج  الداخل  م�ستوى  على 
عن  وعزله  وتطويقه  امل�سلم  العقل  حل�سار 
حقيقة  فهم  على  تعينه  التي  الأخرى  امل�سادر 

الإ�سالم ..
 وقبل اخلو�ض يف طبيعة املن�سورات الوهابية يجب 
اأن ن�سع بع�ض املالحظات حتى تتكون لدى القارئ 

�سورة عنها تعينه على فهم اأبعادها ..
املالحظة الأوىل : اإن غالب هذه املن�سورات من 
�سناعة رموز الوهابية املعروفني  والبقية الأخرى 
ابن  راأ�سها  على  قدمية  حنبلية  لرموز  تعود  منها 

تيمية وتالميذه ومن تبعهم فيما بعد.. 
بدون  املن�سورات  هذه  من  العديد  اإن   : الثانية 
نا�سر وبدون حقوق للطبع وتهدى ول تباع والهدف 
اأبناء  بني  وتناقلها  رواجها  تي�سري  هو  ذلك  من 

ال�سالم..
فتاوى  على  تركز  املن�سورات  هذه  اإن   : الثالثة 
رموز الوهابية املعا�سرين ومن بينهم عبد العزيز 
فوزان  وابن  بابطني  وابن  عثيمني  وابن  باز  بن 

وغريهم ..
يخت�ض  ما  منها  املن�سورات  هذه  اإن   : الرابعة 
يتعلق  ما  ومنها  املخ،  وغ�سيل  العقائدي  بالبناء 
بخ�سوم الوهابية من املذاهب والتيارات الأخرى  
بل�سان  تتحدث  املن�سورات  هذه  اإن   : اخلام�صة 

اأهل ال�سنة وتدعي متثليهم ..
وملا كانت الوهابية ذات جذور �سعيفة ويف حاجة 
التلّحف  على  عملت  فقد  ال�سرعي  الدعم  اإىل 
واللتزام  نهجهم  على  ال�سري  وادعاء  بال�سلف 

بعقائدهم .. 
وكي   ، امل�سلمني  على  احليلة  هذه  تنطلي  وحتى 
بال�سلف  وت�سرتهم  الوهابية  لعبة  يكت�سفوا  ل 
خا�سة   ، معهم  واأفكارهم  عقائدهم  وت�سادم 

وت�صويه 
الإ�صالم

اجته   ، منهم  وال�سافعية  واملالكية  الأحناف 
احلنابلة  وت�سخيم  التاريخ  تزوير  اإىل  الوهابيون 

والتلّحف بفكرة الإجماع ..
له  يتبني  �سوف  بالبحث  �سخ�ض  اأي  اأمعن  ولو 
بع�ض  بل�سان  تنطق  اإمنا  الوهابيني  من�سورات  اأن 

احلنابلة القدامى ول �سلة لها بال�سلف  .. 
و�سوف يرى اأي�سا اأن فكرة حترمي التو�سل وزيارة 
�سعارها  رفع  التي  اإليها  الرحال  و�سد  القبور 
الوهابيون واعتربوها من �سور ال�سرك وال�سالل 

مل يقل بها اأحد من ال�سلف ..
العقل  اأن  �سك  اأدنى  يقبل  ل  مبا  و�سيكت�سف 
يف  اأوغل  متحجر  جامد  عقل  هو  اإمنا  الوهابي 
لها   وتع�سب  التنازع  حمل  ال�سعيفة  الروايات 
 ، الدين  وق�سور  الأمور  بتوافه  امل�سلمني  و�سغل 
بها م�سري  يرتبط  التي  الكربى  الق�سايا  واأهمل  
دليل كاف على  وهذا وحده   ، وامل�سلمني  الإ�سالم 
مدى ما ي�سكله هذا العقل من خطر على الإ�سالم 

وامل�سلمني ..
الإرهاب  ثقافة  اأن  هو  له هنا  الإ�سارة  ينبغي  وما 
التي تعج بها من�سورات الوهابيني ل تنح�سر فقط 
يف كتب احلنابلة القدامى والوهابيني املعا�سرين 
واإمنا متتد اإىل كتب الرتاث املتطرفة الأخرى التي 
اأفكارهم  لدعم  ا�ستثمارها  على  الوهابيون  عمل 

الإرهابية .. 
من�سورات  ا�ستعرا�ض  خالل  من  �سيلحظ  كما 
وحماولتهم  بالن�سو�ض  تالعبهم  مدى  الوهابيني 
وحماولة   ، بعقولهم  واللعب  امل�سلمني  ا�ستغفال 
ال�سرك  من  لالأمة  كمخّل�سني  اأنف�سهم  ت�سوير 

وال�سالل ..
امل�سلمني  تكّفر  حلركة  الطبيعي  من  فاإن  واأخريا 
و�سفك  اإرهابهم  عن  تتوقف  األ  الإ�سالم  وحتتكر 
الوهابية  واقع  وهو  ومكان،  زمان  كل  يف  دمائهم 
بزمان  جرائمها  وتنتهي  اإرهابها  يرتبط  مل  التي 
جرائمها  يف  ا�ستمرت  اإمنا  ظهورها،  ومكان 
وغري  امل�سلمني  لتطال  اليوم  حتى  واإرهابها 
ت�سويه  يف  وتت�سبب  العامل،  ربوع  يف  امل�سلمني 
اإزاء  م�سارعها  على  الأبواب  وفتح  الإ�سالم 
خ�سومه للنيل منه ..                                                                                

•  �سالح الورداين
salehalwerdani@yahoo .com 

الوهابّية
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مكا من ال�صعف  وارج القوة
 تلف الربام يف الوقت الذي ي�صهد فيه العامل انفتاحا وا�صعا على و�صائل الإعالم املرئية كالنرتنت والتلفزيون وهذا الكم الهائل من الف�صائيات التي تعر�ص
 والأخبار ، تكاد تكون الدراما الإ�صالمية �صبه غائبة، ويف اجلانب الآخر جند الدراما الغربية ب�صكل عام والرتكية ب�صكل خا�ص ت�صيطر على �صا�صات التلفا
العربية منذ عدة �صنوات. حتى اأ�صبحت اأغلب القنوات العربية تت�صابق لطرح هذه امل�صل�صالت البعيدة عن التقاليد الإ�صالمية والأخالق الإن�صانية ال�صامية.

مكا من ال�صعف  وارج القوةمكا من ال�صعف  وارج القوة
الدراما الإ�صالمية..

سالمية 
الدراما اإل
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• قيق:
�سباح الطالقاين
ف�سل ال�سريفي
حممود امل�سعودي
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عرو�ض  �سوى  منها  ترى  فال  الإ�سالمية  الدراما  لإنتاج  القنوات  بع�ض  اجتهت  واإذا 
متكررة متّجد اأحداثا و�سخ�سيات هي اأ�ساًل حمط جدل واختالف بالن�سبة للم�سلمني، 
فيما تتغافل عن التعر�ض حلياة الرموز الإ�سالمية الكربى التي يجمع الكل على اأنها 
مثال واأمنوذج لالإن�سانية عامة، وتتنا�سى طرح ما اأكد عليه الإ�سالم ور�سالته اخلالدة 

من مفاهيم العدل واملحبة واخلري وال�سالم والأخالق الطيبة.
يف �سفحاتنا هذه �سنحاول ت�سليط ال�سوء على اأ�سباب �سعف الدراما الإ�سالمية من 

جهة وعزوف امل�ساهد عن متابعتها اأو طلبها والتاأكيد عليها من و�سائل الإعالم:
امل�صور التلفزيوين حيدر العبودي: هجرة اخلربات وقلة التخ�ص�ص

يقول املخرج التلفزيوين حيدر العبودي" اأن من اأهم اأ�سباب �سعف الدراما الإ�سالمية 
بالن�سبة للعراق هو هجرة اخلربات اإىل اخلارج من جهة، و�سعف اخلربات املوجودة 
حاليا من جهة ثانية خا�سة واأن اأغلبها ل يحمل �سفة التخ�س�ض يف جمالت الإنتاج 

من  يحمله  وم���ا  ال���درام���ي 
تتطلب  ك���ث���رية  ت��ف��ا���س��ي��ل 
الأك��ادمي��ي��ة نظريا  اخل���ربة 

وعمليًا".
بالقول"  العبودي  وي�ستدرك 
م���ع ذل����ك ه���ن���اك اأم�����ل يف 
توفر  ب�سبب  والتقدم  التطور 

التكنولوجيا احلديثة يف اإنتاج الدراما وما تقدمه من ت�سهيالت كبرية يف ال�ستخدام 
بالن�سبة للمتخ�س�ض وغريه، ف�سال عن وجود ال��دورات التي ت�ساهم كثريا يف 

اكت�ساب اخلربة يف هذا املجال".                                                                                                                                 
املخرج �صفاء التميمي: الو�صع الأمني اأحد الأ�صباب

يف  الأمني  الو�سع  التميمي" اأن  �سفاء  العراقية  قناة  يف  املخرج  وي��رى 
ال�سنوات ال�سابقة يف العراق قد حد كثريا من الإنتاج التلفزيوين عموما 
ال�ستعانة  �سرورة  اإىل"  النظر  ويلفت  خا�سة".  الإ�سالمية  وال��درام��ا 

باخلربات العربية والإ�سالمية التي ت�سب يف جمال توجهاتنا الفكرية 
والإن�سانية". 

كاتب الدراما نزار جبار: اجلمهور يبحث عن الت�صويق 
الت�سويق  يربز  جبار،  ن��زار  الدراما  كاتب  نظر  وجهة  ومن 

والطرح املوؤثر كاأحد اأهم اأ�سباب اإقبال امل�ساهد على متابعة الدراما فيقول" يف الدراما 
والتاريخية  الإ�سالمية  الدراما  توفرت  ف��اإذا  الت�سويق،  عن  اجلمهور  يبحث  وغريها 
والجتماعية الهادفة والتي تتميز بقوة الطرح واحلرفية يف الن�ض والأداء واملوؤثرات، 
فاإننا �سنجد اجلمهور يتابعها بكل �سغف واهتمام بل ينتظرها من اأ�سبوع لآخر كما هو 

احلال يف امل�سل�سالت الإ�سالمية والتاريخية الإيرانية".
ويوؤكد الكاتب نزار" اأن هذا احلال ينطبق -مع الأ�سف- على الإنتاج الدرامي الهابط 
التي جت��اوزت كل  املدبلجة  القوية، كامل�سل�سالت  الإث��ارة واحلرفية  يعتمد على  الذي 

اخلطوط احلمراء للمجتمع الإ�سالمي والعربي".
ال�سوابط  تراعي  والتي  املوؤثرة  الإ�سالمية  الدراما  ل�سنع  ال�سبيل  عن  �سوؤاله  وعند 
ال�سرعية والأخالقية قال نزار" نحتاج اإىل رعاية ممنهجة ودعم معنوي ومادي، يتمثل 
باإقامة املراكز واملدن الإعالمية، وزج الكوادر احلالية مبختلف اخت�سا�ساتها ودرجاتها 
وخ���ربات���ه���ا ب������دورات 
ت���ط���وي���ري���ة داخ���ل���ي���ة 
يف  فمثال  وخ��ارج��ي��ة، 
هناك  ك�����ان  اإي��������ران 
وكبري  وا���س��ح  اهتمام 
الإ�سالمية  ب��ال��درام��ا 
ولذلك جند اأن اإنتاجها 

قد حقق فاعلية وتاثري اكبريين  يف العامل العربي والإ�سالمي على ال�سواء". 
الإعالمي عقيل اأبو غريب: قلة الإنتاج والأ�صباب عديدة

الإ�سالمية  الدراما  اإنتاج  قلة  اأ�سباب  غريب  اأبو  عقيل  الإعالمي  يلخ�ض  جهته  من 
خ�سو�سا الإذاعية منها مبا يلي:  

والإ�سالمية ب�سورة  الدراما ب�سورة عامة  لإنتاج  الكافية  الأم��وال  -عدم تخ�سي�ض 
خا�سة، وكذلك عدم الهتمام، فبدل اأن يتجه املمثل اإىل الدراما الإذاعية التي يح�سل 
فيها على الأجر القليل نراه يتجه اإىل دراما التلفزيون ليكون حظه اأوفر هناك يف 

ال�سهرة وكذلك الك�سب املادي. 
مة  - انت�سار القنوات الف�سائية املرئية، وتنّوع املادة الدرامية املقدَّ
على هذه القنوات اأدى اإىل اأن يتجه امل�ستمع اإىل امل�ساهدة وهي 
الطريقة الأ�سهل والأف�سل بالن�سبة اإليه تاركا الإذاعة 

 نستطيع القول أن عملية التأسيس تتطلب التخطيط األكاديمي املربمج القائم عىل 
أساس علمي، وكذلك اإلدارة الناجحة ملشاريع اإلنتاج، فالدراما حتتاج إىل اخلربات 

باإلضافة إىل األموال الالزمة...
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اإىل فر�سة 
معه  تواجدها 

مكان  يف  اأو  مثال  ال�سيارة  يف 
عمل متنقل. 

- �سعف اإمكانيات الإذاعات الدينية اإداريا وماليًا. 
- العمل الإذاع��ي الدرامي عمل �سعب يحتاج التح�سري اإليه الكثري 

من الوقت وبالتايل فاإن عملية اإنتاج امل�سل�سالت الدينية ت�ستنزف من الإذاعة 
الأموال والطاقات الب�سرية التي هي اأ�سال متوا�سعة يف الكم والنوع.

قال  فاعلة  اإ�سالمية  درام��ا  تاأ�سي�ض  ال��ذي ميكن من خالله  املنهج  �سوؤاله عن  وعند 
اأن عملية التاأ�سي�ض تتطلب التخطيط الأكادميي املربمج  اأبو غريب" ن�ستطيع القول 
القائم على اأ�سا�ض علمي، وكذلك الإدارة الناجحة مل�ساريع الإنتاج، فالدراما حتتاج 
اإىل اخلربات بالإ�سافة اإىل الأموال الالزمة... ونحن لدينا النيات بالعمل فقط، لكننا 
نفتقد اإىل اخلربة يف اإدارة مثل هكذا م�ساريع بالإ�سافة اإىل عدم تخ�سي�ض اأموال 

كافية لت�سجع العاملني يف حقل الإخراج والتمثيل والكتابة".
وي�ستدرك اأبو غريب بالقول" مع ذلك لدينا يف اإذاعة )الرو�سة احل�سينية املقد�سة( اإنتاج 
درامي متوا�سع نفتخر به بالرغم من ب�ساطة الإمكانات وكان اآخرها متثيلية )باجتاه 
ال�سم�ض( التي حتدثت عن واقعة الطف الأليمة يف يوم عا�سوراء وهي ق�سة ا�ست�سهاد الإمام 
احل�سني عليه ال�سالم واأهل بيته و�سحبه النجباء، وكذلك اأنتجنا العديد من الأعمال 
الإذاعية ال�سعرية من تاأليف ال�ساعر ر�سا اخلفاجي، واإخراجي، مثل م�سل�سل )�سوت 

حل�سني  ا
ع������ل������ي������ه 
ال���������س����الم( و 
م�سلم  النور  )�سفري 
ابن عقيل( و)قمر بني ها�سم( و)البهلول العاقل املجهول(، والعديد 
وقد ح�سلنا  كما  اإليها.  امل�ستمعني  ب�سهادة  املميزة  والتمثيليات  امل�سل�سالت  من 
على جوائز لالأعمال الدرامية يف مهرجان الغدير الإبداعي الذي تقيمه قناة الغدير 

الف�سائية �سنويًا.    
اأهم  وال�صعبي  الدعم احلكومي  ال�صالمي:  وال�صينار�صت حيدر  الإعالمي 

اأ�صباب جناح الدراما
ومن خالل مقارنة بالإنتاج الدرامي يف اإيران و�سوريا توجهنا بال�سوؤال لالإعالمي حيدر 
ال�سالمي عن اأ�سباب التميز والتقدم هناك فتحدث قائال" اإن  الدراما الإيرانية قطعت 
اأ�سواطا كبرية وكذلك ال�سورية خا�سة التاريخية منها وال�سبب باعتقادي يكمن يف الدعم 
احلكومي وال�سعبي لالإنتاج الفني الدرامي يف تلك البلدان والهتمام الكبري الذي يوليه 
امل�سوؤولون يف القطاع الثقايف والإعالمي من خالل اإقامة العديد من املهرجانات الدولية 
والأ�سواق واملوا�سم الثقافية والفنية، وامل�ساركة يف املهرجانات الكربى يف اأوربا واأمريكا 
وا�سعا  �سدى  يحقق  مبا  امل�ستمرة  الإعالمية  والتغطية  املتابعة  عن  ف�سال  وغريها، 
لذلك الإنتاج، وهذه التجارب ت�ستدعي منا الت�ساوؤل عن اأ�سباب غياب مثل هذا الدعم 

نحن لدينا النيات فقط بالعمل، لكننا نفتقد إىل اخلربة   
املشاريع باإلضافة إىل عدم ختصيص  إدارة مثل هذه  يف 
أموال كافية لتشجع العاملني يف حقل اإلخراج والتمثيل 

والكتابة
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احلكومي وال�سعبي يف بلدنا". 
وي�سيف ال�سالمي" يكفي للتدليل على ما اأزعم اأن اإيران مثال تنتج �سنويا ما يزيد على 
ثمانني فيلما �سينمائيا وما يربو على املئة م�سل�سل تلفازي، وت�سارك بعدة اأفالم طويلة 
وق�سرية ووثائقية وروائية يف مهرجانات عاملية �سهرية من قبيل مهرجان كان. وقد 
نالت الدراما الإيرانية وال�سينما على وجه التحديد ع�سرات اجلوائز يف جمال الإخراج 

وال�سيناريو والتمثيل والت�سوير واملو�سيقى اإىل اآخره. 
وحتدَث ال�سالمي عن وجهة نظره يف كيفية التاأ�سي�ض لأعمال درامية اإ�سالمية تواكب 
حركة الدراما العاملية قائال" لبلوغ هذا الهدف الكبري لبد من درا�سة الواقع الراهن 

اأ�سرنا  التي  الأزم���ات  وح��ل  للدراما 
اإليها يف الكالم املتقدم. كما لبد من 
درا�سة اجلمهور وا�ستنباط الطريقة 
الأكرث اإقناعا واإر�ساء له، من خالل 
وم�سكالته  وتفكريه  تطلعاته  معرفة 
اليومية.  حياته  يف  يواجهها  التي 
فكلما كنت قريبا من نظرة اجلمهور 
اإىل الأ�سياء اأو كنت تنظر اإىل الأ�سياء 
من خالل عينه ل عينك اأنت مبعزل 
عنه فاإن النتيجة �سوف تكون جيدة.. 
وعلى الأقل يجب اأن ن�سارك اجلمهور 
القول،  وننا�سفه  والفهم  الهتمام 
حتى فيما يتعلق بالق�سايا التاريخية 
اإنزالها  والدينية املح�سة فالبد من 
لكنها  �سماوية  كقيمة  الأر����ض  اإىل 
والتطبيق على ظهر  للعي�ض  �ساحلة 

هذا الكوكب، ولي�ض �سحيحا 
اإع��الم��ي��ا وف��ن��ي��ًا على الأق��ل 
اإبقاء املُثل وال�سخ�سيات التي 
�سماوات  يف  معلقة  جت�سدها 
التنظري العايل والكتابة الال 
الكتابة  بها  واأق�سد  مقروءة 

للعقل ل للعني اأو لالأذن كما احلال بالن�سبة اإىل الدراما. 
ويبني ال�سالمي اأن " الدراما فعل حي يتوا�سل حركيًا مع املتلقي ويعي�ض معه ويقا�سمه 
جميع حالته. متى ما اأدرك القائمون واملعنيون هذه احلقيقة ومتى ما و�سعنا الأ�سخا�ض 

املنا�سبني يف الأمكنة املنا�سبة ف�سوف تولد عندنا الدراما الناجحة فعاًل ل اإدعاًء".  
ال�صيخ جناح احل�صناوي: ل باأ�ص بتناول حياة الأئمة وال�صاحلني من خالل 

الأعمال الدرامية 
وقد يقول قائل اأن هناك تقاطعا بني ال�سرع والأعمال الدرامية ومن اأجل هذا توجهنا 
بال�سوؤال لف�سيلة ال�سيخ جناح احل�سناوي عن احلكم ال�سرعي يف ما يتم عر�سه من 
م�سل�سالت اإ�سالمية بع�سها يتناول �سرية املع�سومني وقد يج�سد اأحد املمثلني دور الإمام 
فاأجاب بالقول" اإن ال�سرع الإ�سالمي مل يحرم اأن يقوم املمثل بهذا الدور، ولكن و�سَع له 
�سوابط منها وجوب عدم اإحداث الهتك ل�سخ�سية املع�سوم، فال يجوز اأن يقوم املمثل 

باأدوار هابطة اأو اأدوار انحاللية اأو ادوار �سيئة ثم يقوم بتمثيل دور الإمام املع�سوم". 
وبنّي ال�سيخ احل�سناوي" لكي ي�سح الدور الذي يتناول �سرية املع�سوم يجب اأن يتحّرى 
املع�سوم  الإم��ام  لأن  والبالغي،  والنحوي  اللغوي  الرتكيب  حيث  من  اللغة  يف  الدقة 

مع�سوم من كل خطاأ ومنه اخلطاأ البالغي والنحوي وغريه". 
وتابع" كذلك يجب اأن يراعى الو�سع العام ل�سخ�سية املع�سوم وتاريخه وتاريخ املجتمع 
الذي يعي�ض فيه، حتى ل ينقل امل�سل�سل اأحداثا غري دقيقة وتفتقر اىل ال�سحة، ونحن 

نف�سل اأن تو�سع هالة من النور على وجه املع�سوم، ول باأ�ض باإي�سال �سرية اأهل البيت 
عليهم ال�سالم خ�سو�سًا اأن النا�ض ينجذبون اإىل هذه امل�سل�سالت". 

العوامل الجتماعية وتاأثريها على امل�صاهد
ويف خ�سم البحر الهائج من األوان الدراما الغربية والرتكية املدبلجة يالحظ اأن �سريحة 
ال�سباب هي الأكرث متابعة لهذه الأعمال، وعن اأ�سباب هذا الواقع اخلطري حتدث الكاتب 
والباحث الجتماعي عبد الكرمي العامري قائاًل" اأن �سعف املنتوج الدرامي املحلي 
الديني اأو الجتماعي املوؤثر، يف ظل ظروف النفتاح الكبري الذي ن�سهده يجعل الأجيال 
ير�سي  مل���ا  ت��ت��ج��ه  احل��ال��ي��ة 
وال�سد  الإث����ارة  م��ن  ذائقتها 
الدراما  اأن  ومب��ا  والت�سويق. 
املدبلجة تعتمد كليا على هذه 
من  ال��ك��ث��ري  ف���رتى  العنا�سر 

ال�سباب من�سّدا اإليها". 
ال�سوؤال  اأن"  ال��ع��ام��ري  وب���نّي 
جذب  ميكن  كيف  ه��و  امل��ه��م 
م�ساهدة  اىل  اجل��ي��ل  ه����ذا 
الثقايف.  مبوروثنا  تليق  دراما 
واجل��واب على ذلك يكمن يف 
اإيجاد خربات متتلك عنا�سر 
الواجب  بهذا  للقيام  تاأهيلية 
ال��ك��ب��ري.. واأق�����س��د خ���ربات 
ثقافية  ت��اري��خ��ي��ة  ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
القدمي  بني  مت��زج  اجتماعية 
نتاجا  تقدم  لكي  واحلديث 
به  ويقتنع  الكبري  يحرتمه 

وي�ستفيد منه ال�سغري".
وتابع" نحتاج اأي�سا اإىل اأخذ 
وجهات نظر جمهورنا كيف 
اأو  امل�سل�سل  يكون  اأن  يريد 
التمثيلية لن الفن ر�سالة متبادلة مع اجلمهور، والفن العاملي يعتمد كثريا على اأفكار 

املتلقي وقناعاته". 
نظرة على ذوق امل�صتهلك

يف اآخر حماور حتقيقنا بقي اأن ن�ستطلع حقيقة الطلب على اأنواع الدراما يف حمالت 
بيع الأقرا�ض فقال )ح�سن حممد(" هناك اإقبال كبري على �سراء اأقرا�ض امل�سل�سالت 
�سراء  الطلب كثريا على  ازداد  الأخ��رية  الفرتة  باملقابل ويف  ولكن  املدبلجة،  الرتكية 
اأقرا�ض م�سل�سالت دينية وتاريخية اإيرانية مدبلجة اإىل العربية كم�سل�سل النبي يو�سف 

عليه ال�سالم وم�سل�سل املختار الثقفي وغريها".  
يف�سلون  ال�سباب  من  امل�سرتين  معظم  اأن"  بالقول  اآخ��ر  حمل  �ساحب  يوؤيده  فيما 
والعراقية  العربية  امل�سل�سالت  يطلبون  امل�سرتين  بع�ض  وهناك  الرتكية  امل�سل�سالت 
وبالأخ�ض الكوميدية منها، اأما امل�سل�سالت الإ�سالمية والتاريخية فبع�سها �سهد اإقبال 

كبريا كم�سل�سل املختار وواقعة الطف وم�سل�سل النبي عي�سى وغريه". 
بالأمل ي�صغل حيزا كبريا من  امل�صفوع  الت�صاوؤل  وبعد هذه اجلولة بيقى 
متنوعة  ا�صالمية  درام��ا  ما  يوما  �صرنى  هل  هو:  الت�صاوؤل  وه��ذا  الفكر، 
امل�صادر لنقدمها للعامل اأجمع معربة عن الثقافة ال�صالمية الر�صينة، ول 
ترتك للم�صاهد امل�صلم جمال للوقوع يف حبائل بع�ص انواع الدراما املنحّلة 

والهابطة.

املؤثر، يف ظل ظروف  أو االجتامعي  الديني  املحيل  الدرامي  املنتوج  إّن ضعف   
من  ذائقتها  يريض  ملا  تتجه  احلالية  األجيال  جيعل  نشهده  الذي  الكبري  االنفتاح 
اإلثارة والشد والتشويق. وبام أن الدراما املدبلجة تعتمد كليا عىل هذه العنارص 

فرتى الكثري من الشباب منشّدا إليها
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هناك بوؤر اأزمات تظهر بني حني واآخر يف الواقع العراقي، 
من  اأبعد  هو  ما  اإىل  ومتتد  ال�سيا�سية،  جتربته  ت�سوب 
ال�سيا�سة، فتتوزع يف جمالت اأخرى كالقت�ساد والتعليم 

و�سواهما.
البوؤر تنّم عن خلل يف الدميقراطية املنقو�سة يف  وهذه 
ال�سيا�سية  الوقائع  توؤكد  وبهذا  تطبيقها،  وطرق  العراق 
عدم وجود دميقراطية كاملة يف العراق على الرغم من 
باأجواء  ال�سيا�سية على متتع العراقيني  تاأكيدات النخب 
جديدة تختلف عن حقبة ما قبل 2003 ولكن ثمة دلئل 
تدح�ض مثل هذه التاأكيدات وتقف بال�سد منها، حيث ل 
يزال امل�سار ال�سيا�سي مهددا اإذا ما بقيت النخب املعنية 

غافلة عّما يعتور دميقراطية العراق من نواق�ض جدية.
وثمة اأ�سباب تقف وراء هذا الأداء الناق�ض للدميقراطية 
يف العراق، منها على �سبيل املثال قانون النتخاب الذي 
ت�سهم بنوده واآلياته اإىل ت�سعيد اأ�سخا�ض ملجل�ض النواب 
ولكنهم ل ميثلونه يف واقع احلال. بكلمة اأو�سح اأن هناك 
لكن  ال�سعب  وميثلون  الربملان  قبة  حتت  يجل�سون  نوابا 
ال�سعب مل ينتخبهم ومل يكلفهم اأو يوؤهلهم للقيام بهذا 
يف  )نائب  الدور  هذا  اإىل  اأو�سلهم  الذي  اإمنا  الدور، 
الربملان( هو قانون النتخاب ببنوده وفقراته التي تنطوي 
على ثغرات وا�سحة ت�سمح ملن ل يحوز على ثقة ال�سعب 

بتمثيله رغما عنه.
 وهذه حالة ل تت�سق مع النظام الدميقراطي، بل هي من 
اأ�سوات  تراعي  ل  التي  النظم  واأ�ساليب  وو�سائل  اأدوات 
لكن  خياراتهم،  حترتم  ول  باآرائهم  تهتم  ول  الناخبني 
يف النظم الدكتاتورية يتم جتاهل ا�سوات النا�ض بالقوة 
والقمع، اأما يف نظامنا الدميقراطي فيتم ذلك بالتحايل 
نظام  عليها  ينطوي  اآلية  خالل  من  واملراوغة  والتمرير 

النتخاب الذي و�سعته الكتل ال�سيا�سية. 
اأي�سا،  دميقراطيتنا  من  تنتق�ض  التي  الأ�سباب  ومن 
ال�سيا�سية  الربوتوكولت  وعقد  والفئوية  املحا�س�سة 
حماولتها  يف  ال�سيا�سية  والأحزاب  والكتل  النخب  بني 
الأخرى  واملكا�سب  احل�سا�سة  املنا�سب  على  للح�سول 
املنهج  مع  قط  يت�سق  ل  نهج  وهو  غريها،  ح�ساب  على 
اإىل  الدميقراطية  الذي يرتّفع عن حتويل  الدميقراطي 
حلبة )م�ساومات( ل حتكمها روؤية وطنية ت�سع م�سلحة 

ال�سعب والوطن فوق كل اعتبار.
ومن الأ�سباب الأخرى وقد يكون من اأهمها يف اإ�سعاف 
غياب  هو  النق�سان،  طابع  واإعطائها  الدميقراطية 

املعار�سة الكلي، الأمر الذي يجعل من الدميقراطية قول 
ال�سيا�سي،  العمل  �ساحة  قائم يف  فعل  بال  او  معنى  بال 
دور  عن  ت�ستغني  اأن  ميكن  ل  املعافاة  فالدميقراطية 
املعار�سة، وجميع احلكومات التي تنتهج التحرر يف اإدارة 
�سعوبها، ل ميكن اأن تذّوب املعار�سة او تلغي دورها بحجة 
حداثة التجربة او حتقيق الت�سالح بني اجلميع او طبيعة 
اأهمية  اإىل  اإىل ذلك من تربيرات ل ترقى  الظرف وما 
حتقيق النهج الدميقراطي ال�سليم الذي ي�ستلزم ح�سور 
الدور املعار�ض بقوة لكي ي�سحح م�سارات احلكومة التي 
قد ت�سط يف هذا القرار اأو ذاك وقد تخط يف هذا املجال 

اأو ذاك.
اأن تتنّبه بقوة اإىل الثغرات  لهذا لبد للنخب ال�سيا�سية 
الوا�سحة يف م�سرية الدميقراطية العراقية والتي اأ�سهمت 
وهناك  هنا  بوؤرها  وتوزيع  الزمات  تكري�ض  يف  بدورها 
بناء  ن�سهم جميعا يف  ولكي  العراقي،  يف عموم اجل�سد 
الدميقراطية التي متنحنا دولة د�ستورية نحلم بها ونعمل 
على بنائها وتكري�سها، لبد اأن نعمل معا )واأولنا النخب 
اخلطوات  حتقيق  على  ا�ستثناء(  دون  من  ال�سيا�سية 

الإجرائية التالية:
من�سبط  نظام  اإىل  املفتوح  النتخابي  النظام  تغيري   -  
والفعلي  الواقعي  التمثيل  ي�سمن  كي  بدقة،  ومدرو�ض 

ل�سوت الناخب العراقي.
-  تغيري النظام النتخابي من توافقي اإىل نظام اأكرثية، 
اجل  من  املعار�ض،  للدور  فاعال  ح�سورا  ي�سمن  كي 
غريه  او  احلكومي  لالأداء  واملتوا�سلة  ال�سليمة  املراقبة 
البدائل  وطرح  الت�سويب  املعار�سة يف  بدور  يتعلق  مما 

اجليدة.
 -  لبد من التاأكيد والعمل على ف�سل الهيئات امل�ستقلة 
التربيرات  اىل  الركون  وعدم  التنفيذية،  ال�سلطة  عن 
الإدارية اأو �سواها، لأن بع�ض هذه الهيئات ينبغي اأن تتمتع 
با�ستقاللية تامة تبعد عنها �سبح التدخل احلكومي، وهذا 

ما يحدث يف الدميقراطيات ال�سحيحة.
و�سرورة  الكبرية  والكتل  النخب  بني  الثقة  اإ�ساعة    -  
يف  ت�سب  ل  التي  ال�سفقات  عقد  اأ�سلوب  عن  البتعاد 

خدمة العملية ال�سيا�سية.
-  ف�سل منظمات املجتمع املدين عن الرتباط بالدولة 
ر�سميا من حيث منح الإجازات والدعم املايل وما �سابه، 
لأن هذه املنظمات ينبغي اأن تتمتع با�ستقاللية تامة تتيح 
لت�سحيح  احلكومة  على  وال�سغط  املراقبة  فر�سة  لها 

• علي ح�سني عبيد

   الدميقراطية
الناق�صة 

بوؤرة 
الأمات
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وهوؤلء املناهل الروّية فيهم ال�ساخ�ض املعروف � كالأئمة املع�سومني )عليهم ال�سالم( � وفيهم َمن دونهم من ذوي ال�ساأن العظيم عند اهلل 
تعاىل � واإن مل ي�سلوا درجة الإمامة � كاأبي الف�سل العبا�ض بن علي )عليهما ال�سالم(، وال�سيدة زينب بنت علي )عليهما ال�سالم(، وال�سيد 
عبد العظيم احل�سيني وكذلك بع�ض العلماء الأبرار الذين ظهرت على اأيديهم الكرامات اجلليلة الدالة على علّو �ساأنهم وارتفاع منزلتهم 

عند اهلل وهذه درجة ل ي�سلها  اإل من امتحن اهلل قلبه لالإميان.
من تلك ال�سخ�سيات البارزة يف ميدان العظمة واجلاللة من الذين عطروا احلياة بكرامتهم، وكانوا يف حياتهم وبعد وفاتهم م�سابيح 
هداية، ال�سيدة نفي�سة هذه ال�سخ�سية العظيمة، والدّرة امل�سيئة التي ما فتئت تنرث اخلري والربكات الندّية، لرتوي املتعط�سني لنمري 
علومها الهادية وال�سيدة هي جوهرة من خزائن اآل حممد )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(، ودّرة من البيت العلوي الطاهر، ا�ستقّرت على 

غّرة مدينة القاهرة، ال�سرح الفاطمي امل�سهود.

ال�صرية العطرة
وال�سيدة نفي�سة هي بنت احل�سن بن زيد بن احل�سن بن على بن اأبى طالب )عليهم ال�سالم(، ولدت مبكة ون�ساأت باملدينة، وقدمت 
اإىل م�سر فى �سنة 193هجرية املوافق 09 ميالدية واأقامت بها اإىل اأن توفيت فى �سنة 20هجرية املوافق 24 ميالدية حيث دفنت 
يف منزلها وهو املو�سع الذي به قربها الآن والذي ُعرف فيما بعد مب�سهد ال�سيدة نفي�سة، وكانت �سيدة �ساحلة زاهدة حتفظ القراآن 

وتف�سريه.
وكان زوجها اإ�سحاق من اأهل الف�سل والجتهاد، والورع وال�سالح، كيف ل وهو ابن الإمام ال�سادق )عليه ال�سالم(، وقد اأخذ عن اأبيه 
الكثري من علومه واآدابه وقد ولدت له )اأبا القا�سم( و)اأم كلثوم(، وهكذا اجتمع يف هذا البيت نور احل�سن ونور احل�سني )عليهما 

ال�سالم(.
ا�ستقّرت يف م�سر بعد الظروف الع�سيبة  التي مّرت بها يف املدينة املنّورة، وراح النا�ض مبختلف فئاتهم يرتددون عليها وعلى زوجها  
ياأخذون عنهما العلم والفقه واحلديث، فح�سلوا بذلك على الكثري من الثقافة ال�سحيحة وا�ستمروا يتدفقون عليهما، واأ�سبحت رمزًا 

للطهارة والقدا�سة يف تلك الديار.
وكان لأخيها يحيى )املتّوج( بنت واحدة ا�سمها )زينب( انقطعت خلدمة عمتها، تقول: )لقد خدمت عمتي نفي�سة اأربعني �سنة، فما راأيتها 
نامت بليل اأو اأفطرت بنهار، اإل يف العيد واأيام الت�سريق( وتقول: )كانت عمتي حتفظ القراآن وتف�ّسره وتقراأه وتبكي..( وهكذا عا�ست 
يف م�سر معّززة مكّرمة، ينتهل من منري علومها اأهايل م�سر. وكانت مثال احلديث ال�سريف: )عا�سروا النا�ض معا�سرة اإن ع�ستم حّنوا 
اإليكم، واإن مّتم بكوا عليكم(، وهكذا ما اأن حّل عام 20ه� - ومل تكد تدخل �سنتها الرابعة وال�ستني - حتى اأح�ست بدنو اأجلها، فكتبت 

اإىل زوجها تطلب ح�سوره.
وا�ستدت بها العلة، حتى حّلت عليها اأول جمعة من �سهر رم�سان، فزاد عليها الأمل - وهي �سائمة - فدخل عليها ُحّذاق الأطباء، فاأ�ساروا 

عليها بالإفطار حلفظ قوتها، ولتتغلب على مر�سها فرف�ست، ثم اأن�سدت:








 
 
 
 

 


 





مرقد ال�صيدة نفي�صة  يف م�صر


• اإعداد: هيئة التحرير

24 جمادى الآخرة  1432ه�



ا�ص�������رفوا عني طبيبي           ودعون������ي وحب�������يبي
اد ب����������ي �صوقي اإلي���ه           وغ�������رامي ف�����ي لهيب
ط�������اب هتك�ي يف ه����واه          بي�������ن وا�ص ورقي�������ب
ل اأب��������������ايل بف�������وات           حي����ث قد �صار ن�صيبي
لي���ص م�������ن لم بع�����ذل           عن�������ه في�������ه �صيب
ج�ص�������دي را�ص ب�صقمي           وجفون�������ي بنحي������بي

فان�سرف الأطباء، وقد �سّدهم الإعجاب بقوة يقينها وثبات دينها، ف�ساألوها الدعاء، فقالت لهم خريًا ودعت 
لهم.

و�ساءت ال�سيدة نفي�سة اأن تختم حياتها بتالوة القراآن احلكيم، وبينما كانت تتلو �سورة الأنعام، حتى اإذا بلغت 
قوله تعاىل )لهم دار ال�سالم عند ربهم وهو وليهم مبا كانوا يعملون( الأنعام 127 غ�سي عليها. تقول زينب 

- بنت اأخيها - ف�سممتها اإىل �سدري، فت�سهدت �سهادة احلق، و�سعدت روحها اإىل باريها يف ال�سماء.
وما اإن ذاع خرب وفاتها حتى عّج النا�ض بالبكاء والنحيب، ودخل احلزن بيت كّل حمّب وعارف لف�سل هذا 
البيت الطاهر، وو�سل زوجها )اإ�سحاق املوؤمتن( القاهرة بعد اأن كانت قد فارقت روحها الطاهرة البدن 

امل�سّجى.
وهكذا بعد اأن مّت القرار على دفنها يف القاهرة، اجتمع النا�ض لتاأدية املرا�سم، فكان يومًا م�سهودًا، وازدحم 
النا�ض ازدحامًا �سديدًا، كّلهم يريد اأن ينال �سرف ال�سالة عليها، وت�سييع جنازتها، واأقيمت ال�سالة عليها 
يف م�سهد �سخم حافل مل ُيَر له مثيل، وُدفنت يف قربها الذي حفرته بيدها - وطاملا متددت فيه اأيام حياتها 

تتلو القراآن تّتع�ض باآياته، وتتاأّمل الأيام التي لبّد من جميئها.

القرب ال�صريف
وهكذا اأ�سبح قربها علمًا ومزارًا يزوره املحّبون، ويتذاكرون بركات هذه ال�سيدة اجلليلة على اأهايل م�سر، 

وما منحتهم من علوم واآداب وما اأحتفتهم به من فقه وحديث نبوي.
ويقال اإّن اأّول َمن بنى على قربها هو عبيد اهلل بن ال�سري بن احلكم اأمري م�سر. وفى �سنة 42 هجرية 
املوافق 109 ميالدية اأمر اخلليفة الفاطمي امل�ستن�سر باهلل بتجديد ال�سريح كما اأمر اخلليفة احلافظ 

لدين اهلل يف �سنة 532 هجرية املوافق 113 ميالدية بتجديد القبة.
وفى �سنة 714 هجرية املوافق 1314  ميالدية اأمر النا�سر حممد بن قالون باإن�ساء م�سجد بجوار امل�سهد وفى 

�سنة 1173 هجرية املوافق 1760 ميالدية جّدد ال�سريح وامل�سجد الأمري عبد الرحمن كتخدا. 
وملّا اأتلف احلريق ق�سمًا كبريًا من امل�سجد يف �سنة 1310 هجرية املوافق 192 ميالدية اأمر اخلديوي عبا�ض 
با�سا الثاين باإعادة بنائه هو  وال�سريح ومّت ذلك فى �سنة 1314 هجرية املوافق 197 ميالدية وهو امل�سجد 

القائم الآن باحلّي املعروف با�سمها.
ووجهة امل�سجد الرئي�سة يتو�سطها املدخل وهو بارز عن �سمتها ومرتفع عنها تغّطيه طاقية مقرن�سة وتقوم 
اأعاله منارة ر�سيقة بنيت مع الوجهة على الطراز اململوكي، ويوؤّدي هذا املدخل اإىل دركاة ي�سل الإن�سان منها 
اإىل داخل امل�سجد وهو عبارة عن حّيز مربع تقريبًا م�سقوف ب�سقف خ�سبي منقو�ض بزخارف عربية جميلة 
ويعلو منت�سف البائكة الثانية منه )�سخ�سيخة( مرتفعة، وهذا ال�سقف حممول على ثالثة �سفوف من العقود 

املرتكزة على اأعمدة رخامية مثمنة القطاع.
ويتو�سط جدار القبلة حمراب مك�سّو بالقا�ساين امللّون البديع ويف طرف هذا اجلدار وعلى ميني املحراب باب 
يوؤّدي اإىل ردهة م�سقوفة بو�سط �سقفها )�سخ�سيخة( حّليت بنقو�ض عربية ومن هذه الردهة ي�سل الإن�سان 
اإىل ال�سريح بوا�سطة فتحة معقودة وبو�سطه مق�سورة نحا�سية اأقيمت فوق قرب ال�سيدة نفي�سة، ويعلو ال�سريح 

قبة ترتكز يف منطقة النتقال من املربع اإىل ال�ستدارة على اأربعة اأركان من املقرن�ض املتعّدد.
نع للم�سهد  ومن الطرائف الأثرية التي نقلت من م�سهد ال�سيدة نفي�سة ذلك املحراب اخل�سبي املتنّقل الذي �سُ
بني �سنتي 532-541 هجرية املوافق 1137- 1147 ميالدية واملودع الآن بدار الآثار العربية مع حمرابني 
نع اأحدهما للجامع الأزهر والثاين مل�سهد ال�سيدة رقّية، وفيها تتمثل دّقة �سناعة النجارة  خ�سبيني اآخرين �سُ

الفاطمية ويتجلى بهاوؤها.
ويتمتع امل�سجد بحالة روحانية نادرة تبعث على الهدوء وال�سكينة يف نف�ض كّل زائر، ولذلك فهو يحظى مبكانة 
عالية يف وجدان امل�سريني الذين يكرثون من زيارته، خا�سة يوم الأحد من كل اأ�سبوع، اأو كما يطلقون عليه 

يوم احل�سرة، ولبّد اأن ت�سمل الزيارة �سريح ال�سيدة نفي�سة )املقام النفي�سي(.

فان�سرف الأطباء، وقد �سّدهم الإعجاب بقوة يقينها وثبات دينها، ف�ساألوها الدعاء، فقالت لهم خريًا ودعت 

و�ساءت ال�سيدة نفي�سة اأن تختم حياتها بتالوة القراآن احلكيم، وبينما كانت تتلو �سورة الأنعام، حتى اإذا بلغت 
 غ�سي عليها. تقول زينب 

وما اإن ذاع خرب وفاتها حتى عّج النا�ض بالبكاء والنحيب، ودخل احلزن بيت كّل حمّب وعارف لف�سل هذا 
البيت الطاهر، وو�سل زوجها )اإ�سحاق املوؤمتن( القاهرة بعد اأن كانت قد فارقت روحها الطاهرة البدن 

وهكذا بعد اأن مّت القرار على دفنها يف القاهرة، اجتمع النا�ض لتاأدية املرا�سم، فكان يومًا م�سهودًا، وازدحم 
النا�ض ازدحامًا �سديدًا، كّلهم يريد اأن ينال �سرف ال�سالة عليها، وت�سييع جنازتها، واأقيمت ال�سالة عليها 
وهكذا بعد اأن مّت القرار على دفنها يف القاهرة، اجتمع النا�ض لتاأدية املرا�سم، فكان يومًا م�سهودًا، وازدحم 
النا�ض ازدحامًا �سديدًا، كّلهم يريد اأن ينال �سرف ال�سالة عليها، وت�سييع جنازتها، واأقيمت ال�سالة عليها 
وهكذا بعد اأن مّت القرار على دفنها يف القاهرة، اجتمع النا�ض لتاأدية املرا�سم، فكان يومًا م�سهودًا، وازدحم 

يف م�سهد �سخم حافل مل ُيَر له مثيل، وُدفنت يف قربها الذي حفرته بيدها - وطاملا متددت فيه اأيام حياتها 

وهكذا اأ�سبح قربها علمًا ومزارًا يزوره املحّبون، ويتذاكرون بركات هذه ال�سيدة اجلليلة على اأهايل م�سر، 

 هجرية 
 ميالدية اأمر اخلليفة الفاطمي امل�ستن�سر باهلل بتجديد ال�سريح كما اأمر اخلليفة احلافظ 

  ميالدية اأمر النا�سر حممد بن قالون باإن�ساء م�سجد بجوار امل�سهد وفى 

 ميالدية اأمر اخلديوي عبا�ض 
 ميالدية وهو امل�سجد 

ووجهة امل�سجد الرئي�سة يتو�سطها املدخل وهو بارز عن �سمتها ومرتفع عنها تغّطيه طاقية مقرن�سة وتقوم 
اأعاله منارة ر�سيقة بنيت مع الوجهة على الطراز اململوكي، ويوؤّدي هذا املدخل اإىل دركاة ي�سل الإن�سان منها 
اإىل داخل امل�سجد وهو عبارة عن حّيز مربع تقريبًا م�سقوف ب�سقف خ�سبي منقو�ض بزخارف عربية جميلة 
اأعاله منارة ر�سيقة بنيت مع الوجهة على الطراز اململوكي، ويوؤّدي هذا املدخل اإىل دركاة ي�سل الإن�سان منها 
اإىل داخل امل�سجد وهو عبارة عن حّيز مربع تقريبًا م�سقوف ب�سقف خ�سبي منقو�ض بزخارف عربية جميلة 
اأعاله منارة ر�سيقة بنيت مع الوجهة على الطراز اململوكي، ويوؤّدي هذا املدخل اإىل دركاة ي�سل الإن�سان منها 

ويعلو منت�سف البائكة الثانية منه )�سخ�سيخة( مرتفعة، وهذا ال�سقف حممول على ثالثة �سفوف من العقود 

ويتو�سط جدار القبلة حمراب مك�سّو بالقا�ساين امللّون البديع ويف طرف هذا اجلدار وعلى ميني املحراب باب 
 ومن هذه الردهة ي�سل الإن�سان 
اإىل ال�سريح بوا�سطة فتحة معقودة وبو�سطه مق�سورة نحا�سية اأقيمت فوق قرب ال�سيدة نفي�سة، ويعلو ال�سريح 

نع للم�سهد  ومن الطرائف الأثرية التي نقلت من م�سهد ال�سيدة نفي�سة ذلك املحراب اخل�سبي املتنّقل الذي �سُ
 ميالدية واملودع الآن بدار الآثار العربية مع حمرابني 
نع اأحدهما للجامع الأزهر والثاين مل�سهد ال�سيدة رقّية، وفيها تتمثل دّقة �سناعة النجارة  خ�سبيني اآخرين �سُ

ويتمتع امل�سجد بحالة روحانية نادرة تبعث على الهدوء وال�سكينة يف نف�ض كّل زائر، ولذلك فهو يحظى مبكانة 
عالية يف وجدان امل�سريني الذين يكرثون من زيارته، خا�سة يوم الأحد من كل اأ�سبوع، اأو كما يطلقون عليه 

◄  يكتبها: �سباح الطالقاين

رغم اإ�سدار املنظمة الدولية للمقايي�ض )ISO( موا�سفات معتمدة يف جمالت 
عمل متعددة منذ العام 1947 اإل اأيّن تفاجاأت حني اأخربين مهند�ض متخ�س�ض 
يف هذا املجال باأننا للتو دخلنا هذا العامل ول يوجد يف كل اأنحاء بالدنا �سوى اأربع 

موؤ�س�سات حكومية حا�سلة على �سهادة اجلودة ال�ساملة املعرتف بها عامليًا.
وقد دفعني الهتمام بهذا املو�سوع احليوي ملعرفة املزيد فاطلعت على العديد من 
امل�سادر ووجدت اأن اجلودة هي عبارة عن �سفات وخ�سائ�ض، يتم عرب تنفيذها 
واأقل  الطرق  باأق�سر  املرجوة  الأه���داف  اإىل  الو�سول  مرحليًا  عليها  والتدقيق 

التكاليف واملدة، يف اأي نوع عمل بغ�ض النظر عن وجهة تخ�س�سه.
وتعددت تعريفات )اجلودة( لكنها توحدت حول روؤية وا�سحة تفيد باأن هذا املفهوم 
اأ�سبح جزءا حيويا يف اأي عمل مهما كانت نوعية التداول والنتاج فيه، من حيث 
اأنها عملية متابعة دقيقة لكل �ساردة وواردة �سمن جداول وح�سابات رقمية مقيدة 
باأوقات حمددة، ُيعترب جتاوزها تقليال من م�ستوى النوعية وخرقا لقوانني العمل 

وتاأخريا للح�سول على النتائج. 
املناورة  تكافح  احلقيقة  يف  اأنها  اإل  بالروتني  التقيد  تعني  اأنها  قائل  يقول  وقد 
والتمل�ض والتاأخري يف اأداء التعامالت من حيث مراقبتها التف�سيلية ملراحل العمل 
كافة. ف�سال عن اإن�سائها لقاعدة تعامل اأ�سا�سية لكل طارئ فيمنع ذلك بطبيعة 

احلال ظهور قرارات ارجتالية او اجتهادات قد تكون غري م�سيبة. 
والزراعة  ال�سناعة  م��وارد حمددة يف  اأن )اجل��ودة( تخت�ض يف  اآخر  يقول  وقد 
والتجارة اإل اأن هذا الكالم تن�سفه احلقائق التي تفيد باأن كافة املوؤ�س�سات العلمية 
والتعليمية والإن�سانية يف اأنحاء العامل اأخذت ت�سعى لتطبيق مفهوم اجلودة ال�ساملة، 

و�سوًل لتحقيق حالة الإدارة اخلالية من العيوب. 
ول نبالغ اإذا ما قلنا اأن ديننا احلنيف قد اأ�سار يف موا�سع عديدة لأهمية مفهوم 
)اجلودة( الذي اأخذ الطابع الغربي حديثا ب�سبب التطور العلمي والتقني هناك، 

فقد قال تعاىل يف حمكم كتابه العزيز:"�سنع اهلل الذي اأتقن كل �سيء".
ف�سال عن اأحاديث نبوية عديدة توؤكد على �سرورة اإتباع الأجود والأمثل يف كل �سيء 
كقول الر�سول الأعظم �سلى اهلل عليه واآله:"اإن اهلل يحب اإذا عمل اأحدكم عمال اأن 

يتقنه". وقوله:"اإن اهلل كتب الإح�سان على كل �سيء".
نا العديد من الأمم  من هذه املنطلقات الفكرية العظيمة اخلا�سة بنا والتي �سبق
م هذه الدعوة املفتوحة لالهتمام بال�سعي لنيل )�سهادة اجلودة ال�ساملة(  اإليها، نقد
املثالية  الإدارة  لتحقيق حالة  �سعيًا  اخت�سا�سها  كان  مهما  مرافق عملنا  كل  يف 

اخلالية من الرجتال والجتهاد غري امل�ستند على اأ�س�ض علمية.
ويكفي اأن نعرف باأن )اجلودة( تعني املنع والوقاية ولي�ض فقط اكت�ساف العيوب، 
وتعني كذلك ر�سم الطريق للعاملني للعمل على �سكل فريق واحد، وبوجه ثالث تعني 
اجلودة حت�سني م�ستويات العمل والإنتاج واخلدمة ب�سورة م�ستمرة مبا يرفع من 

م�ستوى النوعية ويقلل الأخطاء والكلفة تدريجيًا.



و�ساءت ال�سيدة نفي�سة اأن تختم حياتها بتالوة القراآن احلكيم، وبينما كانت تتلو �سورة الأنعام، حتى اإذا بلغت 
 غ�سي عليها. تقول زينب 

وما اإن ذاع خرب وفاتها حتى عّج النا�ض بالبكاء والنحيب، ودخل احلزن بيت كّل حمّب وعارف لف�سل هذا 
رغم اإ�سدار املنظمة الدولية للمقايي�ض )ISO( موا�سفات معتمدة يف جمالت 

)ISO(�نحن وال
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◄  بقلم: ولء ال�سّفار

اإّن املراأة مبا تتمتع به من نقاط قوة اأودعها اهلل يف كيانها مبا ي�ساحبها من 
اإميان عميق واطمئنان نا�س من اتكالها على اهلل ميكنها من القيام بدور 

ا�ستثنائي يف املجتمع، ل ميكن لكثري من الرجال القيام به.  
�سخ�سيتهن  بقوة  ب��رزن  ن�سوة  لوجدنا  التاريخ  �سفحات  ا�ستعر�سنا  ولو 
و�سربهن الكبري واإميانهن العميق باهلل �سبحانه وتعاىل بحيث ت�ساغرت 
العظيمات  الن�سوة  تلك  بني  ولعل من  الكبرية،  احل��وادث  اأمامهن جميع 
اللواتي كان لهن مواقف عظيمة خلدتها �سفحات التاريخ  ، ال�سيدة زينب 
بنت الإمام اأمري املوؤمنني عليهما ال�سالم التي مل تزعزعها احلوادث التي 
مرت بها بدءا من فقد جّدها ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وحتى 

حادثة العا�سر من حمرم وما اأعقبها.  
ومن خالل قراءتي لهذه ال�سخ�سية العظيمة وخ�سو�سا موقفها يف جمل�ض 
التي  اإل جميال(  راأيت  ا�ستوقفتني عبارتها امل�سهورة )ما  الطاغية يزيد 
اأهلها  �سعقت بها يزيد واأخر�سته عن التحدث والتفاخر وال�سماتة بقتل 
وذويها يف يوم عا�سوراء و�سبيها مع من تبقى من الن�ساء، ولكن الت�ساوؤل 
يكمن يف اأن هذا الرد كان من قبل ال�سيدة زينب عليها ال�سالم لإخرا�ض 
يزيد فقط واإنها كانت تخفي �سورا اأخرى مغايرة وحا�ساها اأن تتحدث باأمور 
غري واقعية اأو حقيقية والت�ساوؤل الآخر يكمن يف اأن ال�سيدة زينب)عليها 
ال�سالم( كانت موؤمنة �سادقة مبا نطقت به الأمر الذي يجعلنا نبحث عن 
�سور اجلمال التي عرّبت عنها وهي قد راأت باأم عينيها قتل اأبنائها واإخوتها 
الواحد تلو الآخر، وقد راأت الأطفال ي�سكون الظماأ، وقد راأت الن�ساء والعيال 
يلوذون من خيمة اإىل خيمة بعد اأن هجم الأعداء واأحرقوا خيامهم وغريها 

من ال�سور املوؤملة التي مل ي�سهد لها التاريخ من مثيل. 
ولكنني وبعد البحث والتق�سي ا�ستنتجت بان ال�سيدة زينب عليها ال�سالم 
بان ما �ساهدته يف يوم عا�سوراء كان يف  كانت متيقنة وواثقة ومطمئنة 
احلقيقة �سورا جميلة كونها كانت حتلل احلوادث وترتجمها مبقيا�ض ر�سا 
اأخاها الإم��ام احل�سني واأه��ل بيته عليهم  اأن  اهلل �سبحانه وتعاىل وطاملا 
ال�سالم قدموا اأنف�سهم الزكية قربانا لدميومة ر�سالة ال�سماء فال غرابة باأن 

ي�سبح كّل �سيء جميال- يف عينيها- ما دام ر�سا اهلل تعاىل مبتغاها . 
وقد يتوهم البع�ض اأن هذا الر�سا لهوان اأهل البيت عليهم ال�سالم عند 
اهلل تعاىل اأو اأن ر�ساه فيه منقبة لأعداء اأهل البيت عليهم ال�سالم، ولكن 
احلقيقة اأن ر�سا اهلل تعاىل كان من باب ما ينتظره احلبيب من حبيبه، 
ومبعنى اأو�سح اأن اهلل تعاىل كان يعلم اأن اأهل بيت النبوة )عليهم ال�سالم( 
يحّبونه فوق كل حّب اآخر، وبالتايل فانه كان ينتظر منهم ما يقدمونه يف 
اأهل البيت عليهم ال�سالم  �سبيل ترجمة ذاك احلب، وقد ترجمه جميع 
ومنهم الإمام احل�سني عليه ال�سالم واأهل بيته واأ�سحابه ر�سوان اهلل تعاىل 
بكل  حا�سرة  الرتجمة  هذه  كانت  وقد  ترجمة،  اأجمل  الطف  يوم  عنهم 
معانيها واآثارها الدنيوية والأخروية يف فكر ال�سيدة زينب عليها ال�سالم، 

فما كانت ترى اإّل اجلميل.



ما راأيت اإل جميال  

• د. حنان العبيدي
مركز الدرا�سات الرتبوية والأبحاث النف�سية

وعدم القدرة على ت�سخي�ض الفاعل الأول او ما ن�سميه 
)الأ�سا�ض(.

التي  العواطف  بقوة  ترتبط  ما  غالبًا  املظاهرة  قوة  اإن 
ت�سيطر على اأفرادها، حيث ت�سعف اإمكانية املحاكمات 
العقلية لالأ�سياء، فتاأتي ا�ستجابات الأفراد بدافع العاطفة 
الأوىل،  الدرجة  يف  بها  يتحكم  الذي  النتماء  او  القوية 
اإىل  املظاهرة  اأفراد  فيندفع  لالأهواء  تخ�سع  ما  وكثريا 
ال�ستجابة اإىل اأية ميول ميليها عليهم قائد املظاهرة من 

دون تفكري معّمق.
نتاجًا  عنيفة  �سلوكيات  اإىل  احلكومات  تنزع  ما  وكثريا 
النزعة  ذات  ال�سلطات  حتكم  التي  العوامل  من  جلملة 
ال�سيا�سية املتطرفة ب�سبب الغطر�سة والتكرّب على ال�سعب 
ف�سال عن �سيطرة نزعة الت�سلط املنبثقة من الأنا العليا 
)امَلَر�سّية(، فتحّول النداء ال�سلمي اإىل ميدان ع�سكري. 
كما هو حال احلكام العرب يف ال�سهور ال�سالفة بدءا من 
تظاهرات )تون�ض( التي اأقالت الرئي�ض مرورا بخلع الرئي�ض 
امل�سري الذي ا�ستعمل اأ�سلوب ما يطلق عليه امل�سريون 
)البلطجة( الذي راح �سحيته اأكرث من ثالثمائة �سهيد. 
ناهيك عما يح�سل يف كل من ليبيا واليمن وما يقدمه 
�سعباهما من ت�سحيات ودماء زكية، و�سول اإىل البحرين 
التي تعدى الأمر اإىل ا�ستعانة حكامها بجيو�ض جرارة من 
دول اأخرى لال�ستعداء على �سعبها الأعزل الذي يطالب 
باحلرية والإ�سالحات ال�سيا�سية، وتكبيده اكرب قدر من 

ال�سحايا مبا ل يفعل مع دولة كاملة العدة والعتاد.

 واأبعاد  الت���ظ��اه���ر
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لأجل  م�صتقبل اهر 
وحياة كرمية

ثقافة احرتام 
القانون والنظام العام

اإن من بني اأهم ما يذهب اإليه 
املفكرون حول اأ�صباب تقّدم 
الب�صرية هو احرتام القوانني 
واللتزام بتطبيقها على النطاقني 
الفردي واجلماعي.

 والدين الإ�صالمي قد اأقّر هذه 
ال�صرورة واأّكد عليها و�صدد على 
تربية معتنقيه عليها، وهو  يعد 
النظام اأ�صا�صا لت�صيري احلياة 
بالطريقة املثلى وان عدم احرتام 
النظام ل يجر اإل اإىل الفو�صى 
والف�صاد.

ولأجل اأن يعي�ص الإن�صان حياة 
كرمية، منتظمًا يف كل الأمور توّجب 
عليه اأن يحرتم النظام الذي يطبق 
على كل مواطن ينتمي لهذه البالد 
وبدون ييز.

ويحتاج الإن�صان املتح�صر اإىل 
الدميقراطية ولكن ح�صب ال�صوابط 
القانونية وال�صرعية، اأي اأن 
 الدميقراطية ل تعني التجاو
على حقوق الآخرين القانونية 
وال�صرعية، واإحدا النفالت 
الأمني، وهنا تكون امل�صوؤولية ملقاة 
على عاتق املجتمع برمته ومنهم 
رجال الدين والقانون والرتبية 
والتعليم وعلم النف�ص والجتماع  
وو�صائل الإعالم والأ�صرة وكل مكون 
ينتمي اإىل هذا املجتمع وميار�ص 
دوره فيه.

• قيق:
في�سل غازي

ميثم احل�سناوي
يحيى الفتالوي

القانون و�سرورة احرتامه  اأهمية  ال�سوء على  لت�سليط 
وتطبيقه قامت جملة الرو�صة احل�صينية بجولة بني 
بع�ض الأطياف التي لها متا�ض قريب بهذا الأمر ملعرفة 

اآرائهم فيه واخلو�ض يف بع�ض جوانبه املهمة.

احرتام النظام والقانون... وج��ه��ة ن��ظ��ر ال��ق��ان��ون يف 
وكانت بداية انطالق اجلولة عند القا�صي اإ�صماعيل 
كاظم حميد )قا�سي حتقيق حمكمة ا�ستئناف كربالء 
الحتادية(،  كربالء  با�سم حمكمة  الإعالمي  والناطق 
ب�سوؤاله عن اأهم الآليات التي ميكن ان ترتقي باملجتمع 

اىل مرتبة احرتام وتطبيق القانون دون رقيب، فقال:
يف ما يتعلق بكيفية احرتام النظام العام والقانون دون 
مراقبة وتنبيه ينبغي مراعاة عدة حماور مهمة ومن هذه 

املحاور :
عقد  خ��الل  م��ن  القانونية  الثقافة  وتطوير  تنمية   
النظام  اح��رتام  كيفية  للمواطن  تو�سح  التي  الندوات 

العام والقانون والنتائج املتوخاة من جراء ذلك.
 تفعيل دور القانون من قبل رجال الدين لن جمتمعنا 
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لزال دينيا اإ�سافة اإىل الإ�سارة اإليه عن طريق 
املنابر احل�سينية .

 و�سع الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب وهذا 
املحور من املحاور املهمة لأنه اإذا و�سع �سخ�ض 
غري كفء يف مكان ما يجعله حمط �سخرية مما 
اأما  والنظام،  القانون  احرتام  عدم  اإىل  يوؤدي 
الرجل املنا�سب يف املكان املنا�سب فانه يعطي 
ل�ساحب العمل اخل�سو�سية يف عمله ملا يحمله 

من عطاء واإخال�ض وعلمية وكفاءة.
 اإعطاء دور اأكرب ومهم بالن�سبة اإىل منظمات 
باإمكانها  املنظمات  ه��ذه  لأن  امل��دين  املجتمع 
اإي�سال �سورة القانون والنظام العام احلقيقية 
اإىل املجتمع من جهة واىل اأ�سحاب القرار من 

جهة اأخرى.

احرتام القانون واملال العام .. وجهة نظر الإع��الم يف 
الإعالم  حم��ور  اإىل  ذل��ك  بعد  املجلة  وانتقلت 

تثقيف  يف  وج��ه  باأمثل  املتقدمة  ال��دول  ا�ستغلته  ال��ذي 
احرتام  يف  املثلى  ال�سيغ  اإىل  بهم  و�سول  جمتمعاتها 
اإح�صان  ب��امل��الزم  املجلة  فالتقت  وال��ق��وان��ني،  النظم 
يو�صف جليل �سابط العالقات العامة واإعالم ال�سرطة 
يف حمافظة كربالء املقد�سة، ليحدثنا عن دور اإعالم 
نحو  به  وال�سري  املجتمع  تثقيف  يف  الأمنية  املوؤ�س�سات 
احرتام اأمثل للقانون فقال: من املعروف لدى اجلميع اأن 

تتعامل  الأمنية  املوؤ�س�سات 
املجتمع  �سرائح  كافة  م��ع 
املجتمع  بوقاية  وتخت�ض 
من اجلرمية لذلك تقت�سي 

اإجراءاتها نوعا من ال�سدة واحلزم وال�سرب على اأيدي 
العابثني واملجرمني والقتلة واملخلني بالنظام العام وقد 

تخلق هذه الأمور حالة من التذمر لدى البع�ض.

الأمنية  املوؤ�س�سات  يف  نحن  ق��ائ��ال:  اإح�����س��ان  واأك��م��ل 
وخ�سو�سًا يف هذا الو�سع الراهن ل جنامل ول نتهاون 
واأي��ة  وتق�سري،  �سعف  اأن���ه  على  يف�سر  ق��د  م��ا  وه���ذا 
حماولة لتقريب وجهات النظر وخلق حالة الر�سا لدى 
جميع  من  حكومي  وتعاون  جهد  اإىل  حتتاج  اجلمهور 
الدوائر اخلدمية والأمنية والإعالمية التي تقّوم امل�سيء 
اإج��راءات  اإىل  حتتاج  وكذلك  املجد،  �ساأن  من  وترفع 
حكومية وت�سريعية جديدة، فحالة ال�سعف ت�سمل جميع 

املوؤ�س�سات اخلدمية ولي�ض الأمنية فح�سب ونحن ن�ستقبل 
اأي  من  ت�سدر  �سلبية  حالة  اأي��ة  عن  املواطنني  �سكاوى 

منت�سب اأو اأي تق�سري .

واأ�ساف اإح�سان اأن: هناك بع�ض الت�سرفات 
التوجه  ع��ل��ى  حت�سب  ل  ال��ت��ي  ال�سخ�سية 
املق�سر، ومن  ونحا�سب  للموؤ�س�سة  الأخالقي 
وجهة نظري اأن على جميع الدوائر اأن تعمل 
بنف�ض التوجه فعملها مكمل لالأخر :" فمثاًل 
ا�سطر  ملا  لل�سيارات  وقوف  �ساحة  لو وجدت 
امل��واط��ن ل��ل��وق��وف يف ال�����س��ارع وت��وج��ب على 
اأ�سباب  تن�ساأ  وبالتايل  حما�سبته  ال�سرطي 
عمل  ع��ل��ى  ينعك�ض  ب����دوره  وال����ذي  ال��ت��ذم��ر 
ذات  ال��دوائ��ر  اأن  حني  يف  الأمنية،  املوؤ�س�سة 
اأماكن  توفري  عدم  يف  املق�سرة  هي  العالقة 
املثال  باب  من  لل�سيارات" وه��ذا  خم�س�سة 
التي يتحمل  امل�ساكل  ل احل�سر وغريها من 
ينفذ  ال�سرطي  اأن  حني  يف  ال�سرطي  تبعاتها 
الخرين  حقوق  على  املحافظة  وه��ي  واجبه 

وهذا ما يجهله اأو يتجاهله الخرون.
واختتم املالزم اإح�سان حديثه قائال: اإن عمل 
الأمن  يعك�ض  الأمنية  املوؤ�س�سات  يف  الإع��الم 
وال�ستقرار الذي ي�سود معظم املحافظات ولنا 
مثال على ذالك مدينة كربالء النموذج الأمني الأمثل 

وواحة ال�ستقرار وهذا هو النجاح الذي نبتغيه.

 الإعالم.. رقابة وتثقيف
ويف اجلانب الإعالمي املح�ض كان للمجلة لقاء بالكاتب 
دور  عن  للحديث  الفتال  كاظم  ح�صن  والإع��الم��ي 
الإعالم يف �سنع املجتمعات 
امل��ت��ح�����س��رة واح�����رتام 
اإن  رغ��م  فقال:  القانون 
ف��ه��م ط��ب��ي��ع��ة الإع�����الم 
وقت  اإىل  يحتاج  املتح�سرة  املجتمعات  خلق  يف  ودوره 
فاإنه  امل�ساحة،  هذه  من  اأكرب  وم�ساحة  للتعريف  طويل 
ل ينكر من لديه معرفة اأهمية الإع��الم ودوره يف تغري 

أصبح من الرضوري عىل وسائل اإلعالم أن توضح للعامل كيفية 
احرتام القانون من خالل وسائل االتصال
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املجتمعات وكيف اأدى هذا الدور بو�سائل واأدوات وقوالب 
خمتلفة الأمن��اط والأ�سكال يف تغيري �سميم الكثري من 
والقت�سادية،  والثقافية  الجتماعية  وال�سوؤون  الق�سايا 
ومع تطور الزمن تو�ّسعت رقعة الإعالم وتطورت و�سائله 
لذا  باملجتمع  املبا�سر  امل�سا�ض  ذات  الق�سايا  تناول  يف 

برزت م�سوؤوليته وازدادت حاجة املجتمع له.
واأردف الفتال قائال: كان للثورة التكنولوجية دورها يف 
منو الإطار الإعالمي فاأ�سبح العامل قرية �سغرية بف�سل 
ثقافات  نقل  اأخ��ذت على عاتقها  التي  الت�سال  و�سائل 
ال�سعوب وتوا�سلها يف ما بينها، ويف ظل هذا التطور اأ�سبح 
من ال�سروري على و�سائل الإعالم اأن تو�سح للعامل كيفية 

احرتام القانون من خالل و�سائل الت�سال.
وختم الفتال قائال: على الإعالم اأن يلعب دور الرقيب 
الت�سريعية  لل�سلطتني  ال�سخ�سية  ال��ت��ح��رك��ات  على 
والتنفيذية واملواطن املطبق للقانون، خللق جمتمع �سليم 

من  العام  املال  على  ويحافظ  والقانون  النظام  يحرتم 
اأجل جمتمع يحيا بوجه م�سرق باإ�سعاعات احل�سارة.

 الأ�صرة.. واحرتام القانون
كما كان للرتبية الأبرز يف توعية املجتمعات وبنائها وتقدمها، 
وقد مار�ض الأ�سرة دورها املنوط بها يف هذا املجال اإذ داأبت 
على تربية اأبنائها منذ نعومة الأظفار على احرتام القوانني 
باملجتمعات  لالرتقاء  ال�سحيح  ال�سبيل  كونها  وتطبيقها 

الإن�سانية.
وهكذا حملت املجلة اأوراقها لتحط عند الباحثة الجتماعية 
الأ�صتاذة فاتن لتحدثنا عن دور الأ�سرة يف بناء الفرد 
احرتام  اإن�سان  كل  على  ينبغي  فقالت:  للقانون  املحرتم 
القانون كي يكون اإن�سانا واعيا ي�ستطيع اأن يعي�ض يف املجتمع 

ويتمكن من حل كل امل�ساكل التي تتعلق باأمور احلياة.
واأ�سافت اأن: لالأ�سرة الدور الكبري يف تربية الأبناء حتى 

ن�ستطيع بناء جيل مثقف وواع��ي، وكذالك تعترب الأ�سرة 
هي نواة املجتمع ومن خاللها ميكن اإدارة دفة املجتمع لأن 
الأ�سرة عندما تربي اأفرادها تخرج باحل�سيلة النهائية التي 

تخدم املجتمع وجتعله حمبا للقانون ويطبقه.
واأ���س��ارت : يف الآون��ة الأخ��رية �ساهدنا الكثري من الآباء 
عاجزين عن تعليم اأبنائهم كيفية ارتداء الأزياء وحالقة 
ال�سعر وخروجهم ودخولهم من البيت غري املنتظم وهذا 
وبالتايل يكون  اإح���داث خلل يف لأ�سرة  اإىل  ي��وؤدي  ب��دوره 
اخللل يف املجتمع، لأن احرتام القوانني الأ�سرية هو املنطلق 
لحرتام القوانني الجتماعية والأخالقية والنظم العامة 
والجتماعات  ال��ن��دوات  تتوفر  اأن  اأق��رتح  ل��ذا  واخلا�سة، 
واللقاءات التلفزيونية التي تو�سح لل�سباب اأهمية احرتام 
القانون والنظام والتحلي بالأخالق واحلفاظ على النظام 
واعيا  ال�سباب جيال  كلها جتعل من  الأم���ور  ه��ذه  العام، 

ومثقفا.
واأ�سافت: هنالك م�سوؤولية تقع على الدولة اإذ يجب اأن تقوم 
الدولة بزيارات مكثفة وم�ستمرة اإىل املدار�ض، حتى يتمكن 
الطالب من معرفة القانون واحرتام النظام، وهنا ن�ستطيع 
اأن نقول اأن املجتمع اأذا بني على اأ�سا�ض احرتام القانون 
والنظام ن�ستطيع اأن نواكب العامل، اإ�سافة اىل اأن هنالك 
الكثري من املوظفني حاليًا ل يحرتمون الوقت ول يحرتمون 
العام،  باملال  ويعبثون  املواطن  �سعور  يراعون  ول  العمل 
علمًا اأن املوظفني يعتربون النخبة يف املجتمع لأن الرتبية 
اخلاطئة جعلت ذلك املوظف ل يحرتم القانون ول يحرتم 
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النظام ول يفكر يف املال العام.
وبينت فاتن اأن: للدولة دورًا اآخر يف احرتام القانون عندما 
املواطن  ي�سبح  القوانني  �سن  يف  العراقيل  الدولة  ت�سع 
عاجزًا يف فهم القانون مما يوؤدي اإىل ا�ستفزاز املواطن 
واإره��اق��ه وه��ذا ب��دوره يجعل امل��واط��ن يتذمر ول يحرتم 

القانون والنظام.
اخلاطئة  النظرة  اإىل  فاتن  تطرقت  حديثها  نهاية  ويف 

م����ن قبل  ل��ل��دمي��ق��راط��ي��ة 
املجتمع فقالت:اأن الكثري من 
الأ�سف  اأف���راد املجتمع وم��ع 
هي  الدميقراطية  اأن  يفهم 
العمل كما ي�ساءون وهذا غري 
�سحيح لأن هنالك ال�سوابط 

احلقوق  وه��ي  الدميقراطية  تطبيق  يف  املتبعة  والأ�س�ض 
ويقوم  بحقوق  يطالب  املواطن  نرى  فعندما  والواجبات، 
باأعمال ال�سغب والهتافات البذيئة والعتداء على ممتلكات 
الدولة يفقد الدميقراطية وجودها يف هكذا جمتمع، ومن 
العوامل التي جعلت املواطن ل يحرتم النظام والقانون هي 
غياب الوعي الثقايف والديني والأخالقي يف تطبيق القانون 

بال�سورة ال�سحيحة.

 مفهوم الدميقراطية يف نظرة 
املجتمع ...

امل��ج��ل��ة مب��دي��رة ال���س��راف  ال��ت��ق��ت  ال�����س��ي��اق  ويف ذات 
فلورا  ال�صت  كربالء  تربية  مديرية  يف  الخت�سا�سي 

ح�صون فريد لتبيان وجهة 
اح��رتام  ال��رتب��وي��ني يف  نظر 
ال��ن��ظ��ام ال���ع���ام وال��ق��ان��ون، 
املوؤ�س�سة  ت��ع��ت��رب  ف��ق��ال��ت: 

خلق  يف  الكبري  ال��دور  لها  التي  املوؤ�س�سات  من  الرتبوية 
جمتمع واع مثقف ميكن من خالله الو�سول اإىل بر الأمان، 
لذا فاإن الكثري من الأخوة يف الأ�سراف الرتبوي يعملون على 

تعليم الطالب احرتام النظام والقانون.
واأّك��دت فلورا على �سرورة: اأن تعقد الندوات التي تو�سح 
تقع  ال�سيء  وه��ذا  العامة  املمتلكات  مع  التعامل  كيفية 
م�سوؤوليته على وزارة الرتبية، اإ�سافة اإىل العمل على و�سع 
كيفية  معرفة  من  للتمكن  للطالب  املو�سمية  ال�سفرات 
التعامل مع املمتلكات العامة واحرتام القانون والنظام العام 

بطريقة عملية وم�سلية يف نف�ض الوقت.
الأ�صتاذ  عند  الرتبوية  الأروق���ة  يف  جولتنا  ختام  وك��ان 
علي جا�صم اأبو طحني م�سوؤول الإ�سراف الرتبوي يف 

تربية كربالء، الذي حتدث عن بع�ض الأ�ساليب الرتبوية 
التي ينبغي اتباعها يف تدريب الطلبة على تطبيق القانون 
فقال: اإن املوؤ�س�سة الرتبوية والإ�سراف الرتبوي لهما الدور 
الكبري يف عملية بناء الطالب بناء تربويا �سحيحا فيعمل 
�سمن القانون والنظام العام، ليِتعلم كيف يحافظ على 
اأثاث املدر�سة لأنها تعّد من املمتلكات العامة وكذلك كيفية 
الأمور  اأولياء  وتو�سيات  املدر�سة  حديقة  على  املحافظة 

لتثقيف الطالب يف البيت ليتعلم يف بداية الأمر كيف يحافظ 
على ممتلكات البيت وبالتايل ين�سحب ذلك تدريجيا اإىل 
املحافظة على املمتلكات العامة، كما اأن هذه التوجيهات 
ميكن اأن تتم عن طريق الجتماعات التي تخ�ض اأولياء 

الأمور والتوجيهات يف ا�سطفاف يوم اخلمي�ض.
واأ�سار يف ختام حديثه اىل اأن: القانون والنظام العام الذي 
ي�سعر معه كل فرد اأو مواطن بالأمان والطمئنان هو البن 
ال�سرعي البار، واأحد اأهم واأبرز املثل الأخالقية لل�سعوب 
املتح�سرة، وقد تبني عند درا�سة حالة املجتمعات ويف اأية 
مرحلة من مراحل التطور التي مر بها اأن ح�سارته واأمنه 
وا�ستقراره مل تاأت من ت�سدد احلكومة و�سيطرتها واتخاذ 
الإج��راءات الأمنية امل�سددة بل من التزام اأبنائه بالقيم 

احلية وتقديرهم لل�سمري احلي و�سعورهم العايل بامل�سوؤولية 
النوامي�ض  للقوانني وحفاظهم على  الطوعي  واحرتامهم 

والأخالق احل�سنة، وعلى ذالك �سيجد كل �سخ�ض اأن عليه 
م�سوؤولية يف تطبيق النظام واحرتام القانون وحفظ املال 

العام.

الدين ... وج��ه��ة نظر ال�����ص��رع ورج��ال 
ومبا اأن ال�سرائع ال�سماوية قد اأولت اهتماما كبريا بق�سية 
اح��رتام القوانني فقد كانت 
للمجلة  الأخ���رية  املحطة 
ع���ن���د ال�����ص��ي��خ جن��اح 
ليحدثنا  احل�����ص��ن��اوي 
كانت  لطاملا  ق�سية  ع��ن 
مو�سع التبا�ض عند بع�ض 
اخلا�ض  اأو  العام  امل��ال  مع  التعامل  كيفية  تخ�ض  العوام 
العامة هي  املمتلكات  اأن  ال�سرعي يرى  اإن احلكم  فقال: 
ممتلكات يجب املحافظة عليها ول ميكن اإتالفها، واإن من 
اأتلف ممتلكا عامًا اأو خا�سًا فهو �سامن له وعليه اأن يدفع 
اإىل اخلزينة العامة، وهذا من جانب امللك العام، واإن مل 
ي�ستطع ، فعليه اأن يت�سدق بقيمة ما اأخذه من املال العام 
على الفقراء بعد اأخذ اأذن احلاكم ال�سرعي، ومن اأوجه 
ذلك عدم جواز الأخذ من الأموال احلكومية بدون وجه حق 
فمن يفعل ذلك ينطبق عليه حكم املال ال�سحت، ول يحق له 

الت�سرف به وعليه اأن يعيده اإىل اخلزينة العامة.
واأ�ساف احل�سناوي اأن: هنالك فتوى يف هذا املجال حّذر 
فيها املراجع كل من ت�سول له نف�سه بالأخذ من الأموال 
التحذير  وكان ذلك  العامة 
التكليفي  ب����اأث����ري����ن 
والتكليفي  وال��و���س��ع��ي، 
ي�ستمل على عقوبة لحقة، 
اأما الو�سعي فيحتم على الفرد اأن يخل�ض ذمته من ذلك 

املال ...

إن احرتام القوانني األرسية هو املنطلق الحرتام القوانني االجتامعية 
واألخالقية والنظم العامة واخلاصة 

إن احلكم الرشعي يرى أن املمتلكات العامة هي ممتلكات جيب 
املحافظة عليها وال يمكن إتالفها, وإن من أتلف ممتلكا عامًا أو 

خاصًا فهو ضامن له وعليه أن يدفع إىل اخلزينة العامة.  
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شعر:  حسن صادق
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وض���ي���اُء ال���س���ا  يف  َت�������أأَل  ن������وٌر 
ه��َي ك��وث��ٌر ُوِه���َب���ْت ألع��ظ��ِم ُم��ْرَس��ٍل
ِمثُلها م��ا  ال��ت��ي  ال���ّن���وِر  َب��ْض��ع��ُة  ه���َي 
ختتفي وال���ف���راق���ُد  ���َس���ُف  ُيْ ال���ب���دُر 
����ْت أَلج�������ِل  حم��ّب��ٍة رحي����ان����ٌة ُخ����صَّ
��ْه��ِر ال��ت��ي َل���ْو أّن��ا ه���َي َب��ْض��َع��ُة ال��طُّ
أنفاِسها م���ْن  ي��ف��وُح  اجل���ن���اِن  ط��يِ��ُب 
������رُّ بِ��ب��اِب��ا ال����ري����ُح ت���زُك���و َل�����ْو َتُ
ال�����ورُد ي���زُه���ُر يف ال���ري���اِض مل��ْوِس��ٍم
َم����ْن ِم���ْث���ُل س��ي��دِة ال��ن��س��اِء ص��ف��اُت��ا
عفاَفها وِرْث�����َن  ق��د  ال��ع��ف��ائِ��ِف  ك���لُّ 
ج���ى وال���ت���اب���ع���اُت هل���ا ك���أق���اِر ال���دُّ

ٍ ��ع  َت��َص��نُّ دون  ال���وج���َه  ت��رك��َن  وإذا 
ت��ض��ُع ال��ن��س��اُء ع��ى ال��ع��ي��وِن َم��ك��اِح��ًا
ص��ل��وا ع���ى ب��ن��ِت ال����رس����وِل حم��م��ٍد
م���ن م��ث��ُل س���ي���دِة ال��ن��س��اِء ع��ل��وُم��ه��ا
علوِمها ب��ح��اِر  يف  غ��اص��ْت  اجل���ُن  ال 
ً صحائفا  اخل��ف��يِّ  ال��ع��ل��ِم  م��ن  ورث���ْت 
حُي��ي��ُط��ه��ا ل�����إل�����ِه  رسَا  ف�����ك�����أنَّ 
تسبيُحها س���ا  وق����ْد  ال��ب��ت��وُل  ف��ه��َي 
ك��ف��اط��ٍم ي����ِل����ْدَن  وال  ال���ن���س���اُء  ت��ل��ُد 
ِه أّم����ا ال���زك���يُّ ف�����ذاَك ص�����ورُة ج����دِّ
وع��ن احل��س��ِن ف��ا َت��س��ْل ع��ن شخصِه
ي��م��ت��ل��ْك ص����َر احل���س���ِن جم��اه��ٌد مل 
ع��ّل��م��َت��ن��ا م��ع��ن��ى ال��ع��ق��ي��دِة س��ي��دي
بمحفٍل ال��س��اِء  ويف  ال���ِق���راُن  ُع��ِق��َد 
ق�����ْم ي���ا ع�����يُّ ف������إنَّ َب���ض���َع���ُة أمح��د
ق���م ي���ا ع���يُّ ال���ُك���فُء أن���ت ل��ف��اط��ٍم
��ه خ��طَّ أم�����ٌر  وذاك  ال������ويصُّ  أن�����َت 
أن����ت ال�������ويلُّ وأن�����ت ب�����اُب حم��م��ٍد
ال�����ُع�����روُة ال���وث���ق���ى ع�����ٌي رم���ُزه���ا
زي�����دوا ال���ص���اَة ع���ى ال��ن��ب��يِّ حم��م��ٍد

ال����ّزه����راُء؟ ب���ه  ُذِك�������َرْت  حم��ف��ٌل  أْم 
��َج��ب��اُء ك���ْي ُي��ن��َت��ق��ى ِم����ْن َن��َس��ِل��ه��ا ال��نُّ
ُخ��ل��ق��ْت ع���ى وْج�����ِه ال���ث���رى ح����ّواُء
أْلالُء ���س���ا  ال���نِّ س����ّي����دِة  وَج����ب����ُن 
ِم�����ْن ج���ّن���ِة امل�����أوى ه����َي ال��َع��ْل��ي��اُء
م�����ّرْت ب����أرض اجل����دب ع����مَّ زه����اُء
���َب وْل����ُده����ا اخُل���َل���َص���اُء وب�����ِه َت���ط���يَّ
َأرأْي���������َت ب���اب���ًا ف�����اَح م���ن���ُه َزك�����اءُّ
وع���ى املَ����دى بِ���ْن���ُت اهُل����دى َزه����راُء
������ٌة ع����ص����اُء �������ٌة إْن������ِس������يَّ ح�������وريَّ
وع����ى ُخ��ط��اه��ا س������اَرِت احل������وراُء
ف������إذا ظ����ه����رَن ت����اش����ِت ال���ظ���ل���اُء
���ق���ى وّض������اُء ف���ل���ه���نَّ وج������ٌه ب���ال���تُّ
ال��ب��ت��وِل َح��ي��اُء وال��ك��ح��ُل يف ع���ِن 
ووالُء هل����ا  ح������ٌب  ف���ص���اُت���ك���ْم 
ث����راُء ال���ب���ت���وِل  وال���ع���ل���ُم يف ص�����دِر 
ال���ُع���ل���اُء ب����ا  ح����اط����ْت  وال  ك����ا 
واإلرساُء امل����ع����راُج  ان���ط���وى  ف��ي��ه��ا 
وي��ش��اُء اص��ط��ف��ى  م���ا  ي���ك���ِرُم  واهلُل 
آالُء ����ه����ا  وُك����لُّ ال�����ص�����اِة  ب����ع����َد 
م��ن��ه��ا ارت�����وى احل��س��ن��اِن واحل�����وراُء
ُخ��ُل��ق��ًا وَخ���ْل���ق���ًاَ ه��ك��ذا األَص�����اُء
م���ا ل��ل��ح��س��ِن ع���ى ال���ث���رى ُن���ظ���راُء
أب���ك���ى ال����س����اَء دم�����ًا وف���ي���ِه إب�����اُءُ
دواُء وه����َو  ال��ص��َر  ف��ي��ن��ا  وغ���رْس���َت 
َأَم���������َر اإلل��������ُه ب����ه ف����ج����اء ن������داُء
���ْت إل���ي���ك، م���ن ال���ع���يِّ ج���زاُء ُخ���صَّ
وع����ى ال�������راِط ك���اُك���ا ُش��ف��ع��اُء
أن���ب���اُء وَت������واَت������رَت  ����ا  ال����سَّ رُب 
ب�����اُب ال���ن���ج���اة وم����ا ع������داُه ش��ق��اُء
وم�����داُره�����ا ُخ���ّص���ت ب���ه ال����زه����راُء
ح��ت��ى ُت�����ب�����اِرَك مج��َع��ن��ا ال����زه����راُء
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 عليه ال�صالم: الأمر باملعرو قال اأبو عبدا
والنهي عن املنكر خلقان من خلق ا

 الأمر باملعرو

اجلواب: 
ب�صمه تعاىل
بجو ذلك يف 

ل حّد نف�صه، ولكن 
اأمام يجو اإظهاره 
من الأجانب اإذا كان 
كان الزينة، واإذا 

:ومن الأمر باملعرو
ال�صخاء والكرم واليثار:

قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )ويوؤثرون 
على اأنف�سهم ولو كان بهم خ�سا�سة(. 

ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وعن 
 اخللق وح�سن  ال�ّسخاء  على  ِاّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �سلى اهلل عليه واآله: ِان من موجبات املغفرة 
وعنه   الكالم وح�سن  ال�سالم  وِاف�ساء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  جتافوا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

 .ال�سخي فِاّن اهلل اآخذ بيده كلما عرث
 .اَل�سخياء دار  اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: ِان اف�سل النا�ض اميانًا 

 .اأب�سطهم كّفًا
النفاق على الأهل والعيال: 

 الكاد :فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال
على عياله كاملجاهد يف �سبيل اهلل وقال �سلى اهلل 
عليه واآله: خريكم، خريكم َلهله وعنه �سلى اهلل 
فهو  اهله  على  الرجل  اأنفق  ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه 
�سدقة وعنه �سلى اهلل عليه واآله: دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �سبيل اهلل ودينار انفقته يف 
رقبة ودينار ت�سّدقت به على م�سكني واأعظُمها اأجرًا 

 .الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�صيد علي احل�صيني ال�صي�صتاين )دام ظله الوارف(

ب�صمه تعاىل
اإىل مكتب �صماحة املرجع الديني 

اية ا... العظمى الإمام ال�صيد علي 
احل�صيني ال�صي�صتاين )دام ظله 

.)الوار
ال�سالم عليكم ورحمة ا... وبركاته

ال�سوؤال: ما احلكم ال�سرعي ملا ي�سمى 
– اذ  احلواجب  – جتميل  )التاتو( 
جزءًا،  او  كاًل   – احلاجب  يخ�سع 
اإدمائه  مع  مو�سعي  تخدير  اإىل 
فيزال ال�سعر مع طلي املو�سع بطالء 

خا�ض.
جمع من املوؤمنني

 

اأمام 

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�صيد علي احل�صيني ال�صي�صتاين )دام ظله الوارف(

ب�صمه تعاىل

اجلواب: 
ب�صمه تعاىل
بجو ذلك يف 

حّد نف�صه، ولكن 
اأمام اأمام يجو اإظهاره 
من الأجانب اإذا كان 
كان الزينة، واإذا 

اإىل مكتب �صماحة املرجع الديني 
اية ا... العظمى الإمام ال�صيد علي 

احل�صيني ال�صي�صتاين )دام ظله 
.)الوار

ال�سالم عليكم ورحمة ا... وبركاته
ال�سوؤال: ما احلكم ال�سرعي ملا ي�سمى 
– اذ  احلواجب  – جتميل  )التاتو( 
جزءًا،  او  كاًل   – احلاجب  يخ�سع 
اإدمائه  مع  مو�سعي  تخدير  اإىل 
فيزال ال�سعر مع طلي املو�سع بطالء 

خا�ض.
جمع من املوؤمنني

اجلواب: 
ب�صمه تعاىلب�صمه تعاىل
بجو ذلك يف 

حّد نف�صه، ولكن 
يجو اإظهاره 

 عليه ال�صالم: الأمر باملعرو قال اأبو عبدا
والنهي عن املنكر خلقان من خلق ا

 عليه ال�صالم: الأمر باملعرو قال اأبو عبدا عليه ال�صالم: الأمر باملعرو قال اأبو عبدا
والنهي عن املنكر خلقان من خلق ا

النهي عن املنكر 
ب�صم ا الرحمن الرحيم

�صماحة املرجع الديني الأعلى اآية ا العظمى ال�صيد علي ال�صي�صتاين دام 
ظله

ال�صالم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد: فاإنه يظهر بني احلني والآخر 
اأ�صخا�ص يف و�صط ال�صباب يف احلوات العلمية اأو غريها يّدعون اأنهم يت�صفون 
 ا من  القرب  يف  مقامات  لأنف�صهم  ويزعمون  الباطن  و�صفاء  بالعرفان 
�صبحانه وتعاىل ويقولون اأن ر�صالتهم هي توجيه املجتمع اإىل ا بالأذكار 
والأوراد واملجال�ص اخلا�صة، ولوحظ اأنه قد ي�صتجيب لهم جمع من ال�صباب 
ت�صديقًا لدعاويهم، يف حني ينظر اآخرون اإىل هذه الت�صرفات واحلركات بعني 

 الريبة وال�صك، فهل يجو
اأ�صحاب  على  الع��ت��م��اد 
والثقة  ال���دع���اوى  ه���ذه 
بو�صاياهم  والعمل  بهم 
وال�صتجابة لهم، اأو يجب 
والبتعاد  منهم  احل���ذر 

عنهم؟ 
افتونا  ماأجورين  وحفظكم 

ا عّزًا ومنارًا.

احلوات  طالب  من  جمع 
العلمية.

:ومن الأمر باملعرو
ال�صخاء والكرم واليثار:

قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )ويوؤثرون 
على اأنف�سهم ولو كان بهم خ�سا�سة(. 

ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وعن 
 اخللق وح�سن  ال�ّسخاء  على  ِاّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �سلى اهلل عليه واآله: ِان من موجبات املغفرة 
وعنه   الكالم وح�سن  ال�سالم  وِاف�ساء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  جتافوا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

 .ال�سخي فِاّن اهلل اآخذ بيده كلما عرث
 .اَل�سخياء دار  اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: ِان اف�سل النا�ض اميانًا 

 .اأب�سطهم كّفًا
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: ِان اف�سل النا�ض اميانًا 

 .اأب�سطهم كّفًا
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: ِان اف�سل النا�ض اميانًا 

النفاق على الأهل والعيال: 
 الكاد :فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال

النفاق على الأهل والعيال: 
 الكاد :فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال

النفاق على الأهل والعيال: 

على عياله كاملجاهد يف �سبيل اهلل وقال �سلى اهلل 
عليه واآله: خريكم، خريكم َلهله وعنه �سلى اهلل 
فهو  اهله  على  الرجل  اأنفق  ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه 
�سدقة وعنه �سلى اهلل عليه واآله: دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �سبيل اهلل ودينار انفقته يف 
رقبة ودينار ت�سّدقت به على م�سكني واأعظُمها اأجرًا 

 .الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك

• الإعانة على الظلم والّر�صا به: 
فعن النبي حممد �سلى اهلل عليه واآله: من م�سى 
اىل ظامل ليعينه، وهو يعلم اأّنه ظامل، فقد خرج من 
الإِ�سالم وعنه �سلى اهلل عليه واآله: �سر الّنا�ض من 
بدنيا  اآخرته  باع  من  منه  و�سر  بدنياه،  اآخرته  باع 

 .غريه
ال�سالم  عليه  ال�سادق  عبداهلل  اأبي  اِلمام  وعن 
به  والّرا�سي  له  واملعني  بالظلم  العامل  قال:  اأّنه 
�سركاء ثالثتهم وعنه عليه ال�سالم قال: من عذر 
ظاملًا بظلمه �سّلط اهلل عليه من يظلمه، فِان دعا مل 
ُي�ستجب له وعنه عليه ال�سالم يف و�سّيته َل�سحابه: 
وِاّياكم اأن تعينوا على م�سلم مظلوم فيدعو عليكم 
�سلى  اهلل  ر�سول  اأبانا  فِاّن  فيكم،  له  في�ستجاب 
املظلوم  امل�سلم  دعوة  ِان  يقول:  كان  واآله  عليه  اهلل 
اأعان  من  قال:  اأنه  ال�سالم  عليه  وعنه   م�ستجابة
بني  القيامة  يوم  كلمة جاء  ب�سطر  موؤمن  قتل  على 

 .من رحمة اهلل عينيه مكتوب: اآي�ض
وعنه عليه ال�سالم: يجيء يوم القيامة رجل اىل رجل 
ويل؟  مالك  عبداهلل  يا  فيقول:  بدمه  خه  يلطَّ حّتى 

 .فُقتلت َت عليَّ يوم كذا وبكذا بكلمة فيقول اأعن

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�صيد علي احل�صيني ال�صي�صتاين )دام ظله الوارف(

 

ّنب البدع والأهواء

ل حّد نف�صه، ولكن 
اأمام يجو اإظهاره 
من الأجانب اإذا كان 
كان الزينة، واإذا 

 الريبة وال�صك، فهل يجو
اأ�صحاب  على  الع��ت��م��اد 
والثقة  ال���دع���اوى  ه���ذه 
بو�صاياهم  والعمل  بهم 
وال�صتجابة لهم، اأو يجب 
والبتعاد حّد نف�صه، ولكن  منهم  حّد نف�صه، ولكن احل���ذر 
يجو اإظهاره افتونا  ماأجورين  وحفظكم يجو اإظهاره افتونا  ماأجورين  وحفظكم 

احلوات  طالب  من  جمع 
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◄اإعداد: هيئة التحرير

النهي عن الكالم 
يف ذات ا

بن  ع��ن احل�سن  زي���اد،  ب��ن  �سهل  ع��ن  ب��ن احل�سن،   حممد 
حمبوب، عن علي بن رئاب، عن اأبي ب�سري قال: قال اأبوجعفر 
 ول تتكلموا يف ا عليه ال�سالم: تكلموا يف خلق ا

فاإن الكالم يف ا ل يزداد �صاحبه اإل ريا.
�ص ول  تكلموا يف كل  ح��ري��ز:  ع��ن  اأخ���رى  رواي���ة  ويف 

.تتكلموا يف ذات ا
 حممد بن يحيى، عن اأحمد بن حممد، عن ابن اأبي عمري، 
عن عبدالرحمن بن احلجاج، عن �سليمان بن خالد قال: قال 
 " يقول:  وجل  عّز   ا اإن  ال�سالم:  عليه  اأبوعبداهلل 
 واأن اإىل ربك املنتهى" فاإذا انتهى الكالم اإىل ا

فاأم�صكوا.
اأبي  اب��ي عمري عن  اب��ن  اأبيه، عن  اإبراهيم، عن  بن  علي    
اأيوب، عن حممد بن م�سلم قال: قال اأبوعبداهلل عليه ال�سالم: 
يا حممد اإن النا�ص ل يزال بهم)( املنطق حتى 
يتكلموا يف ا فاإذا �صمعتم)( ذلك فقولوا: ل 

.الواحد الذي لي�ص كمثله �ص اإله اإل ا
عدة من اأ�سحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن اأبيه، 
اأب��ي عبيدة  اأب��ي عمري، عن حممد بن حمران، عن  ابن  عن 
اإياك  ياد  يا  ال�سالم:  عليه  اأبوجعفر  ق��ال  ق��ال:  احل��ذاء 
العمل  وتهبط  ال�صك   ت��ور فاإنها  واخل�صومات 
وتردي �صاحبها وع�صى اأن يتكلم بال�ص فال يغفر 
لوا به  له، اإنه كان فيما م�صى قوم تركوا علم ما وك
 فوه حتى انتهى كالمهم اإىل ا وطلبوا علم ما ك
فتحرّيوا حتى ان كان الرجل ليدعي من بني يديه 
فيجيب من خلفه ويدعي من خلفه فيجيب من بني 

يديه.
ويف رواية اأخرى: حتى تاهوا يف الر�ص.

 عدة من اأ�سحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن بع�ض 
اأبا  �سمعت  قال:  اأبيه  عن  املياح،  ابن  احل�سني  اأ�سحابه، عن 
عبداهلل عليه ال�سالم يقول: من نظر يف ا كيف هو؟ 

هلك. 

 عدة من اأ�سحابنا، عن اأحمد بن حممد بن خالد، عن حممد 
بن عبداحلميد، عن العالء بن رزين، عن حممد بن م�سلم، 
 عن اأبي جعفر عليه ال�سالم قال: اإياكم والتفكر يف ا
ولكن اإذا اأرد اأن تنظروا اإىل عظمته فانظروا 

اإىل عظيم خلقه.
عليه  اأب��وع��ب��داهلل  ق��ال  ق��ال:  رفعه  اأب��ي عبداهلل  بن  حممد 
اأكل قلبك طائر مل ي�صبعه  اآدم لو  يا ابن  ال�سالم: 
تريد  لغطاه  اأب��رة  خرق  عليه  و�صع  لو  وب�صرك 
اأن تعر بهما ملكوت ال�صماوات والر�ص، اإن كنت 
�صادقا فهذه ال�صم�ص خلق من خلق ا فاإن قدرت 

اأن ال عينيك منها فهو كما تقول.
  علي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن احل�سن بن علي، عن اليعقوبي 
اأبي  اآل �سام، عن  اأ�سحابنا، عن عبدالعلى موىل  عن بع�ض 
عبداهلل عليه ال�سالم قال: ان يهوديا يقال له)�صبحت( 
جاء اإىل ر�صول ا �صلى ا عليه واآله فقال: 
اأنت  فاإن  ربك،  عن  اأ�صاألك  جت     ا ر�صول  يا 
�صل  قال:  رجعت،  واإل  عنه  اأ�صاألك  عما  اأجبتني 
عما �صت، قال: اأين ربك؟ قال: هو يف كل مكان 
ولي�ص يف �ص من املكان املحدود: قال: وكيف هو؟ 
لوق  والكيف  بالكيف  ربي  اأ�صف  وكيف  قال: 
علم اأنك  ل يو�صف بخلقه، قال: فمن اأين ي وا
نبي ا؟ قال: فما بقي حوله حجر ول غري ذلك 
اإل تكلم بل�صان عربي مبني اأما �صبحت اإنه ر�صول 
ا �صلى ا عليه واآله و�صلم فقال �صبحت: ما 
راأيت كاليوم اأمرا اأبني من هذا، ثم قال اأ�صهد اأن ل 

.واأنك ر�صول ا اإله اإل ا
 علي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن ابن اأبي عمري، عن حممد 
بن يحيى اخلثعمي عن عبد الرحمن بن عتيك الق�سري قال: 
�ساألت اأبا جعفر عليه ال�سالم عن �س من ال�سفة فرفع يده اإىل 

ال�سماء ثم قال: تعاىل اجلبار.  

◄اإعداد: هيئة التحرير

ل �سك يف اأنه ينبغي لكل موؤمن العناية بتزكية النف�ض وتهذيبها عن اخل�سال الرذيلة وال�سفات الذميمة وحتليتها مبكارم الأخالق 
وحمامد ال�سفات ا�ستعدادًا لطاعة اهلل تعاىل وحذرًا من مع�سيته، وال�سبيل اإىل ذلك ما ورد يف الكتاب العزيز وال�سنة ال�سريفة 
من ا�ستذكار املوت وفناء الدنيا وعقبات الأخرة من الربزخ والن�سور واحل�سر واحل�ساب والعر�ض على اهلل تعاىل، وتذّكر اأو�ساف 
اجلنة ونعيمها واأهوال النار وجحيمها واآثار العمال ونتائجها، فاإن ذلك مما يعني على تقوى اهلل �سبحانه وتعاىل، وطاعته 
والتوقي عن الوقوع يف مع�سيته و�سخطه، كما اأو�سى به الأنبياء والأو�سياء عليهم ال�سالم وعمل به العلماء الربانيون جياًل بعد 
جيل، وهذا طريق وا�سح ل لب�ض فيه، ول عذر ملن تخلف عنه، وامنا ُيعرف حال املرء مبقدار تطابق �سلوكه مع هذا النهج وعدمه، 
فان الرجال يعرفون باحلق ومن عرف احلق بالرجال وقع يف الفتنة و�سّل عن �سواء ال�سبيل. وقد حّذر اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم 
 عن بع�ض اأهل اجلهل ممن يبتدع بهواه اأمورًا ويزعم اأنه من العلماء فيجمع حوله فريقًا من اجلهال قائاًل: "اإمنا بدء وقوع الف
اأهواء تتبع واأحكام تبتدع يخالف فيها كتاب اهلل ويتوىل عليها رجال رجاًل على غري دين اهلل، فلو ان الباطل خل�ض من مزاج 
احلق مل يخف على املرتادين، ولو اأن احلق خل�ض من لب�ض الباطل لنقطعت عنه األ�سن املعاندين، ولكن يوؤخذ من هذا �سغث 
ومن هذا �سغث فيمزجان، فهنالك ي�ستويل ال�سيطان على اأوليائه وينجو الذين �سبقت لهم من اهلل احل�سنى". ومن عالئم اأهل 
الدعاوى الباطلة مبالغتهم يف تزكية اأنف�سهم على خالف ما اأمر اهلل تعاىل به وتوجيه الأخرين اإىل الغلو فيهم وال�ستغناء عن 
املناهج املعروفة لدى الفقهاء يف ا�ستنباط الحكام ال�سرعية ودعوى الوقوف عليها وعلى مالكاتها من طريق المور الباطنية 
والت�سدي للفتيا من غري ا�ستح�سال الهلية لها وا�ستغالل املبتدئني يف التعليم والتعلم، واملوالة اخلا�سة ملن اأذعن بهم واملعاداة 
مع من مل يجر على طريقتهم والوقيعة فيمن ان�سلخ منهم بعد الميان بهم، و�سلوك �سبل غري متعارفة لالمتياز عن غريهم من 
اأهل العلم وعامة النا�ض واملبالغة يف العتماد على املنامات وما يّدعون ترائيه لهم يف احلالت املعنوية والتميز يف اللب�ض والّزي 
واملظهر عن الأخرين، مت�ّسكًا يف بع�سه باأنه عمل ماأثور من غري مالحظة اجلوانب الثانوية التي يقدرها الفقهاء يف مثل ذلك. 
ومن تلك العالئم، البتداع يف الدين والتو�سية بالريا�سات التي مل تعهد من النبياء والو�سياء ع وال�ستناد فيما يّدعى ا�ستحبابه 
اإىل ما ورد يف م�سادر غري موثوقة تذرعًا بالت�سامح يف اأدلة ال�س، واأي�سًا التاأثر باأهل امللل والديان الخرى والت�ساهل يف ما 
يعّد �سربًا من املو�سيقى والحلان الغنائية املحرمة ووجوه اختالط الرجال بالن�ساء، والعتماد على م�سادر مالية غري معروفة، 

وارتباطات غام�سة مريبة اإىل غري ذلك مما ل يخفى على املوؤمن الفطن.
واإننا نو�سي عامة املوؤمنني وفقهم اهلل تعاىل ملرا�سيه بالتثبت وعدم ال�سرت�سال يف العتماد على مثل هذه الدعاوى، فاإن هذا 
الأمر دين يدان اهلل تعاىل به، فمن اتبع اإمام هدى ح�سر خلفه وكان �سبيله اإىل اجلنة ومن اتبع اإمام �سالل ح�سر معه يوم القيامة 
و�ساقه اإىل النار، وليتاأمل اجلميع يف هذا حال من كانوا قبلهم كيف وقع الكثري منهم يف ال�سالل لّتباع اأمثال من ُذكر، ن�ساأل اهلل 

تعاىل اأن يجّنب اجلميع البدع والهواء ويوّفقنا للعمل ب�سرعه احلنيف، مقتدين ب�سرية العلماء الرباننّي اإنه ويل التوفيق.
وال�سالم عليكم وعلى جميع اإخواننا املوؤمنني ورحمة اهلل وبركاته.

ب�صمه تعاىل

علي احل�صيني ال�صي�صتاين
ع

ه�
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•اإعداد: حيدر مرت�سى

ولد ال�صيخ جعفر كا�صف الغطاء �صنة )ه�( يف اأ�صرة علمية عرفت بالعلم 
والفقاهة ون�صاأ وترعرع وتربى يف اأح�صانها فوالده ال�صيخ خ�صر كان من الفقهاء 
ال�صالة  على  يزدحمون  كانوا  ع�صره  وعلماء  املعروفني،  والزّهاد  واملتبتلني 
الأ�صر  اأبًا لأ�صرة من  اأخوة كل منهم كان  لل�صيخ جعفر ثالثة  خلفه.  وكان 
العلمية املعروفة يف النجف الأ�صر وهم: ال�صيخ ح�صني وهو جد اآل اخل�صري 
ومن املجتهدين املعروفني يف ع�صره. وال�صيخ حم�صن وهو ال�صيخ املحقق املجتهد 

املتبّحر جد اآل ال�صيخ را�صي. وال�صيخ حممد وهو جد اآل عليوي.
م�صايخه

تلقى ال�سيخ جعفر علومه ومعارفه على يد كبار علماء ع�سره ومنهم: والده ال�سيخ خ�سر، 
فقد قراأ عليه املقدمات، وبعدها ح�سر اأبحاث املدر�سني والعلماء وكانت تلمذته على اأ�ساطني 
ع�سره مثل ال�سيخ حممد مهدي الفتوين العاملي، وال�سيخ حممد تقي الدورقي، وال�سيد �سادق 
الفّحام، والأغ��ا حممد باقر بن حممد اأكمل املعروف بالوحيد البهبهاين، وال�سيد مهدي 
الطباطبائي )بحر العلوم(، وكان ح�سوره عند ال�سيد مهدي بحر العلوم اأخريًا بعد اأن رحَل 
من كربالء اإىل النجف، وح�سر عنده مدة قليلة تقرب من �ستة اأ�سهر. وكان اأكرث تلمذته عند 

هوؤلء الأعالم، كما كانت لُه الرواية اأي�سًا عنهم.

تالمذته
انح�سر منرب التدري�ض بِه يف احلوزة العلمية يف النجف الأ�سرف بعد وفاة ال�سيد مهدي بحر 
العلوم �سنة )1212ه�(، فح�سر عنده جميع اأ�سحاب ال�سيد ورجعوا اإليه، لالغرتاف من بحر 
علمه، فكان اأ�ستاذ رجال تلك الفرتة على الإطالق بل ح�سَر در�سه من هو م�سّلم الجتهاد 
والفقاهة، كال�سيخ ح�سني جنف، وال�سيخ قا�سم حميي الدين، واأمثالهما، ويبدو اأن ح�سور 
ال�سيخ ح�سني جنف يف در�ض ال�سيخ جعفر كان بداعي التاأييد والدعم املعنوي له، واأمثال 
ذلك. ولذا مل يعّده اأرباب الرتاجم يف تالمذة ال�سيخ جعفر ول ذكروه يف اأ�ساتيذه.وقد قال 
عنه ال�سيد الأمني: )تخرج به كثري من الفقهاء امل�ساهري(. وقد ذكر ال�سيخ علي ابن ال�سيخ 
حممد ر�سا ابن ال�سيخ هادي، حفيد ال�سيخ جعفر: )ذكر املوؤرخون اأنه كان حتت منربه من 
املجتهدين ما ل يح�سى عدده، ف�ساًل عن املراهقني لالجتهاد(. واأ�ساف: )واإنك ل جتد 

فقيهًا �سيعيًا اأو مرجعًا للتقليد اإماميًا اإلَّ وتنتهي �سل�سلة اأ�ساتذته اإليه(. 

موؤلفاته
لقد ترك ال�سيخ جعفر )قد�ض �سره( اآثارًا مهمة تدل على �سمو منزلته، وعظم عطائه، فاأحتف 

املكتبة ال�سيعية بعدد مهم من املوؤلفات القيمة والرائعة. وتلك املوؤلفات هي:
 ك�سف الغطاء عن مبهمات ال�سريعة الغّراء. خمت�سر كتابه ك�سف الغطاء. �سرح القواعد. بغية 
الطالب يف معرفة املفرو�ض والواجب. التحقيق والتنفري فيما يتعلق باملقادير. احلق املبني 
يف ت�سويب املجتهدين وتخطئة جّهال الإخباريني. الر�سالة ال�سومية. �سوؤال وجواب. كتاب 
كبري يف الطهارة. غاية املاأمول يف علم الأ�سول. غاية املراد يف اأحكام الجتهاد.ك�سف الغطاء 
عن معايب املريزا حممد عدو العلماء. جمموعة فقهية. م�سكاة امل�سابيح. منا�سك احلج. 
منهج الر�ساد ملن اأراد ال�سداد. اإثبات الفرقة الناجية. اأحكام الأموات. القواعد ال�ست ع�سرة.  

العقائد اجلعفرية يف اأ�سول الدين. ر�سالة يف الدماء الثالثة.

موقفه من الإخباريني
كان لل�سيخ جعفر )قد�ض �سره( مواقف م�سهودة وجولت عظيمة يف الدفاع عن الدين وعلمائه 
�سد املنحرفني والبغاة من ال�سالني ممن ا�ستغواهم ال�سيطان، ولعب بعقولهم، وع�سع�ض يف 
قلوبهم، فزاغت ب�سريتهم عن طريق احلق، فانتهجوا طريق ال�سالل واخل�سران ومنهم 
املريزا حممد الإخباري. وهذا الرجل املنحرف ال�سال كان ي�سعى اإىل ت�سليل النا�ض، وت�سويه 
الدين واملذهب اجلعفري من خالل الطعن بعلماء هذا املذهب وخ�سو�سًا املجتهدين منهم 
اأمثال: ال�سيخ املفيد وال�سيخ الطو�سي )قد�ض �سرهما( وغريهما من العلماء الأعالم، الذين 
هم اأول من اجتهد يف الأحكام، كالنعماين وابن جنيد وعلم الهدى والعالمة احللي. وقد �سعى 
اإىل ت�سويه �سورتهم، وتفنيد اآرائهم. وذلك ما جنده يف كتابه )الفوائد املدينة(. وهذا الرجل 
كان ي�سعى اإىل اجلدال والنقا�ض بكل ما ي�ستطيع من فذلكة وزبرجة يف الأقوال موهمًا النا�ض 

باأفكاره العقيمة. 
وقد نهج مرارًا وتكرارًا هذا الأ�سلوب يف مناظراته مع ال�سيخ جعفر )قد�ض �سره( حتى ظنَّ 
النا�ض اأّنه اأفَحم ال�سيخ وذلك باأ�سلوبه اخلبيث املراوغ، وعدم الإجابة على كل �سوؤال والتجوال 
بني امل�سائل والهروب من الإجابة، وعندها دعاه ال�سيخ جعفر )قد�ض �سره( اإىل املباهلة، وقد 
خرج كل من ال�ساه ووزيره وجنده اإىل خارج مدينة طهران لي�سهدوا هذه املباهلة، ويف اليوم 
الذي تقرر فيه املباهلة خرج النا�ض لل�سالة خلفه، فلما راأى املريزا حممد الأخباري هذا 

امل�سهد خاف على نف�سه من اأن تنك�سف األعيبه ففرَّ من املباهلة.

هيئة التحرير

 
ال�صيخ كا�صف الغطاء

املجتهدين ما ل يح�سى عدده، ف�ساًل عن املراهقني لالجتهاد(. واأ�ساف: )واإنك ل جتد 
فقيهًا �سيعيًا اأو مرجعًا للتقليد اإماميًا اإلَّ وتنتهي �سل�سلة اأ�ساتذته اإليه(. 

خرج كل من ال�ساه ووزيره وجنده اإىل خارج مدينة طهران لي�سهدوا هذه املباهلة، ويف اليوم 
الذي تقرر فيه املباهلة خرج النا�ض لل�سالة خلفه، فلما راأى املريزا حممد الأخباري هذا 

امل�سهد خاف على نف�سه من اأن تنك�سف األعيبه ففرَّ من املباهلة.
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موقفه من الغزو الوهابي
بعدما متدد الفكر الوهابي يف �سبه اجلزيرة واأ�سبح له قوة ونفوذ بدءوا ي�ستولون على املدن والقرى 
بقوة ال�سالح فهاجموا املدينة املنورة ونهبوا خزانة حرم املدينة وهدموا قبور الأئمة )عليهم 

ال�سالم( والأولياء وال�ساحلني يف البقيع وجعلوها قاعًا �سف�سفًا.
ويف زمن عبد اهلل بن �سعود بداأ الوهابيون يتجهون نحو النجف لغزوها وال�سيطرة عليها، فلما راأى 
ال�سيخ جعفر اأنَّ الوهابيني عازمون على غزو النجف قام بنقل خزانة الأمري )عليه ال�سالم( اإىل 

بغداد كي ل تنهب، كما ا�ستعد لهم متام ال�ستعداد، فجمع ال�سالح واملوؤن يف النجف الأ�سرف.
كان ال�سيخ جعفر )قد�ض �سره( قد اأ�سرَّ على البقاء يف النجف الأ�سرف وعدم الفرار واخلروج 
منها، وقد بقي هو وال�سيخ ح�سني جنف وال�سيد جواد العاملي وال�سيخ خ�سر �سالل وال�سيخ مهدي 
مال كتاب وغريهم، حيث راأوا �سرورة البقاء واحلفاظ على بي�سة الإ�سالم، ثم اإنَّ ال�سيخ واأ�سحابه 
وطّنوا اأنف�سهم على املوت لقّلتهم وكرثة عدد عدّوهم.وكان ال�سيخ )قد�ض �سره( قبل جميء ابن 
�سعود اإىل النجف الأ�سرف حفر �سردابًا يف داره الكبرية ينزل يف الأر�ض مقدار اأربعني درجة 
ويعرف هذا ال�سرداب ب�سرداب الوهابي، وقد بناه بطريقة عجيبة بحيث ل يهتدي اإليه اأحد اإلَّ 
من علم بطريقة بنائه و�سلك م�سلكه، ثم اإن ال�سيخ اأخفى اأولده ون�ساءه يف ال�سرداب وجعل معهم 
من الطعام ما يكفيهم مقدار �سهر كامل، وقد اأو�ساهم بعدم اخلروج منه اإذا ما دخل الوهابيون 
املدينة حتى يخرجوا من النجف. ويف الوقت نف�سه قام ال�سيخ بغلق اأبواب املدينة وجعل خلفها 

اأحجارًا كبرية، ووزع الرجال امل�سلحني على اأطراف ال�سور لكي يقوموا بحرا�سة املدينة. 
واأما ابن �سعود فاإنه بقي خارج �سور املدينة هو وجي�سه يحاولون اقتحام ال�سور، وملا مل يتمكن ابن 
�سعود من دخول املدينة توّجه اإىل كربالء فقتل اأهلها قتاًل ذريعًا حتى فا�ض الدم من احلرم 
احل�سيني كامليزاب، ثم دَق القهوة على �سريح اأبي عبد اهلل )عليه ال�سالم(، واأحرق قرب حبيب 
بن مظاهر اإىل غري ذلك من الأفعال ال�سنيعة، ثم وىّل هزميًا لعنه اهلل.وبعد تلك الغارة الوهابية 
الفظيعة توجه ال�سيخ جعفر اإىل طهران ملقابلة ال�ساه فتح علي داعيًا اإياه لتعمري احلائر احل�سيني 
بعد التدمري الذي اأ�سابه على يد الوهابيني، ثم اأخذ ال�سيخ يتجّول يف اأنحاء اإيران ي�سجع على 

التعمري. 
وقد تّوجت جهوده هذه بالإ�سالحات التي جرت عام )1232ه�( على يد ال�سلطان فتح علي �ساه  
هذا واإنَّ ال�سيخ يف دفاعه عن املذهب ال�سيعي ومواجهة الفكر الوهابي �سلك طريق اللني واللطف 
وجتنب العنف والعت�ساف ملا فيه من جذب القلوب اإىل احلق، وا�ستجالبها باللني وال�سدق وذلك 
حينما كتب ر�سالته امل�سماة )منهج الر�ساد ملن اأراد ال�سداد( وهي جواب على الر�سالة التي بعث 

بها عبد العزيز بن �سعود: 
ويف تلك الر�سالة يقول ال�سيخ خماطبًا عبد العزيز بن �سعود بكلمة)يا اأخي( وجعل نف�سه من طلبة 
اأهل بغداد مكنّيًا بذلك عن كونه من اأهل ال�سنة واجلماعة، ومل يكن من هذا اإلَّ اأن يقلع الوهابي 
عّما هو عليه من تكفري �سائر امل�سلمني �سنة و�سيعة، ولو على اأن يكون هو منهم، فاإنهم ل يرون 
وجوب قتال من ي�سهد ال�سهادتني، وهو يرى وجوب قتال من خالف طريقتُه ولو بي�سري، وملاكان 
الوهابي ل يعتمد اإلَّ على ال�سحاح ال�ست واأمثالهما، لذلك التزم ال�سيخ )قد�ض �سره( يف رّدِه اأن 
ل ياأتي له اإلَّ باأحاديثهم املروية بطرقهم امل�سّلمة عندهم، وهذا اأ�سد يف الإبالغ واأعذر، واأّكد يف 

الأعذار واأنذر.
وتويّف ال�سيخ كا�سف الغطاء )قد�ض �سره( يف الثاين من رجب 122 ه� مبدينة النجف الأ�سرف يف 

ة . العراق، ودفن )قد�ض �سره( مبقربته اخلا�سّ

◄  يكتبها: عبد الرحمن الالمي

اإّن الإن�سان مفّكر يف كّل اأدوار عمره، واإن اختلفت امل�ساحات التي يفّكر فيها، ح�سب 
املراحل العمرية التي يتنّقل عربها، فهو حني اإكماله الثالثة اأو الرابعة من عمره 
يبداأ بتقبل الأفكار - كمتلق ل اأكرث- ويبداأ بحفظ ما يخربه اأو ياأمره به والداه اأو 
اأ�سرته التي يعي�ض بينها اأو حميطه الذي يعي�ض �سمن �سرائحه، وي�ستمّر بتقّبل هذه 
الأفكار كدفرت مفتوح حتى �سن البلوغ، وهو عادة ما يكون بني �سن الثانية ع�سرة 
وحتى اخلام�ض  ع�سرة، وعندها يبداأ با�ستخدام عقله، بعد اأن اأ�سبح خّمه نا�سجًا 
�ساحلًا للربط بينها، و قادرًا على اإجراء العملية الفكرية ب�سكل طبيعي ك�سائر 

الب�سر البالغني، وينتقل بها اىل مرحلة جديدة من مراحل احلياة.
فحينما ي�سل الإن�سان �سّن البلوغ، يبداأ بتكوين �سخ�سّيته امل�ستقّلة عّما وِرَثُه مّمن 
حوله، وتظهر عليه بدايات قناعاته اخلجولة اأحيانًا، اأو يتجّراأ بالت�سريح عنها 
اأحيانًا اأخرى، وذلك بح�سب عنا�سر �سخ�سّيته ومكوناتها، وهذه القناعات الفكرية 
على �سنفني فمنها القناعات الثابتة، وهي ما ابُتِنَي على اأ�س�ض علمية متينة من 
الأدّلة والرباهني املعنوية واملاّدية، وتتبلور مثل هذه القناعات بعد انتهاء مرحلة 
تبديد  القناعات نحتاج اىل عمليات معّقدة عديدة مثل  ولتغيري هذه  املراهقة 
القناعات القدمية  وهدمها ومن ثّم اإدخال العقل يف مرحلة النقاهة، متهيدًا لزرع 
الأ�س�ض اجلديدة وهكذا دواليك. وهذه القناعات من ال�سعب التخّلي عنها فهي 

ثابتة يف النف�ض، متجّذرة يف القلب.
اأما ال�سنف الثاين فهي القناعات املتزلزلة التي تكّونت على اأثر مرحلة معّينة اأو 
حبة معّينة، اأو من م�ساهدة موقف ما، وغري ذلك من العنا�سر  اكت�سابها من �سُ
غري امل�ستندة اىل دعامات عقلية، كما هو احلال يف ال�سنف الأول، وتنتهي هذه 
اأُ�س�ض  وتتزعزع  يتخبط  قد  احلالة  فالإن�سان يف هذه  املوؤّثر،  بانتهاء  القناعات 
وهذه  ميينًا،  يذهب  وم��ّرة  �سماًل  يذهب  فمّرة  مرتكزاتها،  له�سا�سة  قناعاته 

القناعات هي التي جندها عادة عند �سبابنا الذين دخلوا مرحلة املراهقة تّوًا.
يتخّوف اأولياء الأمور كثريًا، ويبداأون بال�سكوى حينما يجدون اأبناءهم تتجاذبهم 
الأهواء وت�سارعهم التّيارات، ظاهرة عليهم طبائع غريبة، وعادات غري ماألوفة 
يف بيئتهم التي ن�ساأوا فيها، فيزداد قلق الآباء وتخّوفهم على م�سري اأبنائهم وكيف 

�سيجتازون هذا الختبار الع�سري ؟
اإّن هذا اخلوف والقلق اأمر غريزّي لبّد منه وهو م�سروع ومرغوب فيه �سريطة اأن 
ل يزيد على احلّد املعتدل واملطلوب، فقليل من الت�سامح الذي ل ُيخرج عن الثوابت 
التي ر�سمها اهلل )تبارك وتعاىل( لنا، مع متابعتهم، واجللو�ض معهم، وال�ستماع 
اإليهم، وامل�ساركة يف حّل م�ساكلهم، وم�سارحتهم يف ميولهم الفكرية، وتوّجهاتهم 
النف�سية، وتوطيد دعائم الثقة يف نفو�سهم، كّل ذلك اأمر هاّم ول ُي�سمح التق�سري 

به. 
من جهة اأخرى يخطاأ الآباء خطاأً فادحًا حينما يواجهون قناعات اأبنائهم املغايرة 
لقناعاتهم بالعنف والق�سوة، اأو اإجبارهم على التم�ّسك بقناعات الآباء، وال�سغط 
عليهم يف طريقة التعامل مع الأمور احلياتية، اأو اإرغامهم على لب�ض ثياب ل يرتاحون 
لها يف اأنف�سهم، اأو اإجبارهم على زيارة اأماكن تزعجهم اأكرث مّما تفرحهم وغريها 
من املواقف التي تهّدم اعتبارهم ال�سخ�سي واحرتامهم لذاتهم، ولنا يف قول اأمري 
ُروا  َوَل ُتق�س :املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليها ال�سالم( خري دليل على ذلك

.َزَماِنُكم َ َغري ُهم ُخِلُقوا ِلَزَمان اَلِقُكم، َفاإِنَّ َلَدُكم َعَلى اأَخ اأَو




ال�سيخ جعفر اأنَّ الوهابيني عازمون على غزو النجف قام بنقل خزانة الأمري )عليه ال�سالم( اإىل 

كان ال�سيخ جعفر )قد�ض �سره( قد اأ�سرَّ على البقاء يف النجف الأ�سرف وعدم الفرار واخلروج 
اإّن الإن�سان مفّكر يف كّل اأدوار عمره، واإن اختلفت امل�ساحات التي يفّكر فيها، ح�سب منها، وقد بقي هو وال�سيخ ح�سني جنف وال�سيد جواد العاملي وال�سيخ خ�سر �سالل وال�سيخ مهدي 

مان اآخر ...
قناعات اأخرى

ة . العراق، ودفن )قد�ض �سره( مبقربته اخلا�سّ
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واجتماعي   �سيا�سي  ا�ستقرار  من  نراه  ما  كل  اإن 
عدم  من  ناجتا  لي�ض  الغربية،  املجتمعات  يف 
ول  وامل�سلحة،  الراأي  يف  بينهم  اختالفات  وجود 
قد  بل  بلدانهم،  واأزمات يف  م�ساكل  لعدم حدوث 
يكون التعدد والتنوع عندهم يف العرق والديانات 
بكثري،  عندنا  مما  اأكرث  والأحزاب  واملذاهب 
لكنهم  كبري،  واملكا�سب  امل�سالح  على  وتناف�سهم 
ينعمون بوجود موؤ�س�سات دميقراطية على ال�سعيد 
اإطارها  يف  يناق�سون  والجتماعي،  ال�سيا�سي 

الأمور، ويعاجلون امل�ساكل، ويحتوون الأزمات.
والأطراف  املختلفة  النظر  وجهات  بني  فاحلوار 
يف  حياتهم،  نظام  من  جزءا  اأ�سبح  املتناف�سة 
الإدارة ال�سيا�سية والعمل الجتماعي، واملوؤ�س�سات 
العلمية والفكرية، ويف و�سائل الإعالم، بينما تفتقر 
فر�ض  اأدنى  اإىل  الثالث  العامل  جمتمعات  اأغلب 
الحتقان،  حالت  من  تعاين  جعلها  مما  احلوار، 

 وتعي�ض اأخطار التمزق والحرتاب
املعرفة  حركة  تن�سيط  يف  ي�سهم  احلوار  واإن 
للتفكري  النا�ض  ويدفع  املجتمع،  يف  والثقافة 
الجتاهات  ترت�سد  وقد  واملقارنة،  والبحث 
اجتاه  كل  وي�سعى  احلوار،  خالل  من  املتحاورة 
وترتاكم  الآراء،  وتتكامل  �سعفه،  نقاط  ملعرفة 
التفاعل احلواري، وذلك  املعرفية  عرب  التجارب 
والأفكار  الآراء  ولبلورة  املعرفة  ل�ساحة  مك�سب 

واإن�ساجها ..
�سعيد  على  مهمة  وظيفة  يوؤدي  احلوار  اأن  كما 
اأن  ذلك  الجتماعي،  وال�سلم  ال�ستقرار  حتقيق 
العالقات  يف  والأزمات  امل�ساكل  من  كبريًا  ق�سمًا 
الجتماعية، يكون من�سوؤها نابعا من جهل النا�ض 
على  لالآخر  طرف  كل  وت�سور  بع�سًا،  ببع�سهم 
اأو  غري حقيقته، وذلك ب�سبب التباعد والقطيعة، 
البني،بتف�سري  يف  فهم  �سوء  اأو  ظن  �سوء  حلدوث 
خاطئًا(....اأو  تف�سريًا  ما  عمل  اأو  ما  )كالم 
لو�سول معلومات كاذبة لدى جهة عند اأخرى، اأو 

لوجود دور تخريبي باإثارة فتنة يف املجتمع.
 ورغم كل ذلك فاإنه  ميكن تعطيل كل الحتمالت 
وحوارها  املعنية،  الأطراف  بتالقي  واملحاولت 
يف  وت�سعها  الأمور،  حقائق  لتنك�سف  بينها،  فيما 
ال�سوء  خطط  حينئذ  وحتبط  ال�سحيح،  ن�سابها 

احلوار 
نظام  حياة

يف الإدارة ال�صيا�صية  
والعمل الجتماعي  
وو�صائل الإعالم...

ومتت�ض  التوتر،  حدة  فتخف  والبغ�ساء،  والفتنة 
حالة الت�سنج والنفعال ..

لقد دفعنا – ول نزال – ثمنًا باهظًا لغياب احلوار 
وقد متثل ذلك يف احلروب  اأجوائنا،  الفاعل عن 
والأمنية،  ال�سيا�سية  والأ�سطرابات  والنزاعات، 
الطائفية،   والف القومية،  ال�سراعات  ويف 

والنزاعات احلزبية والفئوية.
 وحتى على امل�ستوى  العائلي والأ�سري فاأن كثريًا 
انتهاج  عن  ناجتة  وال�سياع  التفكك  حالت  من 
التفاهم  اأ�سلوب  وغياب  والقمع،  الهيمنة  اأ�سلوب 

 واحلوار
مبنعها  عقولهم،  يخونون  النا�ض  من  الكثري  اإن 
ومعرفة  الآخر  الراأي  على  الطالع  عن  وحجبها 
يكون  اأن  احتمال  مع  ومربراته،  وبراهينه  اأدّلته 
احلق،  من  ن�سبة  فيه  اأو  احلق،  هو  الآخر  الراأي 
ال�سهوانية  الدوافع  بع�ض  وجود  ب�سبب  وذلك 
والثقة  الزائف  الغرور  ت�سيع  التي  وامل�سلحية 
فيه  يرغب  ما  اأو  راأي،  من  لديه  مبا  ال�ساذجة 
البحث  عن  الأ�سباب  تلك  فت�سرفه  موقف،  من 

 ي عن طريق احلوار والتق�سّ
للمراجعة،واأن  ال�سوي  الإن�سان  يدفع  احلوار  اإن 
مع  حواره  معر�ض  يف  ومواقفه  اآراءه  يتفح�ض 
الأخرين، ومواجهته لت�ساوؤلتهم ونقدهم، فيتاأكد 
يتيحه احلوار   راأيه، ف�سال عما  حينئذ من �سّحة 
ب�سكل  الآخر  الراأي  على  الطالع  فر�ض  من  له  

مبا�سر ووا�سح ..
الفكرية  الختالفات  ي�ساحب  ما  وعادًة 
وال�سيا�سية، �سراعات ونزاعات توؤدي اإىل التعتيم 
على راأي كل طرف يف �ساحة الطرف الآخر، ولكن 
حينما يطلع الإن�سان على الراأي املقابل ومنابعه، 
وينفتح على م�سادره، ويناق�ض اأ�سحابه مبا�سرة، 
اأو�سح، واحلقائق بني  اأمامه  الروؤية  عندها تكون 
اخليار  هو  والتفاو�ض  احلوار  لأن  اأجلى،  يديه 
باأب�سط  يعني -  لأنه  الأف�سل،  والبديل  ال�سحيح، 
ورغبتها  ببع�سها،  الأطراف  اعرتاف   نتائجه- 
فر�سة  لها  يتيح  م�سرتك،  توافق  اإىل  للو�سول 
حتديد  من  ومتكنهم  املبا�سر،  والتعاون  التعارف 
الختالف  ومواقع  وتع�سيدها  التفاق  نقاط 

وتذليلها..   

•  عبدالهادي البابي  
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 وللتعرف على دورها ون�ساطها الذي متار�سه يف خدمة العتبة احل�سينية املقد�سة وزوارها 
الكرام  حدثنا م�سوؤولها ال�صتاذ حممود �صاكر منطلقا من التاأ�سي�ض فقال:لقد تاأ�س�ست 
الور�سة يف الأول من �سباط عام 200م، وتعترب من الور�ض الإنتاجية قبل اأن تكون خدمية 

وت�سم يف الوقت احلا�سر)5( حرفيني )3( منت�سبني و)2( باأجور يومية.
واأوجز م�سوؤول الور�سة اأبرز املهام بالقول: تنق�سم اأعمال الور�سة اىل:

   اأول: اأعمال الدو�صمة 
وتق�سم بدورها اإىل عدة اأق�سام منها.

الأعمال  العديد من  الأثاث والكرا�سي– ويف هذا املجال مت اجناز  1-دو�سمة وخياطة 
منها دو�سمة الأثاث لقاعة خامت الأنبياء حيث مت دو�سمة اأكرث من )350 كر�سي(، كما مت 
تف�سيل و خياطة مع دو�سمة قاطع �سبيه جلدار الكعبة يحمل الربدة الرئي�سية لباب الكعبة 
احلقيقية والذي �سيتم عر�سه يف متحف الإمام احل�سني عليه ال�سالم ويتم يف هذه الور�سة 
اأي�سا دو�سمة قواطع �ساترة للن�ساء اأثناء اأداء فري�سة ال�سالة باللون الذهبي وي�ساف لذلك 

دو�سمة املنابر داخل ال�سحن ال�سريف وغريها من اأعمال الدو�سمة الأخرى.
2-يتم يف ور�سة الدو�سمة اإعادة دو�سمة كافة مقاعد ال�سيارات التابعة للعتبة احل�سينية 
املقد�سة، ويف هذا املجال مت اجناز دو�سمة �سيارات )الكو�سرت( التي تقوم بنقل الزائرين 
جمانًا، ودو�سمة معظم �سيارات ال�سحن وكذلك دو�سمة ال�سيارات التابعة لأغلب اأق�سام 

العتبة املقد�سة �سواء كان منها �سيارات ال� )بيك اب( اأو �سيارات احلمل.
3-ف�سال وتخرمي ول�سق وفر�ض الأر�سيات باملوكيت )الكاربد( حيث مت ويتم اإجناز العديد 
من امل�ساريع املهمة ومنها ف�سال وفر�ض كاربد لق�سم التوجيه الدينيالن�سوي بكامل غرفها 

وممراتها، وفر�ض اأر�سية مكاتب )جملة الرو�سة احل�سينية( التابعة لق�سم الإعالم، ويتم 
�سنويا فر�ض الكاربد الذي يو�سع على اأر�سية �سحن الإمام احل�سني عليه ال�سالم اأثناء اأداء 
مرا�سم العا�سر من حمرم، وفر�ض كاربد امل�سيف الداخلي اخلا�ض بوافدي وزائري الإمام 
احل�سني عليه ال�سالم، وفر�ض كاربد جلميع كرفانات التفتي�ض اخلارجية للن�ساء، ويعترب 
فر�ض متحف الإمام احل�سني عليه ال�سالم بالكاربد من اأبرز الأعمال التي مت اجنازها 

موؤخراً.
4-ف�سال وخياطة وتركيب ال�ستائر، حيث يتم وب�سكل دوري عمل وتبديل وخياطة ال�ستائر 
التي تو�سع يف الأبواب الداخلية لالأمام احل�سني عليه ال�سالم و�ستائر الكرفانات اخلا�سة 

بتفتي�ض الن�ساء وعمل ال�ستائر اخلا�سة بغرف الأق�سام. 
5-ف�سال وخياطة وتغليف وتركيب الأغطية و)ال�سكالت( والرافعات داخل �سحن الإمام 
احل�سني عليه ال�سالم، ويتم اأي�سًا تغطية الأبواب الذهبية والرثيات باأغطية مقبولة املنظر 
اأمام اأعني الزائرين حلمايتها من خملفات اأعمال ال�سيانة والرتميم ويتم رفعها حلني 

النتهاء من العمل.

 ثانيًا: خياطة وتطريز الرايات
وتق�سم خياطة وتطريز الرايات بدورها اإىل:

1-ف�سال وخياطة وتطريز الرايات ب�سكل دوري لقّبة الإمام احل�سني عليه ال�سالم، وتكون 
خمرمة ومطرزة بخيط حرير وكلبدون وبقيا�ض )،3م × 3م(، ويتم اأي�سًا ف�سال وخياطة 
وتطريز قبة املخيم احل�سيني، وكذلك يتم جتهيز املواكب التابعة للعتبة احل�سينية املقد�سة 

بعدد من الرايات ال�سغرية لتعليقها يف مواكبهم اأو رفعها اأثناء اأدائهم ملرا�سيم الزيارة. 

• تقرير: ف�سل ال�سريفي


 اأداء فاخر وعطاء اخر

اإن ق�صم ال�صيانة التابع للعتبة للح�صينية يعّد من الأق�صام البارة التي تت�صر بخدمة الإمام احل�صني عليه ال�صالم 
وائريه الكرام، واإن ور�صة الدو�صمة واخلياطة والتطريز اإحدى الور�ص التابعة لهذا الق�صم.
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امل�صيح وعالقتهم
 بالإم����ام احل�ص�����ني 



مع و خا�سة  عالقة  الب�سرة  حمافظة  يف  للم�سيح 
ي�ساركون  حيث  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  الإم��ام 
حمرم  �سهر  يف  احل�سيني  ال��ع��زاء  اإق��ام��ة  يف  امل�سلمني 
بع�ض  يف  اإليه  يلجوؤون  اأنهم  كما  ع��ام  كل  من  احل��رام 
احلالت اخلا�سة للتو�سل بوا�سطه باهلل تعاىل يف ق�ساء 

بع�ض حوائجهم .
اإنطلقت ملعرفة حقيقة  جملة )الرو�صة احل�صينية( 
هذه العالقة فالتقت رئي�ض الأقليات الدينية يف جمل�ض 
وهو  بطر�ص،  متي  �صعد  الدكتور  الب�سرة  حمافظة 
حول  �صوؤاله   و الب�سرة،  جامعة  يف  ب��ارز  اأ�ستاذ 
ال�صالم(  )عليه  احل�صني  بالإمام  امل�صيح  عالقة 

فاأجاب قائال :
اإن لالإمام احل�سني )عليه ال�سالم( عالقة خا�سة معنا 
نحن امل�سيح حيث اأن الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( لي�ض 
خا�سا بامل�سلمني فقط واإمنا هو لالإن�سانية جمعاء بدليل 
اأنه اإمنا خرج لتحقيق العدل واإن�ساف املظلوم من الظامل 
الب�سرية  على  والعدوان  الظلم  و�سائل  كل  بذلك  راف�سا 
جمعاء، ونحن امل�سيح يف الب�سرة ب�سكل خا�ض ويف العراق 
اإخواننا امل�سلمني حتت خيمة  اإمنا نعي�ض مع  ب�سكل عام 
ال�سالم  ي�سودها  التي  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  الإم��ام 

• حتقيق: د. عبا�ض العبادي

ي�صكل امل�صيح يف حمافظة الب�صرة 
واحدا من اأطيا املجتمع الب�صري 
الذين يجمعهم امل�صري امل�صرتك يف 
التعاي�ص ال�صلمي.

وكانت اآل الأ�صر امل�صيحية ت�صكن 
هذه املحافظة )كم جنوب 
العا�صمة بغداد( لكن معظمها 
هاجرت اإىل خارج البالد خالل 
العقد الأخري من القرن املا�صي 
نتيجة تدهور الو�صع الإقت�صادي 
، ومن ثم اإنهيار الو�صع الأمني بعد 
عام  ، وليوجد اإح�صاء 
ر�صمي لعدد امل�صيح يف الب�صرة اإل 
اأن التقديرات ت�صري اإىل وجود 
ما ل يقل عن   اأ�صرة منها 
 اأ�صرة من طائفة الأرمن 
، والأ�صر الأخرى من طوائف 
الكلدان ، وال�صريان الأرثودك�ص ، 
وال�صريان الكاثوليك ، والآ�صوريني 
، والربوت�صتانت ، والالتني، اأما 
طائفة الأدفنت�صت )ال�صبتية( 
فاإنها مل تعد من �صمن الطوائف 
امل�صيحية املعتمدة لدى دائرة 
الوقف امل�صيحي يف املحافظة 
ب�صبب هجرة جميع اأبنائها ، 
لكن هذه الطائفة ل تزال لك 
كني�صة ذات طرا معماري متميز ، 
وحالها اأف�صل من غالبية الكنائ�ص 
الأخرى ، كما لك كل طائفة 
م�صيحية يف املحافظة مقربة 
وكني�صة خا�صة بها، فيما ت�صم 
الب�صرة العديد من الكنائ�ص 
املغلقة ب�صبب قدمها اأو هجرة 
مرتاديها. 
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والأمن والإطمئنان .
اأعياد راأ�ض ال�سنة  األغينا  واإننا يف حمافظة الب�سرة قد 
امليالدية لهذه ال�سنة وال�سنوات املا�سية التي تزامنت مع 

�سهر حمرم احلرام، وذلك 
اإكراما منا لالإمام احل�سني 
ومراعاة  ال�سالم(  )عليه 
ل�سعور امل�سلمني جتاه فاجعة 

الطف الأليمة .
وقد اأ�سار بطر�ض اإىل اأن الطوائف امل�سيحية يف الب�سرة 
تاأ�سي�ض عدد من  اال�سباب امل�سلمني على  �سّجعت بع�ض 
)القدي�سة  موكب  منها  امل�سرتكة،  احل�سينية  امل��واك��ب 
مركز  غ��رب  ك��م   6( احل�سني  ح��ي  منطقة  يف  م���رمي( 
الت�سامح  وتر�سيخ  ال�سلمي  التعاي�ض  لتعميق  املدينة( 

الديني ال�سائد يف املحافظة . 
ويف �سوؤال وجهته املجلة  لبطر�ض حول ما �سهده بع�ض 
�سكناهم  مناطق  م��ن  لهم  ق�سري  تهجري  م��ن  امل�سيح 
وتفجري بع�ض الكنائ�ض من قبل بع�ض املّدعني املنتحلني 

�سفة الإ�سالم و�سكله، اأجاب قائال :
نحن نعلم علم اليقني اأن ما �سهده اأبناء امل�سيح من اأعمال 
من  ول  قريب  من  ل  بالإ�سالم  �سلة  لها  لي�ض  اإرهابية 

بعيد، لأن الإ�سالم يدعو اإىل ال�سالم والتاآلف بني اأفراد 
املجتمع.

 واأردف قائال : اإنني قد زرت املرجعية العليا يف النجف 
الأ�سرف والتقيت باملرجع الديني الأعلى اآية اهلل العظمى 
ال�سيد علي ال�سي�ستاين )دام ظله(الذي ا�ستقبلني بحفاوة 
�سدر، بعدها قمت بزيارة املرجع الديني اآية اهلل العظمى 
ال�سيخ ب�سري النجفي ، واإنني اأعرب عن  امتناين الكبري 
�سرارة  لإخماد  ب�سعيها  ال�سرف  النجف  يف  للمرجعية 

الفتنة التي حاول الإرهاب اإ�سعالها . 
مع موكب عي�صى بن مرمي)عليه ال�صالم(

وبعد اإنتهاء اللقاء مع الدكتور بطر�ض اجتهت املجلة اإىل 
امل�سيح  عالقة  على  كثب  عن  للتعرف  الب�سري  ال�سارع 
بالإمام احل�سني )عليه ال�سالم( فتم التعّرف على موكب 
عليه  اأطلق  املدينة  و�سط  الطوي�سة  منطقة  يف  ح�سيني 
جمموعة  ي�سم  املوكب  وه��ذا  م��رمي(  بن  )عي�سى  اإ�سم 
يقومون  الذين  امل�سلمني  وعامة  وال�سابئة  امل�سيح  من 
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  الإم���ام  على  ال��ع��زاء  باإقامة 
بتقدمي  ويقومون  ع��ام  �سهر حم��رم احل��رام من كل  يف 
الب�سرة  من  يتوجهون  الذين  للزائرين  وامل�سرب  املاأكل 
اإىل كربالء املقد�سة م�سيا على الأقدام لإحياء مرا�سيم 

اأربعينية الإمام  احل�سني )عليه ال�سالم(.
وقد حتّدث �ساحب املوكب عالء البي�ساين عن اأ�سباب 
�سرد  حيث  املوكب  هذا  اإىل  وال�سابئة  امل�سيح  ان�سمام 

احلديث بقوله : 
جاء اإىل موكبنا رجل م�سيحي  ا�سمه زياد، وقال لنا اأريد 
اأن اأطلب من الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( طلبا، فقلنا 

له اطلب ما تريد ؟ 
فقال : اأطلب من اهلل تعاىل بحق الإمام احل�سني )عليه 
ال�سالم( اأن يرزقني طفاًل، فدعونا اهلل تعاىل بحق الإمام 
احل�سني )عليه ال�سالم( اأن يرزقه طفاًل، وقد اأخربنا اأنه 

مل يرزق بطفل رغم م�سي ت�سع �سنوات من زواجه . 
ويف ال�سنة الثانية جاء ذلك الرجل يف الع�سرة الأوىل من 
�سهر حمرم احلرام قائاًل اأن زوجته قد اأ�سبحت حامال ً 
وهذا  بربكة الإمام احل�سني )عليه ال�سالم(  واأنه م�ستعد 
لعمل اأي �سي من اأجل الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( ويف 
الع�سرة الثانية من ال�سهر نف�سه ولدت زوجته طفال ً، وقد 
اأطلق عليه ا�سم )ح�سني( تيّمناً  منه  بالإمام احل�سني 
)عليه ال�سالم( ومنذ تلك اللحظة وهذا الرجل يخدم يف 
هذا املوكب يف كل عام مع جمموعة من طائفته امل�سيح 

ف�سال ً عن ال�سابئة.
ول يعّد هذا املوكب املوكب الوحيد يف حمافظة الب�سرة 
لالإمام  العزاء  يقيمون  الذين  امل�سيح  بع�ض  ي�سم  الذي 
احل�سني )عليه ال�سالم( واإمنا هناك العديد من املواكب 

منها  امل�سلمني  مع  امل�سيح  فيها  ي�سارك  التي  احل�سينية 
املعقل  منطقة  يف  يقع  ال��ذي   ) )احلرالرياحي  موكب 
للعزاءات  باإقامته  معروف  املوكب   املدينة،وهذا  و�سط 
احل�سينية يف كل عام حيث يرتقي املنرب احل�سيني فيه 
جمموعة  وي�سم  الطويرجاوي،  جا�سم  ال�سيد  �سماحة 
يقومون  حيث  امل�سلمني  وعامة  وال�سابئة  امل�سيح  من 
ال�سيد  �سماحة  اأ�ساد  وقد  للعزاء،  احلا�سرين  بخدمة 
الطويرجاوي باخلدمة التي يقوم بها جمموعة من امل�سيح 
يف هذا املوكب وذلك من خالل حما�سراته التي تنقل من 

هذا املكان املبارك .
امل�صيح يف مدار�ص امل�صلمني

املدار�ض  من  ق�سم  اإىل  املجلة  اجتهت  اآخ��ر  جانب  من 
التي يوجد فيها بع�ض الطلبة امل�سيح ومت اللقاء مع بع�ض 
الطلبة  هوؤلء  اأفكار  ملعرفة  العربية  اللغة  مادة  مدر�سي 
امل�سيح ومدى عالقتهم بالإمام احل�سني )عليه ال�سالم( 
تت�سمن  التي  الإن�ساء  م��ادة  موا�سيع  خ��الل  من  وذل��ك 
فاأ�سار  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  الإم���ام  عن  احلديث 
اأغلب املدر�سني اإىل اأن بع�ض الطلبة امل�سيح يكتبون عن 
الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( كتابات تدور داخل اإطار 
الإن�سانية والقيم املثلى التي جت�سدت ب�سخ�سية الإمام 

احل�سني )عليه ال�سالم(.
اإحدى  يف  م�سيحية  طالبة  عن  املدر�سني  اأح��د  وحت��دث 
قال: عندما  الب�سرة حيث  للبنات يف  الثانوية  املدار�ض 
كتابة  املتو�سط  الثاين  ال�سف  يف  الطالبات  من  طلبت 
مو�سوع يف مادة الإن�ساء بعنوان )الإم��ام احل�سني عليه 
)مرينا(  وا�سمها  الطالبات  باإحدى  تفاجاأت  ال�سالم( 
وتعني )مرمي العذراء( وقد كتبت كتابات يف حق الإمام 
احل�سني )عليه ال�سالم( اأعجبتني لدرجة اإين اأعطيتها 
لأنها جعلت من  وذل��ك  الإن�ساء،  م��ادة  كاملة يف  درج��ة 
الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( منطلقا ً للقيم والأخالق  
ا�ستلهمت  وق�����د  امل���ث���ل���ى 
)عليه  �سخ�سيته   م��ن 
ال�سالم( ال�سرب والثبات 
الآخرين  معاملة  وح�سن 
حتى مع اأعدائه، كما ا�ستلهمت منه - على حد قولها-
عزة النف�ض والكرامة، واأخذت تنهل من �سخ�سية الإمام 
مبعنى  الإن�سانية  مبادئ  كل  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 
)عليه  احل�سني  لالإمام  داعية  اأنها  ظننت  حتى  الكلمة 

ال�سالم( .
ولعل ما ت�سهده حمافظة الب�سرة من تعاي�ض �سلمي بني 
)عليه  احل�سني  الإم���ام  خيمة  حتت  وامل�سيح  امل�سلمني 
عن  بعيداً   ول  الأن��ظ��ار  ع��ن  غريباً   يبدو  ل  ال�سالم( 
الأذهان، لأن تعاي�ض امل�سلمني مع غريهم من اأهل النحل 
والأدي��ان قائم على اأ�سا�ض العدل وال�سالم  واإعطاء كل 
ذي حق حقه فال يظلم النا�ض بع�سهم بع�ساً  وكل هذه 
املبادئ ال�سامية قد جت�سدت ب�سخ�سية الإمام احل�سني 

)عليه ال�سالم( .   

إن لإلمام احلسني  عالقة خاصة معنا نحن املسيح حيث أن اإلمام 
احلسني  ليس خاصا باملسلمني فقط وإنام هو لإلنسانية مجعاء
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ولهذا املو�سوع حدثنا نائب م�صوؤول ق�صم 
المري  عبد  ال�صيخ  الدينية  ال�صوؤون 
الدينية  ال�سوؤون  املن�صوري فقال" اإن ق�سم 
كان  الأمر  بادئ  يف  ال�سريف  احلرم  داخل 
الأخوة  وبجهود  الإعالم  ق�سم  من  �سعبة 
املوؤمنني مت حتويله اإىل ق�سم يف عام 2004، 
فاأ�سبح ق�سمًا م�ستقاًل بذاته خمت�سا بعمله 
مكونا من عدة �سعب ومنها �سعبة ال�ستفتاءات 

الدينية".
وذكر ال�سيخ املن�سوري" اأن �سعبة ال�ستفتاءات الدينية هي الكفيلة يف الإجابة على 
اأ�سئلة الزائرين وحل كل النزاعات التي تخ�ض عدم فهم الن�ض ال�سرعي من قبل 

الزائرين، واإي�ساح امل�سائل ال�سرعية اأي�سًا".
يوم  ال�سرعية خا�سة يف  امل�سائل  اإي�ساح  دور مهم يف  لها  ال�سعبة  واأ�ساف" اأن 
اجلمعة حيث يو�سح �سماحة ال�سيد خ�سري املدين تلك امل�سائل والإجابات لأنه 

م�سوؤول �سعبة ال�ستفتاءات الدينية".
وتابع ال�سيخ املن�سوري" كذلك تت�سدى ال�سعبة اإىل امل�سائل الكتبية فتبعث الكتب 
ال�سرعية  الإجابات  الدينية عن طريق الربيد ومن ثم احل�سول على  للمراجع 
لتعطى اإىل الأخوة الزائرين، كذلك لل�سعبة الت�سال املبا�سر مبكاتب املرجعية".

وا�ستطرد بالقول" اأود اأن اأ�سري يف هذا املو�سع اإىل اأن ال�سيد خ�سري املدين م�سوؤول 
الق�سم له برنامج على قناة كربالء الف�سائية ومن خالله يتم اإي�ساح الكثري من 
الأخوة  اأن  اإىل"  م�سريا  بذلك".  الراغبني  املوؤمنني  لالأخوة  ال�سرعية  امل�سائل 
العاملني يف هذه ال�سعبة لهم القدرة اأي�سا على الإجابة عن امل�سائل ال�سرعية، 

)البحث  طالب   من  اأغلبهم  لأن  وذلك  الإفتائية  الأمور  من  لكثري  والت�سدي 
اخلارج (ويت�سفون بال�سرية اجليدة والأخالق احلميدة".

واأو�سح ال�سيخ املن�سوري" اأن العمل يف الزيارات املليونية يكون مكثفا وعلى قدم 
و�ساق ب�سبب ما يبتلى به املوؤمنون من م�سائل اأثناء الزيارة، وجميع ال�سعب تعمل 
على التبليغ داخل �سفوف الزائرين، حيث يكون العمل داخل ال�سحن ال�سريف 

ويف املخيمات على طريق الزائرين".
الأخوة عملوا على  الكثري من  اأن هنالك  بالقول" كما  املن�سوري حديثه  وختم 
التبليغ داخل ال�سجون العراقية واإ�سالح �سوؤون الكثري من الأخوان داخل ال�سجون 
اختيار  يف  الكبري  الدور  لها  ال�سعبة  اأن  عن  ف�سال  لديهم،  املا�سي  وت�سحيح 
والوقت  ل�سخ�سية اخلطيب  ال�سحيح  الختيار  كيفية  والوقوف على  اخلطباء، 
املحدد الذي يجب ان يتحدث به، وكذلك معرفة ثقافة اخلطيب، وتعمل ال�سعبة 
اأي�سا على تقدمي اخلدمة للخطيب من اأول يوم لو�سوله اإىل العتبة حتى اآخر يوم 

يقراأ فيه ومن ثم عودته".

• تقرير: ميثم احل�سناوي



م�صائل �صرعية واأمور كثرية تخ�ص املوؤمنني يحملونها وهم يزورون العتبة احل�صينية املقّد�صة،وقد ت�صيبهم احلرية يف ذلك ولكن نقول لهم هناك �صعبة 
ال�صتفتاءات الدينية داخل احلرم ال�صريف، وهي كفيلة يف حل م�صائلكم ال�صرعية.

ا�صطالع  �صوؤولية 
الفتاء ال�صحيح

يف اأروقة 
اجلامعات
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يف اأروقة 
اجلامعات
  يف ح���وار مو�ّسع م���ع الدكتور طالب 
القري�سي عميد كلية اللغات بجامعة بغداد: 
الو�صول جلوهر الر�صالة الإ�صالمية 
 ي�صتلزم ت�صحيح امل�صار من التطر

اإىل العتدال والو�صطية 

  مكتبة كلية الإعالم 
            بني الواقع والطموح 
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الروضة الحسينية: �صيادة العميد ما هي الطرق التي ميكن ا�صتخدامها يف 
ن�صر الر�صالة الإ�صالمية الداعية للخري والو�صطية والعتدال يف الوقت الراهن، 
علمًا اأن الإ�صالم ر�صالة اإن�صانية موجهة اإىل كل العامل ولي�ص دينًا انتهى يف وقت 

ما؟
الدكتور القريشي: اإن النبي حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( نزل عليه 
الوحي يف �سن الأربعني من عمره ال�سريف، ثم عور�ض حوايل ع�سر �سنوات معار�سة 
�سديدة، وفر�ُض عليه ح�سار ظامل، ولكنه متكَن من ن�سر الدعوة يف اخلم�سني من 
عمره حتى انتقل اإىل جوار ربه الكرمي يف الثالثة وال�ستني. ونعني هنا اأنه عليه ال�سالة 
وال�سالم ق�سى ثالثة وع�سرون عامًا من عمره ال�سريف يف ن�سر الدعوة الإ�سالمية، 
عنوة  الإ�سالم  دخلوا  قد  اجلاهلية  عرب  من  الكثري  اأن  واملعروف  لأجلها،  والعمل 
وبالذات َمن اأُطلق عليهم �سفة )الُطلقاء(، وقد �ساحمهم الر�سول �سلى اهلل عليه 

واله يف حينها.
وبراأيي املتوا�سع اإن العرب يف اأول ظهور للبعثة النبوية امل�سرفة مل ي�ستوعبوا الر�سالة 
الإ�سالمية يف معظم اأوجهها، والدليل هو اخلالف على احلكم الذي ظهر مبا�سرة بعد 
وفاة ر�سول اهلل فيما يعرف بق�سية ال�سقيفة وما تبعها من �سقاق وتعد على احلقوق 

وجتاوز لو�سايا النبي �سلى اهلل عليه واله.
الأهداف  اإىل حمورها وجوهرها وحتقق  اأن ت�سل  الإ�سالمية  للر�سالة  اأردنا  فاإذا   
التي جاءت من اأجلها يجب تهذيب ما كتب عن هذه الر�سالة على مدى اأجيال، ومن 
واجب حكماء الأمة الإ�سالمية اأن يراجعوا ويتداركوا كّل الطروحات املتطّرفة واملزيفة 
يف هذا الدين حتى ن�سل اإىل معدن الإ�سالم احلقيقي اخلايل من التجاوزات على 

احلقوق واحلقد والكراهية والت�سدد والتطرف...
الإ�صالمي  الدين   مباد لن�صر  ما�صة  الآن  احلاجة  الحسينية:  الروضة 
التي  الطوائف  بع�ص  ب�صبب  جاءت  التي  املتطرفة  النظرة  وت�صحيح  الإن�صانية 
تّدعي الإ�صالم، فهل ميكن ذلك من خالل املنابر واملحا�صرات وو�صائل الإعالم اأم 

اأن هناك طرقا اأخرى ح�صب راأيكم؟
الدكتور القريشي: كل هذه اجلهات مطالبة بخلق اإن�سان �سوي كما اأراده 

الروضة الحسينية:
ن�صر الر�صالة الإ�صالمية الداعية للخري والو�صطية والعتدال يف الوقت الراهن، 
علمًا اأن الإ�صالم ر�صالة اإن�صانية موجهة اإىل كل العامل ولي�ص دينًا انتهى يف وقت 

ما؟
الدكتور القريشي:

الوحي يف �سن الأربعني من عمره ال�سريف، ثم عور�ض حوايل ع�سر �سنوات معار�سة 
�سديدة، وفر�ُض عليه ح�سار ظامل، ولكنه متكَن من ن�سر الدعوة يف اخلم�سني من 
عمره حتى انتقل اإىل جوار ربه الكرمي يف الثالثة وال�ستني. ونعني هنا اأنه عليه ال�سالة 
وال�سالم ق�سى ثالثة وع�سرون عامًا من عمره ال�سريف يف ن�سر الدعوة الإ�سالمية، 
عنوة  الإ�سالم  دخلوا  قد  اجلاهلية  عرب  من  الكثري  اأن  واملعروف  لأجلها،  والعمل 
وبالذات َمن اأُطلق عليهم �سفة )الُطلقاء(، وقد �ساحمهم الر�سول �سلى اهلل عليه 
عنوة  الإ�سالم  دخلوا  قد  اجلاهلية  عرب  من  الكثري  اأن  واملعروف  لأجلها،  والعمل 
وبالذات َمن اأُطلق عليهم �سفة )الُطلقاء(، وقد �ساحمهم الر�سول �سلى اهلل عليه 
عنوة  الإ�سالم  دخلوا  قد  اجلاهلية  عرب  من  الكثري  اأن  واملعروف  لأجلها،  والعمل 

واله يف حينها.
وبراأيي املتوا�سع اإن العرب يف اأول ظهور للبعثة النبوية امل�سرفة مل ي�ستوعبوا الر�سالة 
الإ�سالمية يف معظم اأوجهها، والدليل هو اخلالف على احلكم الذي ظهر مبا�سرة بعد 
وفاة ر�سول اهلل فيما يعرف بق�سية ال�سقيفة وما تبعها من �سقاق وتعد على احلقوق 

وجتاوز لو�سايا النبي �سلى اهلل عليه واله.
الأهداف  اإىل حمورها وجوهرها وحتقق  اأن ت�سل  الإ�سالمية  للر�سالة  اأردنا  فاإذا   
التي جاءت من اأجلها يجب تهذيب ما كتب عن هذه الر�سالة على مدى اأجيال، ومن 
واجب حكماء الأمة الإ�سالمية اأن يراجعوا ويتداركوا كّل الطروحات املتطّرفة واملزيفة 
يف هذا الدين حتى ن�سل اإىل معدن الإ�سالم احلقيقي اخلايل من التجاوزات على 

احلقوق واحلقد والكراهية والت�سدد والتطرف...
الحسينية: الروضة 

التي  الطوائف  بع�ص  ب�صبب  جاءت  التي  املتطرفة  النظرة  وت�صحيح  الإن�صانية 
تّدعي الإ�صالم، فهل ميكن ذلك من خالل املنابر واملحا�صرات وو�صائل الإعالم اأم 

اأن هناك طرقا اأخرى ح�صب راأيكم؟
الدكتور القريشي:

  يف حوار مو�ّسع مع الدكتور طالب القري�سي عميد 
كلية اللغات بجامعة بغداد: 

الو�صول جلوهر الر�صالة 
الإ�صالمية ي�صتلزم ت�صحيح 

امل�صار من التطّر اإىل 
العتدال والو�صطّية 
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اهلل تعاىل، ومن خالل هذا الإن�سان الذي يتمتع بالروؤية ال�ساحلة لالأمور ن�ستطيع اأن 
نن�سر مبادئ ديننا احلنيف. 

واإذا اأردنا الو�سول اإىل جمتمع موؤثر اإيجابيا وخال من ال�سلبيات الفكرية والجتماعية 
يجب علينا اأن نتخل�ض من كل التحريف والتزييف الذي حلق مببادئ ديننا، ونرتجم 

هذه املبادئ على الأر�ض.
ولكن لالأ�سف ال�سديد الكثري من الذين يدعون اأنهم م�سلمون اأ�ساءوا اإىل الإ�سالم يف  
كثري من الأمور فاأ�سبحت ال�سموم التي يبثها هوؤلء با�سم الدين عن�سرًا مفّرقًا ل جامعًا 
ل�ستات الأمة، وهذا يعود اإىل �سوء التف�سري والتاأويل لأن من ف�ّسروا واأّولوا مل يكونوا على 
درجة عالية من امل�سداقية والعلمية، كما اأنهم يفجرون الأبرياء ويقطعون الأعناق با�سم 

ال���دي���ن الإ����س���الم���ي 
وي��ج��ل��ب��ون ت���اأوي���الت 
ما اأن��زل اهلل بها من 

�سلطان.
اأي�����س��ا  ن��ن�����س��ى  ول 
من  امل��غ��ر���س��ني  دور 

خارج نطاق الإ�سالم فاإن هناك هدفني ي�سعى اإليهما هوؤلء، اأولهما الف�سل بني العرب 
وامل�سلمني من غري العرب، ويحاولون ذلك عن طريق بّث وقائع التاريخ والرتاث املزيفة، 
وا�ستنباط واقتبا�ض مناذج �سيئة عن معاملة العرب مع الغرب، لأجل و�سع حاجز بني 

العرب امل�سلمني وبني من دخل الإ�سالم من غري العرب.
والهدف الآخر، يحاول هوؤلء اأن يبالغوا يف و�سع حاجز بني امل�سلمني عمومًا من خالل 
البحث يف خمتلف امل�سادر العربية املزيفة وعر�ض ما فيها من موا�سيع ليظهروا للعامل 

الإ�سالمي اأن الدين الإ�سالمي دين عن�سري...
كما ان هناك بع�ض الكتاب الغربيني يحاول دّق اإ�سفني بني امل�سلمني العرب وامل�سلمني 
من غري العرب م�ستغلني النماذج ال�سيئة من احلكام العرب الذين يّت�سفون بالت�سلط 
والطغيان، وحماولة اإ�سفاء هذه ال�سفات ال�سيئة على جممل املجتمع العربي. ف�سال عن 
وجود توجهات اإعالمية لدى بع�ض امل�سلمني من غري العرب يف الت�سكيك باحلالة العامة 

لالأو�ساع العربية على 
الإن�ساين  امل�ستويني 

والإ�سالمي.
نظري  وج��ه��ة  وم����ن 

ُي��ربزوا �سكل الإ�سالم ال�سحيح من خالل مراجعة   كتب  اأن  متى ا�ستطاع امل�سلمون 
التاريخ اخلا�سة بالوقائع والأحداث الإ�سالمية كافة وت�سحيح املحّرف منها واملزيف 
منذ فرتة ما بعد وفاة الر�سول �سلى اهلل عليه واآله، فاإننا �سوف جند �سدى وا�سعا يعم  ّ 

اأ�سقاع الأر�ض جميعها وينهل من خريه ماليني الب�سر.
الروضة الحسينية: ننتقل معك �صيادة العميد اإىل حمور اآخر يتعلق بظاهرة 
الف�صاد املايل والإداري املتف�صية يف مفا�صل الدولة، هل تعتقد اأن الطرق امل�صتخدمة 

حاليا للتخل�ص من الف�صاد ناجحة واإىل اأّي حد؟
الدكتور القريشي: الف�ساد الإداري هو موروث �سيا�سات خاطئة منذ العهد 
ال�سابق وقد لقى رواجا كبريا يف ظل الأو�ساع امل�سطربة بعد التغيري. واعترب �سخ�سيا اأن 
مكافحة الف�ساد بحاجة اإىل حلول جذرية تبداأ من اإلغاء تداول الألقاب يف الأوراق الثبوتية 
للفرد وباقي الق�سايا التي لها مدلول قومي اأو مذهبي اأو طائفي، وكذلك العدالة يف توزيع 
الرثوات بح�سب املناطق الأكرث ت�سررا واأقل ن�سيبا من التنمية القت�سادية والب�سرية، 

فهناك مناطق يف بالدنا تعترب متخلفة لقرن اأو لن�سف قرن، ولأجل خلق جمتمع متوازن 
ينظر للتعامالت اليومية نظرة �سليمة بعيدة عن الغ�ض والر�سوة واملح�سوبية واملن�سوبية 

فاإنه لبد من وجود خطة تنمية �ساملة للبنى التحتية وللمجتمع كذلك.
هناك اأي�سا ق�سية املحا�س�سة التي �سّجعت على ا�ست�سراء الف�ساد املايل والإداري حيث 
اأ�سبحت كل جهة حتمي ما ورائها من موظف اأو م�سوؤول بل وت�ساوم اجلهات الأخرى من 

اأجل ال�سكوت على الأخطاء والتجاوزات التي حت�سل.
ومتى ما نظرنا للفرد مبقدار ما يقدمه من خدمات للبلد دون النظر اإىل خلفيته القومية 
واملذهبية فاإننا -حينذاك- نبداأ البداية ال�سحيحة التي ل ت�سمح بوجود اأر�سية منا�سبة 

لنمو اآفة الف�ساد باأنواعه..
الروضة الحسينية: 
نحن  ال���ع���ج���ال���ة  ه�����ذه  يف 
نحمله  ما  ل�صغط  م�صطرون 
فننتقل  وت�صاوؤلت  اأفكار  من 
هي  ما  ال�صيا�صة،  حمور  اإىل 
الر�صالة التي ميكن اأن توّجه 

اإىل ال�صعوب العربية واحلكومات التي �صملتها رياح التغيري؟
تتحرك  ب��داأت  عموما  العربية  ال�سعوب  لأن  اهلل  نحمد  القريشي:  الدكتور 
�سد الظلم ويكفي ما عانته من القمع والت�سلط والإذلل و�سوء الإدارة طوال عقود من 

الزمن.
والر�سالة التي نوّجهها لهذه ال�سعوب هي �سرورة احلفاظ على الهوية الدينية والقومية 
العمل على  الدميقراطية، و�سرورة  اإىل  الدكتاتورية  والنتقال من  التغيري  اأثناء فرتة 
ا�ستغالل الطاقات الب�سرية الهائلة التي يتمتع بها العامل العربي، ول نن�سى اأن هناك 
الثورات  ثمار هذه  وعليه يجب احلر�ض على  العامل حاليا  ت�سرب  التي  العوملة  موجة 
ال�سعبية من ال�سياع اأو التوجيه غري املفيد لل�سعوب �سواء من جهات داخلية او خارجية.

ومن جهة اأخرى نقول لالأنظمة ال�سمولية التي حتكم حتت م�سميات التوريث والنقالب 
والنتخابات ال�سورية اأن مّد احلرية قادم مهما اأقمتم من �سواتر وحواجز بوجه ال�سعوب 

التي يئ�ست من احلياة حتت ركام الطغيان الذي اأ�س�ستموه...
الروضة الحسينية: 
ما هي ر�صالتكم املوّجهة اإىل 
وال��ولي��ات  امل��ت��ح��دة  الأمم 
امل��ت��ح��دة ال��ت��ي وق��ف��ت مع 
الليبي وامل�صري بكل  ال�صعب 

قوة يف حني تخاذلت عن ن�صرة ال�صعب البحريني الذي يطالب بحقوقه؟
كامل  تتحمل  العظمى  ال��دول  وب�سمنها  املتحدة  الأمم  القريشي:  الدكتور 
امل�سوؤولية عّما تقوم به من ازدواجية يف التعامل مع مطالب ال�سعوب الباحثة عن احلرية 
والتخل�ض من ال�ستبداد، لأنها تغ�ض النظر عن بع�ض الأنظمة الدكتاتورية التي ت�ستبيح 
دماء �سعوبها يوميا ويف ذات الوقت تقف مع �سعوب بلدان اأخرى للتخل�ض من اأنظمة 

حتمل نف�ض الطابع ال�سمويل والت�سلطي البغي�ض. 
فالواجب الإن�ساين والأخالقي يحتم على القوى الفاعلة يف املجتمع الدويل اأن تتعامل 
مع ال�سعوب املحرومة بنف�ض الأهمية وبذات القدر من التحرك اجلاد، ل اأن تركز على 
ن�سرة �سعب وتتخاذل عن اآخر حتت دواعي امل�سالح وامل�ساومات وال�سغوط القت�سادية 
كما هو حا�سل يف بع�ض دول اخلليج التي يقبع اأهلها حتت نري اأنظمة حكم حتمل طابع 

اجلاهلية الأوىل، من التعنت والت�سلط والطغيان وم�سادرة احلقوق.
• حوار: �سباح الطالقاين-في�سل غازي

•   إذا أردنا الوصول إىل جمتمع مؤثر اجيابيا وخايل من السلبيات الفكرية واالجتامعية 
جيب علينا أن نتخلص من كل التحريف والتزييف الذي حلق بمبادئ ديننا احلنيف، 

ونرتجم تلك املبادئ األصيلة عىل األرض فعليًا.

• متى ما قّيمنا الفرد بمقدار ما يقّدمه من خدمات للبلد دون النظر إىل خلفيته القومية 
واملذهبية فإننا حينذاك نبدأ البداية الصحيحة التي ال تسمح بوجود أرضية مناسبة 

لنمو آفة الفساد بأنواعه.
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الباحثون والمكتبات
مع  بحواراتها  املجلة  وانطلقت 
القري�سي من  الأ�ستاذ زهري عبا�ض 
اجلامعة   والقت�ساد الإدارة  كلية 
يف  حا�سرا  وكان  امل�ستن�سرية 
املكتبة لإجراء درا�سة عن ال�سياحة 
�سّخ�ض  الذي  املقّد�سة  والعتبات 
املكتبات  اإىل  اللجوء  اأ�سباب  بع�ض 
الذي  التغري  اإن  املوؤكد  من  قائال: 
كبري  ب�سكل  اأثر  العراق  يف  ح�سل 
على امل�سادر وب�سكل خا�ض امل�سادر 
اللكرتونية فنحن اليوم با�ستطاعتنا 
اأن ن�ستخدم النرتنت وو�سائل الت�سال احلديثة كالكتب اللكرتونية وهذا الأمر 
اإن يح�سل يف  ونتمنى  املكتبات،  الباحثني عند  تواجد  تراجع كبري يف  اإىل  اأدى 
والأقرا�ض،  الكتب  اأحدث  الكتب وجلب  الدائم على  التحديث  املكتبة احل�سينية 

خ�سو�سا وان العتبة اأ�سبحت مزارا عامليا ويحتاج اإىل و�سائل اإعالم كبرية.

دعوة إلى التحديث
فيما دعا الأ�ستاذ عالء م�سطفى من ق�سم العالقات العامة كلية الإعالم اإىل 
�سرورة التحديث قائال: هناك ق�سية مفادها اإن الطالب يبحث عن ما هو جديد 
ومما يوؤ�سر على مكتبتنا اأنها مازالت حتتوي على كتب قدمية تظم نظريات عفا 
عليها الزمن ولكن الطالب حتى الآن ي�ستند اإليها، وهذا ال�سيء يتطلب فرتة زمنية 
حتى ي�ستطيع الطالب اإن مييز امل�سدر اجلديد من امل�سدر القدمي، وتوجد يف 
املكتبة اأطاريح ور�سائل على اأقرا�ض c d  واأما الأطاريح يف فرتة قبل ال�سقوط 
ت�سعى الكلية من اأجل  اإعادة طباعتها ومن ثم حتويلها اإىل اأقرا�ض ومن حق الطالب 
ا�ستعارة هذه الأقرا�ض وا�ستن�ساخها لن نظام ال�ستعارة اخلارجية متوقف ب�سبب 
اأو متزيقها، وهذا �سببه عدم وعي  اأوراقه  اإىل امل�سدر كالتاأ�سري على  الإ�ساءة  
الطالب لأهمية هذه الكتب مما حدا بالكلية اإىل منع  ال�ستعارة اخلارجية ومع 
�سيق الوقت املتاح للطلبة فهو قليل فال ي�ستكفي الطالب من املطالعة ويفرت�ض 
بالكليات انتهاج ما معمول به يف الدول املتقدمة بو�سع جهاز كمبيوتر ميكن اأن 

مكتبة كلية الإعالم 
بني الواقع والطموح






        







• حوار: ح�سني ال�سالمي - حممود امل�سعودي


 معاون العميد لل�سوؤون العلمية والدرا�سات العليا
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قبل  من  امل�سدر  على  للحفاظ  يوؤدي  مما  اأجور  مقابل  اللكرتونية  الكتب  ي�ستن�سخ 
املوظف الذي يعمل على اجلهاز حمققا مطلب الطلبة ..

اللجوء إلى االنترنت
واأ�سار طالب املاج�ستري حماد ر�سيد اىل �سبب اللجوء اىل النرتنت قائال: اإن املكتبة 
انعكا�ض للو�سع العام الذي نعي�سه واإن اأغلب الكتب املوجودة يف املكتبة جندها تعود اإىل 
�سنوات بعيدة وبعد عام األفني اأ�سبح هناك تغريات كثرية اأثرت على عدم جلب الكتب 
احلديثة واإن اأغلب الكتب املوجودة الآن يف املكتبة مرتبطة بالإعالم امل�سري واأكرثها 
كتب معادة اأو تقليدية ، وب�سبب افتقار املكتبة اإىل امل�سادر يلجاأ الطلبة اإىل و�سائل 

اأخرى كالنرتنت واملكاتب العامة.

بحوث االنترنت
و�سكا الطالب لطيف قا�سم من قلة امل�سادر قائال: ن�سكو من قلة م�سادر يف املكتبة 
وبع�ض الأ�ساتذة يطلبون منا كتبا علمية هي غري متوفرة يف مكتبة الكلية وحتى يف 
الأ�سواق بع�ض الأحيان، اأما بخ�سو�ض البحوث على النرتنت فغري م�سموح بها من قبل 

الأ�ساتذة فنكون جمبورين على البحث عن امل�سادر من خارج الكلية. 

المناهج الدراسية 
وانتقد الطالب حيدر طه من كلية الإعالم بع�ض املنهجيات الدرا�سية فقال: يف احلقيقة 
نحن نعاين من عدم وجود منهج ثابت، فكل اأ�ستاذ له منهجه وكتابه اخلا�ض للتدري�ض، 
واأي�سا هناك بع�ض الأ�ساتذة يطلبون منا امتحانا بدون وجود كتاب للمراجعة مما 
يجرب الطلبة على العتماد على املالزم املوجودة يف مكاتب الكلية قبل بدء المتحانات 
بفرتة قليلة وهذه احلالة اأّدت اإىل تدين يف امل�ستوى العلمي لدى الطالب ، لذا نطلب 
من الأ�ساتذة و�سع مناهج )كتب( ثابتة بدل من ا�ستن�ساخ املحا�سرات والعتماد على 

املالزم غري الدقيقة، ف�سال عن زيادة الهتمام باجلانب التطبيقي يف الكلية.

غياب الجانب العملي أو التطبيقي
فيما اأ�سار الطالب حممد عبد احل�سن من كلية الإعالم اإىل عدة م�سائل تفتقر اإليها 
العملية الدرا�سية يف الكلية قائال: اإننا ن�سكو من عدم وجود الأ�ستوديو  واأجهزة الت�سوير 
والدورات يف بع�ض القنوات اأو ال�سحف والإذاعات العراقية، لعدم وجود تن�سيق بني 
الكلية وو�سائل الإعالم يف فرتة العطلة ال�سيفية لكي ميار�ض اجلانب التطبيقي الذي 
يعترب الأ�سا�ض يف الكلية، وكم �سمعنا بوعود من قبل عمادة الكلية حول ذلك ولكن حتى 

الآن مل يتحقق هذا.

التنسيق مع وسائل اإلعالم
واأ�سار الطالب واثق يف كلية الإعالم �سرورة اإيجاد تعاون يف اجلانب التدريبي لطلبة 
الإعالم يف املوؤ�س�سات الإعالمية العراقية فقال: عندما نذهب اإىل املوؤ�س�سات الإعالمية 

من اأجل العمل فيها يطلبون منا �سهادات ممار�سة يف و�سائل الإعالم، فنكون حينها 
حمرجني ب�سبب عدم وجود اجلانب العملي يف كلية الإعالم، وعدم التن�سيق بني الكلية 
واملوؤ�س�سات الإعالمية، كما نعاين من نق�ض قاعات الت�سوير وال�ستوديوهات الإذاعية 
والتلفزيونية، فتكون درا�ستنا درا�سة نظرية فقط مفتقرة ملا يكّملها من تطبيق عملي .

المسؤولون والحلول
حملت املجلة تلك املعاناة لتعر�سها على الدكتور عبد الأمري الفي�سل معاون العميد 
لل�سوؤون العلمية والدرا�سات العليا، للحديث عن �سّحة امل�سادر الإعالمية يف املكتبة 
فقال: اإن الهدف الرئي�سي ملكتبة الكلية توفري امل�سادر ليجد الطالب والباحث العلمي 
املعلومات املطلوبة وهذه امل�سوؤولية و�سعت الكلية اأمام ق�سية هي كيفية توفري م�سادر 
من جهات خمتلفة لطالبنا الأعزاء، ومتّكنا خالل العام املا�سي من اإ�سافة العديد 
من العناوين التي تعنى بالإعالم للمكتبة بتعاون وزير التعليم العايل والبحث العلمي 
ال�سابق ومت �سراوؤها من معر�ض القاهرة للكتاب، ومت توزيعها على اأق�سام الإعالم يف 
اجلامعات العراقية وكان ن�سيب كلية الإعالم اجلزء الأكرب ثم جامعة الأنبار وذي 
قار وغريها من اجلامعات واأي�سا مت تزويد مكتبة الإعالم من معر�ض اأربيل الدويل 
واملعار�ض التي نظمت يف بغداد يف حماولة لتوفري اكرب عدد من العناوين لطلبتنا رغم 
اأن النرتنت اأ�سبح امل�سدر املهم للطالب وفيه الكثري من العناوين ولكن ب�سبب وجود 
عالمات ا�ستفهام على م�سادر النرتنت اأو�سينا الطلبة اإن يكون اأخذ املعلومات من 
النرتنت وفق �سياق علمي كت�سجيل تاريخ الزيارة وا�سم املوقع وا�سم موؤلف البحث 
وغري ذلك ومع ال�ستعانة باملجالت العلمية وغري ذلك وحاولنا الآن تنظيم املكتبة 
ب�سكل مغاير متاما عن ال�سابق ا�ستفادة من التجارب ومن زيارتنا اإىل مكاتب عاملية 
كما و�سعنا كل الر�سائل والأطاريح والكتب يف متناول الطالب مبا�سرة فمن الرفوف 

ي�ستطيع اأن يت�سّفح امل�سدر دون ال�ستعانة بنظام الت�سنيف ال�سابق.
واأ�ساف: لدينا �سنويا عدد من املوؤمترات واحللقات النقا�سية التي تعنى بكيفية توفري 
وت�سهيل اأمر الطالب يف ح�سوله على املعلومات والوقوف على امل�ساكل واملعّوقات التي 
تعاين منها العمادة والطلبة والأ�ساتذة وت�سهيال للطالب يف ح�سوله على املعلومات 
واإن  املكتبة الفرتا�سية املوجودة الن،  اأو  اأو مكتبة اجلامعة  الكلية  وامل�سادر داخل 
ق�سما من اأهدافنا امل�ستقبلية ت�سب يف كيفية توفري الأف�سل وباأ�سرع الطرق  والتخل�ض 

من العقبات التي تواجه الطلبة  فرتة اإعداد البحوث.
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•   يعّده: عبد الرحمن الالمي هل اأنت
راعي حّقوق اجلوار؟ مّمن ي 

 اإّن المتمّعن في مفا�صل الر�صالة الإ�صالمية يجد اأّن ا )تبارك وتعالى( 
بحكمته المتعالية قد غّلفها بغال التعا�صد والتاآر، حر�صًا منه )عّز وجّل( اأن 

ي�صود المجتمع الإ�صالمي جّو العدل والرحمة، والأخّوة والألفة.
والجوار من الموا�سيع المهّمة التي رّكز الإ�سالم عليها وجعل لكّل واحد من الجيران حقوقًا على 
جاره من اأجل تعميق الروابط الجتماعية، وتحويل القرب المادي الحا�سل بالجوار الى قرب 
معنوي تتعانق فيه الأرواح، وتت�سافح فيه القلوب، وينطلق الجميع في درب الموّدة والوئام، نحو 

هدف ال�سعادة وال�سالم.
ولعمومية الإ�سالم في نظرته لالإن�سانية، نجده قد و�ّسع من دائرة حّق الجوار لت�سمل حتى الكافر 
مراعاة لإخّوته الإن�سانية، وليوؤدي النفتاح عليه والتعامل معه بالح�سنى الى التعّرف على حقيقة 
الإ�سالم، واأنه دين الإن�سانية النبيلة، والأخالق الحميدة، الذي اأنزله اهلل )�سبحانه وتعالى( ليكون 

رحمة للعالمين. 
ولقد بّين اهلل )تبارك وتعالى( في موا�سع عديدة اأنواع الجوار، ففي هذه الآية المباركة جمع 
اهلل )عّز وجّل( هذه الأنواع في قوله:  واعبدوا اّ ول ت�صركوا به �صيًا وبالوالدين 
اإح�صانًا وبذي القربى واليتامى والم�صاكين وابن ال�صبيل والجار ذي القربى، والجار 
مانكم اإّن ا ل يحّب من كان  الجنب، وال�صاحب بالجنب وابن ال�صبيل وما ملكت اأي

مختاًل فخورًا )الن�ساء 36( فتبّين اأّن الجار اأربعة اأنواع وهم:
- جار م�صلم ذو رحم، له حّق الجوار وحّق الإ�صالم وحّق القرابة.

- جار م�صلم لي�ص بذي رحم، له حّق الجوار وحّق الإ�صالم.
- جار كافر ذو رحم، له حّق الجوار وحّق الرحم.
- جار كافر لي�ص بذي رحم، له حّق الجوار فقط.

وناهيك في حرمة الجار و�سرورة رعايته قول النبي )�سلى اهلّل عليه واآله و�سّلم( فيه: ما زال 
ُت اأّنه �سيوّرثه وهذه المعاني النورانّية ل اأظّنها تحتاج الى �سرح  جبرئيل يو�سيني بالجار حتى ظنن
اأو تو�سيح، وهكذا داأب باقي اأهل البيت الأطهار )عليهم ال�سالم( على الت�سديد من المحافظة 
على هذه الحقوق، ففي ر�سالة الحقوق لالإمام زين العابدين )عليه ال�سالم( يقول: واأّما حّق 
الجار فحفظه غائبًا، وكرامته �صاهدًا، ون�صرته ومعونته في الحالين جميعًا، ل 
ءة لتعرفها، فاإن عرفتها منه من غير اإرادة  تّتبع له عورة، ول تبحث له عن �صو
ثت الأ�صّنة عنه  ح ح�صنًا ح�صينًا و�صترًا �صتيرًا، لو ب ما علمتل منك ول تكّلف، كنت
�صلمه  صميرًا لم تت�صل اإليه لنطوائه عليه، ل ت�صتمع عليه من حيث ل يعلم، ل ت�
 ك ه، ول تذخر حلم ّلت ه، وتغفر عثرت هعند �صديدة، ول تح�صده عند نعمة، تقيل
ل عليك، ول تخرج اأن تكون �صلمًا له ترّد عنه ل�صان ال�صتيمة، وتبطل  ه اإذا ج عنه

.معا�صرًة كريمًة، ول حول ول قّوة اإل با ه الن�صيحة، وتعا�صر حامل فيه كيد
ونحن في هذا الختبار الق�سير الذي نجريه على اأنف�سنا نهّم بالتغيير الى الأح�سن في حال 
ق�سورنا من اأداء معانيه ال�سامية الجميلة، وما عليك اإّل اأن توؤ�ّسر على الحالة التي توائم و�سَعك 

لكي تح�سب في النتيجة نقاطك، وترى ما اأنت عليه:
 للجار اأهمية كبرى في الحياة، فهو الم�صاند والم�صاعد والأخ وال�صديق النا�صح، ول 
ّد ثلث ال�صعادة الإن�صانية كما في  ن الم�صافر لغيره، لذلك عيحلوا ال�صكن بدونه، ول يطم
 ،من �صعادة المرء الجار ال�صالح والمركب الهنيء والم�صكن الوا�صع :الحديث ال�صريف

فهل اأنت مّمن:

أ   تتوّفر فيه الأو�ساف المذكورة، لتحّقق ثلث �سعادة جارك؟

ب    تتوّفر فيه بع�ض الأو�ساف المذكورة؟
ج    ل يلتفُت الى هذه الأمور الهاّمة؟

 في دعاء لالإمام ين العابدين )عليه ال�صالم( من ال�صحيفة ال�صجادية يو�صح فيه 
بك  والأخذ بمحا�صن اأد ، تك ن ني في جيراني باإقامة �صتول م الّله :بع�ص حقوق الجيران
د قادمهم، وعيادة مري�صهم، وهداية م�صتر�صدهم،  عه صعيفهم، و�صّد خّلتهم، وت� في اإرفاق
�صن موا�صاتهم بالماعون، والعود  وكتمان اأ�صرارهم، و�صتر عوراتهم، ون�صرة مظلومهم، وح
وال يا اأرحم  ود بالن والج لهم قبل ال�صوؤال ف�صال، واإعطاء ما يجبوال ة عليهم بالجد
الراحمين فهو )عليه ال�صالم( يبّين لنا بهذه الكلمات اأهّم ما يجب اللتزام به لإن�صاء 
مجتمع ي�صوده الحترام والتعاون والتاآر، فكّلما تم�ّصك الجيران باحترام بع�صهم بع�صا 
كلما ادادت اأوا�صر القوة والمنعة �صّد كّل تّيار معاد لهذا التجمع المتجاور، فهل اأنت 

مّمن:
أ  ُيطّبق اأو �سُيطّبق جميع الفقرات التي وردت في الدعاء المبارك؟

ب    ُيطّبق اأو �سُيطّبق بع�ض الفقرات التي وردت في الدعاء المبارك ؟
ج    ل تهّمه هذه الأمور؟

 في حال مجيء جار جديد في مدينتنا، وتبّين اأنه ل يراعي حرمة الجوار، فنجده 
مثاًل يق�صي اأغلب وقته في اأعالي �صطح داره يه�ّص على طيوره بخيزران طويل، وي�صفر 
اأحيانًا ويزعق اأحيانًا اأخرى، ويرمي الحجارة على المنال المجاورة له اإذا حّط طيره 

عليها، فهل اأنت مّمن:
أ  يجمع باقي الجيران ويحّثهم باأن يتخذوا موقفًا لوقف ت�سّرفات الجار الجديد؟

ب     ي�ستنكر في نف�سه ت�سرفات الجار الجديد ويكتفي بالدعاء عليه؟
ج    ل يلتفُت الى خطورة الجار الجديد؟

  لبّد من مراعاة حقوق الجوار، واأن تكون ت�صرفاتنا متعارفًا عليها، فال نبني 
في منطقة ل تتجاو بيوتها الطابقين، بيتًا من ع�صرة طوابق مثاًل، بحيث نمنع 
النور عن الجيران، اأو ن�صتخدم مكّبرات ال�صوت في بيتنا بحيث نزع الجيران، 
اأو ن�صتخدم بيتًا في حّي �صكني لأغرا�ص اإدارّية اأو تجارّية توؤدي اإلى الإ�صرار 
بالأهالي، وانظر لما يقول الر�صول الأكرم )�صّلى ا عليه واآله و�صّلم( في هذا 
واإن   ، ه ت اأغث ا�صتغاثك   اإن الجار؟  ما حّق  اأت��درون  ال�صريف:  ال�صاأن من حديثه 
، واإن افتقر عدت عليه، واإن اأ�صابته م�صيبة عّزيته، واإن اأ�صابه  ه ت اأقر�ص ك ا�صتقر�ص
اأته، واإن مر�ص عدته، واإن مات اتبعت جناته، ول ت�صتطل عليه بالبناء،  خير هّنّ
فتحجب عنه الريح اإّل باإذنه، واإذا ا�صتريت فاكهة فاأهد له، فاإن لم تفعل فاأدخلها 
�صرًا، ول تخرج بها ولدك تغيظ بها ولده، ول توؤذه بريح قدرك اإّل اأن تغر له 

منها فهل اأنت مّمن:
أ   يراعي جميع ما ورد من كالم الر�سول الأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(؟

ب    يراعي بع�ض ما ورد من كالم الر�سول الأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(؟
ج    ل يلتفُت الى هذه الأمور؟

 لقد ترجم اأهل البيت )عليهم ال�صالم( اأقوالهم اإلى �صلوك �صوّي، اأ�صبح قدوة ح�صنة 
لنا، فهذا الإمام ال�صجاد )عليه ال�صالم(، حري�صًا كان على اأداء حقوق الآخرين، واإن 
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كانوا من اأعدائه كما جاء في رواية الواقدي: اإّن ه�صام بن اإ�صماعيل الذي كان واليًا على 
وار الإمام ولحقه منه الأذى، عزله الوليد  المدينة لعبد الملك بن مروان، وقد اأ�صاء ج
بن عبدالملك، واأوقفه للنا�ص لكي يقت�صوا منه، فقال: وا اإني ل اأخا اإّل علي بن 
ته اأّل يتعر�ص له اأحد ب�صوء، واأر�صل  الح�صين، فمّر عليه الإمام، و�صّلم عليه، واأمر خا�صّ
ب نف�صًا مّنا،  وي�صّد حاجتك، فط ، ك ع ص� وؤخذ به، فعندنا ما ي اإن كان اأعجزك مال ت :له
نا، فقال له ه�صام بن اإ�صماعيل: ا اأعلم حيث يجعل ر�صالته، فهل  ن يطيع ومن كّل م

اأنت مّمن:
أ   يعفو وي�سفح عن زّلة جاره واإن كانت كبيرة؟

ب    يعفو وي�سفح عن زّلة جاره اإن كانت �سغيرة؟
ج    ل يلتفُت الى هذه الأمور الهاّمة؟

واإكرامه  غائبًا  حفظه  جارك  وح��ّق  بالجار:  و�صّيته  في  ال�صجاد  الإم��ام  يقول   
ن دون  فال ينبغي التج�ّص�ص عليه ومراقبته، فاإن ظهر على الجار �صيء ما، م ،...صاهدًا�
تج�ّص�ص اأو مراقبة، فعلى جاره اأن يكتم كل ما عر، واأن يكون ح�صنًا ح�صينًا لهذا ال�صّر 
الذي بيده مفتاحه، ويجب اأن ين�صره اإذا �صمع عليه مقالة �صوء، ويكره ا اأن ي�صتمع 

، فهل اأنت مّمن: اإلى قوم ينو�صون جارًا بال�صوء وف�صق الل�صان وهو عنهم را�ص
أ   ُتوؤَتَمن على اأ�سرار جيرانك ول ت�سمح باأن ت�سيع الفاح�سة بين الموؤمنين؟

ب    يحاول جهد اإمكانه ذلك؟
ج    ل يلتفُت الى هذه الأمور ؟

 يروي لنا الإمام الح�صن )عليه ال�صالم( قائاًل: راأيت اأّمي فاطمة قائمة في محرابها 
ها تدعو للموؤمنين  راكعًة �صاجدًة حتى انفلق عمود ال�صبح، و�صمعت تزل ليلة الجمعة، فلم
 مل مكثر الدعاء لهم، ول تدعو لنف�صها ب�صيء، فقلت: يا اأّماه ل والموؤمنات وت�صّميهم وت

تدعي لنف�صك كما تدعين لغيرك؟ قالت: يا بنّي الجار ثم الدار، فهل اأنت مّمن:
أ   يدعو لجيرانه بظهر الغيب وفي �سلواته؟

ب    يدعو اأحيانًا لجيرانه بظهر الغيب وفي �سلواته ؟
ج    ل يلتفُت الى هذه الأمور؟

 يقول الإمام الكاظم )عليه ال�صالم( : لي�ص الجوار كّف الأذى، ولكّن ح�صن الجوار 
�صبرك على الأذى وهذا ما ترجمه عملّيًا الر�صول الأعظم )�صلى ا عليه واآله و�صلم( 
في ق�صة الجار اليهودي الذي كان يعامل الر�صول )�صلى ا عليه واآله و�صلم( بالأ�صلوب 

الموؤذي نف�صّيًا وج�صمّيًا، كّلما مّر من اأمام باب داره وعندما توقف عن ذلك فترة من الزمن 
وعر النبي )�صلى ا عليه واآله و�صلم( بمر�صه الذي منعه عن ذلك ذهب لعيادته 
من اأجل تاأدية حّق جواره، وكانت هذه البادرة النبيلة من ر�صول الإ�صالم و�صيد الأنام 
)�صلى ا عليه واآله و�صلم( مو�صع اإعجاب وتقدير عنده مّما حدا به اأن يقتنع بواقعية 
هذه الر�صالة و�صماحة تعاليمها الى الدخول فيها والعترا ب�صدق حامل لوائها ونا�صر 

�صيائها، فهل اأنت مّمن:
أ   يقتدي بنبّيه ويتحّمل اأذى جاره ليعك�ض له الوجه الحقيقي ل�سماحة الإ�سالم؟

ب    بوّده تحّمل اأذاه ولكنه ل ي�ستطيع؟
ج    ل يلتفُت الى هذه الأمور الهاّمة؟

 في حال نويت �صراء دار فالبّد من مراعاة الأمور التالية: اأن تختار دارك �صمن 
التجّمعات الب�صرية، فقد ورد عن اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب )عليه ال�صالم(: 
وا�صكن الأم�صار العظام، فاإنها جماع الم�صلمين واأن ت�صاأل عن الجار قبل الدار فهذا 
الرجل الذي يريد اأن ي�صتري دارًا، ي�صاأل الر�صول الأكرم )�صّلى ا عليه واآله و�صّلم(: 
فاأين تاأمرني اأن ا�صتري، في جهينة اأم في مزينة اأم في ثقيف، اأم في قري�ص؟ فقال ر�صول 

ا )�صلى ا عليه واآله و�صّلم(: الجوار ثم الدار، فهل اأنت مّمن:
أ   يلتفُت الى هذا الأمر الهاّم؟

ب     غير ملتفت الى هذا الأمر الهاّم؟
ج    ل يلتفُت الى هذه الأمور؟

 عن الإمام ال�صادق )عليه ال�صالم(: اأّن يعقوب لّما ذهب منه بنيامين نادى يا رّب اأما 
هما لك  ت ي تعالى اإليه: لو اأمّتهما لأحي ّني، واأذهبت ابني، فاأوحى ا عي ني، اأذهبت ترحم
، وفالن الى  ها واأكلت ها، و�صويت ال�صاة التي ذبحت تذكر حتى اأجمع بينك وبينهما، ولكن
جانبك �صائم لم تنله منها �صيًا، وفي رواية اأخرى قال: وكان بعد ذلك يعقوب ينادي 
ن اأراد الغداء فلياأت الى يعقوب، واإذا اأم�صى  مناديه كل غداة من منزله على فر�صخ، األ م

نادى: األ من اأراد الع�صاء فلياأت الى يعقوب، فهل اأنت مّمن:
أ   تذكر جارك دومًا، فتق�سم له جزًء مّما مّن اهلل )تبارك وتعالى( عليك به؟

ب    تذكر جارك اأحيانًا، فتق�سم له جزًء مّما مّن اهلل )تبارك وتعالى( عليك به ؟
ج    ل تلتفُت الى هذه الأمور؟

النتيجة:
وبعد هذه الرحلة الق�صرية من هذا الختبار، لنجمع ح�صادنا من النقا لكي نرى حالنا ونتاأّمل يف 
ج     ب   �صبع  نقا ولكّل  أ ع�صر نقا ولكّل  ممار�صتنا التطبيقية لهذا الأمر الهاّم، اح�صب لكّل 

اأربع نقا، واجمع ما اأ�ّصرت عليه مّما توافق مع حالتك.
فاإذا بل جمموع نقاطك بني الت�صعني واملائة فاأنت يا �صّيدي بال �صّك من املراعني حلقوق اجلوار 

وال�صائنني حلرمة اجلار ورقنا ا جوارك يف الدنيا والآخرة.
اأما اإذا كانت درجتك دون الت�صعني اىل اخلم�صني فاأنت على خطى الراغبني يف احلفا على هذا 
القربى  وذي  الوالدين  حّق  ومع  عبادته  حّق  مع  وتعاىل(  )تبارك   ا قرنه  الذي  الهاّم  احلّق 
وامل�صاكني، كما تقّدم يف الآية التي يف �صدر اختبارنا هذا، ويف ذلك دللة �صريحة على اأهمية حّق 
وار يف الإ�صالم، وهذا مّما يدعونا اىل الهتمام به اهتمامًا ي�صتحّقه، لكي نزيد من درجاتنا  اجل

ونلتحق باملراعني حلقوق اجلوار.
اأما اإذا كانت درجتنا دون اخلم�صني � والعياذ با � فنحن يف مثل هذه احلالة نحتاج اىل التفكري ملّيًا 
بواقعنا، ومدى تعاملنا ال�صادق مع اأنف�صنا، ونحن نّدعي اأننا م�صلمون، فكم هي ن�صبة ال�صدق يف هذه 

الدعوى ونحن ل نراعي هذا احلّق اأو ذلك الواجب يف تعاملنا اليومي.
ن يتعامل مع اجلار باللطف وح�صن املداراة، كابتدائه بال�صالم وعيادته يف املر�ص،  فاإّن امل�صلم هو م
، وغ�ص الطر  عن هفواته، وكّف  ه م ر ته يف الأفراح، وتعزيته يف امل�صائب، وعدم التطلع اىل حوتهن

الأذى عنه، واإعانته ماّديًا اإذا كان معوًا، ون�صحه اإذا ما ا وانحر عن اخلط امل�صتقيم، فال�صعيد 
ي بجار على ال�صفة، ومن طريف ما يحكى يف ح�صن اجلوار اأن رجاًل كان جارًا لأبي دلف  ظ ن ح هو م
ببغداد، فاأدركته حاجة، وركبه دين فادح حتى احتاج اىل بيع داره، ف�صاوموه فيها، ف�صمى لهم األف 
دينار، فقالوا له: اإن دارك ت�صاوي خم�صمائة دينار. فقال: اأبيع داري بخم�صمائة، وجوار اأبي دلف 
بخم�صمائة، فبل اأبا دلف اخلرب، فاأمر بق�صاء دينه وو�صله، وقال: ل تنتقل من جوارنا. فانظر كيف 

�صار اجلوار يباع كما تباع العقار.
ولأهمية مراعاة حّق اجلوار جاءت و�صايا اأهل بيت الع�صمة موؤّكدة على ذلك باأ�صكال متعّددة من 
اأحاديثهم، فمن و�صاياهم اأن ل توؤذ جريانك، بل راع فيهم حّق اجلار، ول تنظر يف بيوتهم لتّطلع 
على عوراتهم وتراقب اأعمالهم، ول عل ميزابك ي�صّب يف بيوتهم، ول ترم الرتاب والقذارة عند 
باب بيوتهم، ول توؤذهم بدخان بيتك ورائحة طعامك، ووا�صهم، واإّياك اأن تنام يف الليل مليء البطن 
وهم جائعون، اأو �صي يف راحة وهم يف �صّدة وعناء من الربد او احلر، ل نع عنهم امللح والنار 
رهم، وراعهم يف كل الأمور;  واملاء وما �صابه ذلك، واإن طلبوا منك اإعارتهم بع�ص اأغرا�ص بيتك اأع
ن  عليه واآله و�صلم( فيم صلى ا�( فاإّن الإح�صان للجار يزيد يف العمر ويعمر الديار، وقال ر�صول ا
ن �صّيع  ص امل�صري، وم�عليه ريح اجلّنة وماأواه جهّنم وب ن اآذى جاره حّرم ا م :ل يراعي كّل ذلك

.حّق جاره فلي�ص مّنا
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•�سباح الطالقاين-ح�سني ال�سالمي

ق�سم حفظ النظام


انلق وال تزا ثور االإمام احل�س لي ال�سم  �سبيل تثبي اأ�س�س 
 الظلم واال�ستبداد سد كل اأ�سكا مياالإ�س العا  ال�سامل ساالإ
 معا م ثل م بكل ماال�س لي احل�س ا�سورا ذكر ولكي تبق
 العا   الترر   اأ�سكا لكل   ا منًا   والفدا والبولة  ااد 
ومنار اإ�سعا كر يتثل يا ن�داونا لبي� يا ح��س لبي� يا 

 ي��دس�

�سع )ق�سم حفظ النظام(  العتبة احل�سينية املقد�سة ومن اللظة 
واالأمان  الراحة   درج��ا  م  ك ما   ساأق  لتو  لت�سكيل  االأو
للزائري الكرام والعل ااد واملتواسل م اأجل احلفا ل املنقة 
 احل�س  ا بد  اأبي   ولل املقد�س  واملرقد  امة   سورب باأ�سرا 
 ن�ل بل كان ثبال�س ياأ  ا احلفاو سةخا سورم بال�س لي

املنت�سب م داال�س كوكبة م تقد
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الدعائم  م��ن  النظام  حفظ  ق�سم  ويعترب 
والركائز الأ�سا�سية يف العتبة احل�سينية املقد�سة 
حيث مت ت�سكيل النواة الأوىل له منذ اأوائل �سقوط 
النظام البعثي املقبور بحيث اأخذ على عاتقه هذه 

املهمة النبيلة .
التقينا م�سوؤوله  الق�سم  اأكرث عن هذا  وللتعرف 
احلاج فا�سل عوز ليحدثنا عن مكونات الق�سم 

فقال : 
يتكون ق�سم حفظ النظام مما يلي :

الق�سم  رئي�س  يتوىل  الق�سم:  رئي�س  اأواًل- 
على عاتقه م�سوؤولية حماية زوار �سيد ال�سهداء 
الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( واملحافظة على 
�سالمتهم وممتلكاتهم من خالل و�سع اخلطط 
الأمنية و متابعة تنفيذها من قبل الكادر املكلف 

بها والإ�سراف املتوا�سل ليال ون�هارا.
ومتابعة  الق�سم  اإدارة  م�سوؤولية  كذلك  ويتوىل   
الدورية  املنت�سبني من خالل عقد الجتماعات 
التوجيهات  كافة  اإي�سال  لغر�س  املنت�سبني  مع 
للعتبة  العام  الأم��ني  �سماحة  قبل  ال�سادرة من 

ال�ستخبارية  الأجهزة  قبل  من  ترده  التي  املعلومات  كافة  تبليغ  و  املقد�سة  احل�سينية 
وما ي�سل من معلومات اأخرى لغر�س اتخاذ اأق�سى درجات احليطة واحلذر للحفاظ 
على امن و �سيادة العتبة احل�سينية املقد�سة و زائريها الكرام و من�ساآتها احليوية و كافة 

املنت�سبني العاملني فيها.
ثانيا– االأخ املعاون: ويتوىل اإدارة �سوؤون الق�سم واملنت�سبني يف حال غياب ال�سيد رئي�س 
الق�سم ويكون عمله متوا�سال ومن مهمته اإدارة العمال والإ�سراف املبا�سر على الأعمال 
التي تتطلب احللول الآنية ومتابعة تنفيذ التوجيهات ال�سادرة من �سماحة الأمني العام 
للعتبة احل�سينية املقد�سة )دام عزه( وال�سيد رئي�س الق�سم لغر�س اإي�سالها و ب�سورة 
ميدانية اإىل املنت�سبني و متابعة تنفيذها مع موا�سلة العالقات الجتماعية ومتابعة الكادر 

للوجبات الثالثة  .
ال�����س��ع��ب��ة   - ث���ال���ث���ا 
االإداري���������ة )ذات���ي���ة 
و يرتكز عملها  الق�سم(: 
ال���واردة  الكتب  متابعة  يف 
الأمني  �سماحة  مكتب  من 
احل�سينية  للعتبة  ال��ع��ام 

املقد�سة و الأق�سام الأخرى و تعميم التوجيهات و التبليغات ال�سادرة و تنظيم مواعيد 
اللقاءات والجتماعات التي تكون مع الكادر وتدوين حما�سر الجتماعات ومتابعة كافة 

الأمور الإدارية التي تخ�ّس الق�سم واملخاطبات اخلا�سة بذلك.
رابعا - �سعبة داخل احلرم ال�سريف: تتكون من م�سوؤول �سعبة وثالثة م�سوؤويل 
وجبات )�سباحية وم�سائية وليلية( على مدار اليوم الواحد و يرتكز عمل املنت�سبني يف 
هذه ال�سعبة بتنظيم عملية دخول و خروج الزائرين للحرم ال�سريف و ال�سيطرة على 
اجلمع  ليايل  يف  خا�سة  و  احلا�سل  الزدح��ام  معاجلة  و  تنظيمها  و  الزائرين  حركة 
واملنا�سبات الدينية ومتابعة الزائرين لر�سد حالت ال�سرقة التي نادرًا ما حت�سل داخل 
احلرم واإلقاء القب�س على الل�سو�س وف�سح جمال للزائرين الكرام لأداء الزيارة بكل 
راحة و اطمئنان و تنظيم �سفوف ال�سالة داخل احلرم ال�سريف و القيام بعملية تنظيف 
املرايا الداخلية و اجلدران و الأعمدة اخلارجية و الرثيات و ن�سب املراوح و تنظيفها و 

خلق حركة ان�سيابية مريحة لزائري املوىل اأبي عبد اهلل احل�سني عليه ال�سالم.

االإلكرتونية:  املراقبة  خام�سا– �سعبة 
من  بالكامل  املنطقة  تاأمني  يف  عملها  ويرتكز 
خالل جتوال عد�سات الكامريات املوزعة على 
هيئة �سبكتني داخلية وخارجية لر�سد احلالت 
املرتب�سني  الل�سو�س  وم��الح��ق��ة  امل�سبوهة 
بالزوار ، وتوثيق احلالت ذات ال�سرورة والتي 
تخ�س عمل الق�سم والعتبة احل�سينية املقد�سة 
القادمة  وال��وف��ود  الدينية  املنا�سبات  وكذلك 
على  والتاأكيد  ال��ك��ادر  عمل  ومتابعة  للزيارة 
�سرورة القيام بعملية التفتي�س ب�سورة �سحيحة 

وجيدة .
من  وتتكون  الداخلية:  ال�سعبة  �ساد�سا- 
م�سوؤول �سعبة وثالثة م�سوؤويل وجبات )�سباحية 
الواحد  اليوم  م��دار  على  ليلية(  و  م�سائية  و 
الدقيق  التفتي�س  يف  منت�سبيها  عمل  ويرتكز 
اأبواب ال�سحن ال�سريف وعدم  للزائرين عند 
اإدخال املواد املمنوعة وهي الكامريات واأجهزة 
املوبايل والأطعمة وتفتي�س اجلنائز ومرافقتها 
وتنظيم  ال�سريف  ال�سحن  داخ��ل  يف  للزيارة 
دخول وخروج الزائرين واملواكب احل�سينية يف �سهري حمرم احلرام و�سفر الأغّر واأيام 
وفّيات الأئمة الأطهار ومتابعة املواد الداخلة واخلارجة يف العتبة املقد�سة واإعانة املعاقني 
من الزوار لغر�س اأداء الزيارة من خالل عربات املعاقني املوجودة يف كل باب من اأبواب 

ال�سحن ال�سريف وغري ذلك من الأمور الأخرى .
�سابعا- ال�سعبة اخلارجية: وتتكون من م�سوؤول �سعبة واحد وثالثة م�سوؤويل وجبات 
)�سباحية و م�سائية وليلية( على مدار اليوم الواحد ويرتكز عمل املنت�سبني العاملني فيها 
يف التفتي�س الدقيق للزائرين الوافدين للزيارة عند احلزام الأمني الثاين واأبواب ال�سياج 
احلديدي حول العتبة احل�سينية املقد�سة)احلزام الأمني الأول( حيث تكون �سيطرته 
النارية والعربات املحملة بالزائرين واملواد الأخرى  على دخول العجالت والدراجات 
التي تروم دخول املنطقة من 
واملناداة  تفتي�سها  حيث 
هويتها  من  للتاأكد  عليها 

واأ�سولية دخولها.
ثام�نًا- �سعبة الدورية 
من  وتتكون  امل�سرتكة:- 
ويرتكز  واح��د  �سعبة  م�سوؤول 
احل�سينية  املقد�ستني  للعتبتني  العامتني  الأمانتني  بني  امل�سرتك  التن�سيق  يف  عملها 
و�سرطة  ال�سريفني  احلرمني  وقوة  احلرمني  بني  ما  وحماية  رعاية  وق�سم  والعبا�سية 
ال�سياحة وكافة ت�سكيالت وزارة الداخلية العاملة باملنطقة من اأجل متابعة الأمور الأمنية 
خالل متابعة نقاط التفتي�س املنت�سرة يف املنطقة ابتداء من العوار�س الرئي�سة والعوار�س 

الثانوية والنقاط الفرعية واإكمال النواق�س املوجودة فيها. 
تا�سعًا- �سعبة التل الزينبي: وتتكون من م�سوؤول �سعبة واحد ويرتكز عملها يف تنظيم 
عملية الدخول واخلروج للتل الزينبي وكذلك ال�سيطرة على حركة الزائرين ومعاجلة 
الزدحام احلا�سل وخا�سة يف اأيام اخلمي�س واملنا�سبات الدينية وكذلك تخ�سي�س بع�س 
املنت�سبني على اأحدى الك�سوانيات وم�سوؤولية متابعة تنظيف احلرم وخارجه وتنظيف 
املرايا الداخلية واجلدران والأعمدة اخلارجية والرثيات ون�سب املراوح وتنظيفها ور�سد 
حالت ال�سرقة التي نادرًا ما حت�سل داخل احلرم واإلقاء القب�س على الل�سو�س وف�سح 
واطمئنان  راحة  بكل  ال�سريف  للمقام  الزيارة  مرا�سيم  لأداء  الكرام  للزائرين  جمال 

لقسم حفظ النظام املسامهة األوىل والفّعالة يف قدح رشارة العمل 
لرفع أنقاض وإعادة إعامر مرقدي اإلمامني العسكريني عليهام 

فة. السالم يف سامراء املرشَّ
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والقيام بخلق حركة ان�سيابية مريحة لزائري التل الزينبي ال�سريف .
على  كادرها  بتوزيع  ال�سعبة  هذه  عمل  يتمثل   :رااملتف ك�سف  �سعبة  ا�سرًا- 
العوار�س الرئي�سية والعوار�س الثانوية )احلزام الأمني الأول( والأبواب الرئي�سية لل�سحن 
ال�سريف )باب القبلة– باب قا�سي احلاجات- والتي يتم من خاللها دخول العجالت 
املحملة واد البناء مل�سرو الطابق الثاين وجميع واملواد الأخرى املراد اإدخالها اإىل العتبة 
املقد�سة – وباب ال�سهداء (، بالإ�سافة اإىل امل�سح امليداين للمنطقة من اأ�سوا وحمالت 
وفناد وعر�سات وبيوت �سكنية للتاأكد من عدم وجود مواد متفجرة ت�هدد اأمن املنطقة 
ويكون امل�سح ب�سكل دوري وبالتن�سيق مع �سعبة الدورية امل�سرتكة وقوة احلرمني ال�سريفني 
ولهذه ال�سعبة دور مهم ومميز  حيث قام ومن خالل كادرها املنت�سر يف املنطقة بالك�سف 

 عن مواقع عدة عبوات كان
اأمن  للتفجري مهددة  معدة 
املواطنني والزائرين الكرام 
العوار�س  منطقة  خ���ارج 
در  م��ط��ع��م  ق�����رب  الأول 
النجف والثاين قرب كراج 
الأحياء والثالث قرب كراج 
كربالء املوحد حيث مت وبعد 
الفح�س  خالل  من  التاأكد 

اإبال اجلهات ذات العالقة يف مديرية �سرطة كربالء ومت تفكيكها ورفعها من املناطق 
امل�سار اإليها وبعد و�سع خطة عمل جديدة وهي منت�سبني ثابتني يف النقاط التي حتتاج اإىل 
عمل ك�سف املتفجرات واآخرين جوالني ولثال وجبات وبهذا العمل اجلديد اأ�سبح لدينا 

فح�س كامل و�سامل للمنطقة كلها وعلى مدار ال� ) 24 ( �ساعة .
اأحد �سر– �سعبة حاية سائية كرب: تقوم هذه ال�سعبة بتوفري احلماية 
الكاملة جلميع من�ساآت القناة الف�سائية من خالل اأجهزة ك�سف املتفجرات بوجود كادر 
متخ�س�س من قبل منت�سبي ال�سعبة لهذا الغر�س  وكذلك تفتي�س الداخلني من اأفراد 

وكذلك ا�ستالم اأمانات املراجعني للف�سائية، واأغلب كادر هذه ال�سعبة من اخلريجني 
والذين يحملون �سهادة بكالوريو�س اأو دبلوم فني اأو اإعدادية على الأقل. 

اأثنا �سر- وحد التر )املتابعة(: ويرتكز عملها بجمع واإح�ساء املعلومات 
عن كل املنت�سبني وخا�سة املتقدمني اجلدد للتعيني يف العتبة احل�سينية املقد�سة ومتابعة 

�سوؤون املنت�سبني واأعمالهم داخل العتبة املقد�سة .
والتحري ب�سورة دقيقة عن اأي اأمر ثان يحد من خالل زر عدة عنا�سر يكون ولئها 

للعتبة املقد�سة جلمع املعلومات التي تخ�س املنت�سبني والعتبة ب�سكل عام. 
ثثة �سر- وحد الدا املد: وهي الوحدة التي تتوىل متابعة حالت احلريق 
داخل وخارج العتبة احل�سينية املقد�سة ل �سامح اهلل اإن حد حيث قام منت�سبوا هذه 
الوحدة ربط جميع مفا�سل 
اإطفاء  نظومة  العتبة 
م�ستمر  والعمل  احل��ري��ق 
 م�سرو ك��ذل��ك  لإك���م���ال 
تو�سعة احلائر احل�سيني .

 وحد �سر–  اأربعة 
 ور: تولمنظومة الع
هذه الوحدة ربط ال�سحن 
ال�سريف نظومة عطور 
مركزية من خالل مراوح ربط بجدران ال�سحن ال�سريف والأبواب من اخلارج لتقوم 
من خالل تلك املنظومة بر�س العطر اخلا�س باحلرم ال�سريف اإىل داخل ال�سحن ولكل 

الزائرين الوافدين لزيارة املرقد املقد�س .
النظام  اإساية توالا ق�سم حفظ  ماما   نا اأن اسل    وذكر احلا

وي:
ال�سباحية  للوجبة  بها  التام  واللتزام  العبادية  املمار�سة  قواعد  1-اإر���س��اء 

وامل�سائية واحلّث من اأجل ااحها.

يتفقد القسم  عوائل الشهداء واجلرحى للعمليات اإلرهابية  التي 
تطال زوار اإلمام احلسني عليه السالم خالل زيارة األربعني والزيارة 
الشعبانية ، ويتوىل متابعة حاالت اجلرحى التي تتطلب عالجا خارج 

ل كافة مصاريف عالجهم . القطر وتنسيق سفرهم وحتمُّ
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◄  يكتبها: ح�سني ال�سالمي

تلف  يف  ال�سبكات  ر�سائل  الأخ��رية  الآون��ة  يف  كرثت 
املجالت الفنية والدينية والريا�سية ال... وقد ي�ستغرب 
ر�سالة  لي�ستلم  رّنة جهازه  على  باكرا  ي�سحو  اأن  اأحدنا 
الفنانني   اأرقام ح اأو عن  لة  املف�سّ اأغانيه  حتّدثه عن 
اأحد  عملية  بنجاح  ب�سارة  ينتظر  هو  بينما  والفنانات 
اأفراد عائلته  اأو ينتظر ردا لأمر هام من اأمور دنياه... 
الربح  م�سائل  ح�ساباتها  يف  تدخل  الر�سائل  هذه  وك��ّل 
ال�ستخفاف  م��ن   ن��و ويف  ال�سركات  لتلك  ال��ت��ج��اري 
اطبة  طريقة  يف  العقول  على  و�سحك  بامل�سرتكني 
الزبائن امل�سرتكني مع هذه املوؤ�س�سة اأو تلك، وقد اأثارت 
تعّرف على �سخ�سيتك  تقول:  ر�سالة و�سلتني  حفيظتي 
من خالل قيا�س قدمك فاأ�سبح هو�سي بعد تلك الر�سالة 
قدمه   كان ن  م نف�سي:   �سائال  النا�س  لأق��دام  النظر 
كبرية ف�سخ�سيته كبرية اإذن، والعك�س بالعك�س ولكنني 
فاأجد  الطرح  لهذا  مناق�سة  كثرية  ح��الت  يف  فكرت 
�ساحب قدم كبرية لكنه جمنون و�ساحب قدم �سغرية 
لكنه عا، حتى عدت مل�ساءلة نف�سي عن تلك الر�سائل 
وال�ستخفاف  التجاري  الربح  غري  منها  الفائدة  وم��ا 

 بامل�سرتكني والتحايل عليهم
وقبل هذا وذاك لدي �سوؤال اأتوّجه به للموؤ�س�سة �ساحبة 
الأرباح من هذه الر�سائل امل�سحكة املبكية وال�سوؤال هو" 
اأ يدر بخلد �ساحب تلك املوؤ�س�سة ال�سخمة اأن الآلف من 
اأبناء العرا هم �سحايا حلروب اجلالدين واملتاجرين 
بدماء الأبرياء من �سّنا ومرّوجي املفخخات، واأن هوؤلء 
الآلف من مبتوري الأطراف وال�سيقان والأقدام الذين 
- ول �سك- �ستخد�س م�ساعرهم مثل تلك الر�سائل التي 
 ت�سع اإل الربح ن�سب عيونها، و حت�سب اإل ح�ساب 
دعوة  اإنها  اأم��وال.  من  الإعالنية  براجمها  �ستجنيه  ما 
نتوّجه بها لوزارة الت�سالت لت�سع حدا لكل من يتاجر 

�ساعر املاليني من العراقيني ويتحايل عليهم... 



تلف  يف  ال�سبكات  ر�سائل  الأخ��رية  الآون��ة  يف  كرثت 

�سسيت م مقا�س 
قدم

2-ا�ستقبال كافة الوفود القادمة للعتبة احل�سينية املقد�سة لغر�س اأداء مرا�سيم الزيارة 
من ال�سيطرات اخلارجية ت�سهيل مهمة دخولها اإىل املحافظة ومن ثم التوجه اإىل العتبة 

احل�سينية املقد�سة .
3-امل�ساركة الفعلية بكل الفعاليات التي تقوم بها العتبة احل�سينية املقد�سة من مواكب 

عزاء ومهرجانات وندوات ثقافية وغريها .
4-رعاية كافة املهرجانات التي تقيمها العتبة احل�سينية املقد�سة والإ�سراف الفعلي على 
اجلانب الأمني منها من خالل ا�ستقبال الوفود امل�ساركة من املطارات واملنافذ احلدودية  

.
5-التنظيم والإ�سراف املبا�سر لكل مواكب العزاء اخلا�سة بالعتبة احل�سينية املقد�سة 

ومرافقتها يف م�سريتها حلني انتهاء مرا�سيم العزاء .
-الإ�سراف املبا�سر وامل�ساركة الوا�سعة على املمار�سة العبادية التي يقوم بتاأديتها منت�سبو 

العتبة احل�سينية املقد�سة بكافة اأق�سامها قبل ا�ستالم مهام عملهم فيها .
اأنقا�س  لرفع  العمل  �سرارة  والفعالة يف قدح  الأوىل  امل�ساهمة  النظام   لق�سم حف-

واإعادة اعمار مرقدي الإمامني الع�سكريني عليهما ال�سالم.
-امل�ساركة يف البطولت الريا�سية من خالل فريق العتبة احل�سينية املقد�سة واإحراز 

بطولة الفرات الأو�سط وبطولة ال�سهيد اأكرم الزبيدي لكرة القدم . 
-التوا�سل مع بقية العتبات املقد�سة من خالل تنظيم الزيارات اجلماعية والفردية.

1-القيام باإبداء امل�ساعدة لكل الزائرين الوافدين للزيارة من خارج القطر وداخله 
وخا�سة الذين وافاهم الأجل والتكفل بكل ما يحتاجونه من مراجعة امل�ست�سفى واملحكمة 
واإكمال الأورا القانونية بذلك واأي�سا مرا�سيم الغ�سل والزيارة والدفن وكذلك الذين 
يتعر�سون اإىل حواد اأخرى تابعتهم واإكمال اإجراءاتهم الر�سمية والقانونية واملوابة 

على زيارتهم وتقد كل ما يحتاجون اإليه . 
11-ك�سف العديد من حالت ال�سرقة )�سرقة الزوار( واإلقاء القب�س على الل�سو�س حيث 
يتم ت�سليمهم اإىل اجلهات املخت�سة، وكذلك حالت التحر�س، واأخذ الإجراء املنا�سب 
لهم من خالل تقد الن�سح لهم واإر�سادهم واأخذ تعهد خطي منهم بعدم تكرار مثل 

هكذا حالت يف امل�ستقبل وباإ�سراف ال�سيد رئي�س الق�سم والأخوة املعاونني.
12-م�ساركة بع�س الأق�سام يف حالة احلاجة اإىل م�ساعدة ومنها ق�سم م�سيف الإمام 
احل�سني عليه ال�سالم يف املنا�سبات الدينية، وازن ال�سجاد والبطانيات، وكذلك القيام 
بتنظيف الأعمدة املوجودة يف الطارمة اخلارجية للحرم وطالئها وكذلك تنظيف املرايا 

املوجودة يف ال�سقوف واجلدران يف داخل احلرم ال�سريف.
الإمام  زوار   طال التي  الإرهابية  العمليات  وجرحى  �سهداء  عوائل  كافة  تفقد   -13
 ) و 1432ه���  ) 1431ه���  لعام  املليونية  الأربعني  زي��ارة  خالل  ال�سالم،  عليه  احل�سني 
والزيارة ال�سعبانية املباركة، وكذلك متابعة حالت اجلرحى والتي تتطلب عالج خارج 

القطر وتن�سيق خروجهم وحتمل كافة م�ساريف عالجهم .
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ومّت افتتاح املعر�ض بح�سور عدد كبري من املهتمني 
�سبق  وق��د  الإع��الم  وو�سائل  احل�سينية  بالق�سية 
الفتتاح كلمة األقاها الأمني العام للعتبة احل�سينية 
�صماحة ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي، اأّكد 
فيها على �سرورة جت�سيد مبادئ الإ�سالم مبختلف 

الفنون والعلوم الإن�سانية والأن�سطة والفعاليات.
العتبتني احل�سينية  اأن اهتمام  بنّي �سماحته  وقد 
والعبا�سية املقّد�ستني �سمل خمتلف الفنون حيث 
�سبق افتتاح املعر�ض بعدة اأيام م�سابقة تكرمي للن�سو�ض امل�سرحية و�سيكون هناك املزيد يف 

هذه املجالت، وختم �سماحته احلديث بالدعاء والتوفيق للمهتمني والعاملني  بهذه الأن�سطة. 
و�سّم املعر�ض خم�سا وع�سرين لوحة فنية باأحجام خمتلفة، وا�ستمر العر�ض ملدة 12 يوم، 
وتناولت معظم اللوحات املعرو�سة ق�سايا اأهل البيت عليهم ال�سالم وماأ�ساة الطف ب�سورة 

فنية قوية وموؤثرة جدا نالت ا�ستح�سان العديد من الزائرين.
ويوؤكد م�سوؤول وحدة الطفولة وامل�سرف على املعر�ض ال�سيد )�صعد الدين البناء( على 
الأهمية التي توليها الأمانتان احل�سينية والعبا�سية لل�سعائر احل�سينية فبالإ�سافة اإىل منابر 
وامل�سرح  الفن  نحو  اجتاه  هناك  الكرمي  القران  ودار  اخلطابة  ومدر�سة  والإر�ساد  الوعظ 
والإن�ساد. اأما اأهم ما مييز املعر�ض في�سري ال�سيد البناء اإىل اأن هذا املعر�ض له خ�سو�سية 

لكونه يهتم  بق�سايا اأهل البيت عليهم ال�سالم.
 ويذكر ال�سيد البناء اإن لوحدة املر�سم فعاليات ون�ساطات �سابقة فقد �ساركت وحدة املر�سم 
يف مهرجان ربيع الر�سالة العاملي الذي ح�سرته جهات عديدة وفنانني موهوبني، وقد ح�سلت 
وحدة املر�سم على اللوحات الثالث الأوىل من �سمن اللوحات الع�سر الأوىل الفائزة. اأما 
ب�ساأن لوحات املعر�ض فيقول البناء اأن اللوحات حققت اأ�سعارا جيدة وهناك اإقبال على هذه 
اللوحات من قبل �سخ�سيات خليجية و�سيتّم ن�سر هذه اللوحات يف خمتلف اأنحاء العامل باإذن 

اهلل تعاىل.
اإقامة مثل هذا املعر�ض قال م�سوؤول ق�سم الإع��الم يف العتبة احل�سينية  وعن الهدف من 
املقد�سة احلاج )علي كاظم �صلطان( اأن العتبتني املقد�ستني تعمالن على مواكبة ما يجري 
من  تقدم ح�ساري يف جمتمعات العامل من اأجل اإي�سال فكر الإمام احل�سني عليه ال�سالم، 
واملر�سم احل�سيني التابع للعتبة احل�سينية عمل على تكري�ض جهوده  وطاقاته يف �سبيل التعريف 

مبظلومية اأهل البيت )عليهم ال�سالم (من خالل الفن وخ�سو�سًا الر�سم والفن الت�سكيلي.
وو�سف �سلطان هذه اجلهود بالقول اإن هذا اليوم هو باكورة نتاج الفنانني الذين ت�سافرت 
جهودهم لإبراز ق�سية الإمام احل�سني لأّن فن الر�سم هو ر�سالة �ساأنه �ساأن ال�سعر والق�سة 

وامل�سرح... 
من جانبه عرب الباحث �صعيد ر�صيد ميزم عن غبطته و�سروره بهذا املعر�ض لإبرازه  الثورة 
احل�سينية، وهو دليل على اهتمام العتبات املقد�سة يف العراق بق�سية اأهل البيت )عليهم 
ال�سالم (وخ�سو�سًا العتبة احل�سينية التي تبّنت هذا املعر�ض وهذا املعر�ض هو اأحد املعار�ض 

واملهرجانات والن�ساطات التي تتبناها العتبة احل�سينية كمعر�ض الكتاب وامل�سرح وغريه.
واأملح زميزم اإىل اأن هذه الن�ساطات والفعاليات مهمة جدا مبينا : انها اإىل جانب م�سمونها 
العميق تنمي القدرات واملواهب لدى الن�ضء اجلديد ليكونوا اأعالما م�سرعة من اأجل اإي�سال 

مبادئ الثورة احل�سينية. 
ومن جهته يوؤكد الفنان )ح�صن حمزة �صاهر( اأحد الفنانني يف وحدة املر�سم احل�سيني 
وامل�ساركني يف املعر�ض: اإن فكرة املعر�ض هي خطوة اأوىل من م�سوار طويل بداأ وهو تاأ�سي�ض 
مدر�سة جديدة يف جت�سيد حياة اأهل البيت عليهم ال�سالم بكل تفا�سيلها واإيجاد لغة اأخرى 
نخاطب بها عقول النا�ض على خمتلف م�ستوياتهم واهتماماتهم. وي�سري حمزة اإىل: اأن اأعمال 
املعر�ض تطرق لأول مرة جمال الفن وال�ساحة الفنية، وت�سّلط ال�سوء على مظلومية اأهل البيت 

)عليهم ال�سالم(         

• تقرير: في�سل غازي



ت �صعار )بفن الر�صم جن�ّصد �صرية اأهل البيت)عليهم ال�صالم(( اأقامت وحدة املر�صم احل�صيني التابعة 
ملكتب الأمانة العامة للعتبة احل�صينية املقد�صة معر�صها الفني الأول يف منطقة مابني احلرمني ال�صريفني.

تفتتح معر�صها الأول 
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امل�صلمون يف الغرب
ر�صالة لن�صر احلقائق الإ�صالمية

مل يكن يف يوم من الأيام ولن يكون بعد امل�سافات مانعا 
ال�سالم من  عليهم  البيت  اأه��ل  اأتباع مذهب  اأم��ام  قويا 
وبخا�سة  الأر�ض  ربوع  املنت�سرة يف  اأوليائهم  قبور  زيارة 
منها زيارة مرقد �سيد ال�سهداء اأبي عبد اهلل احل�سني بن 

علي عليهما ال�سالم.



•ف�سل ال�سريفي - ميثم احل�سناوي
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عائقا  الأزمنة  بع�ض  يف  العراق  ظ��روف  �سكلت  ولرمبا 
�سعبا اأمامهم ومنها على �سبيل املثال توتر العالقات بني 
العراق وبع�ض دول العامل ومنع التنقل من واىل العراق 
ولكنها  ال��زي��ارات  تلك  اأوق���ات  تتباعد  اأن  اإىل  اأدى  قد 
بعد �سقوط النظام ال�سدامي البغي�ض عاودت ن�ساطها 
ب�سكل كثيف وم�ستمر، خ�سو�سا بعد ان فتحت العتبات 

املقد�سة اأذرعها وفتح 
اأمام  ال��ع��راق ح���دوده 
ك��ل ال��زائ��ري��ن، فراح 
البيت  اأه�����ل  اأت����ب����اع 
من  ال�����س��الم  عليهم 
اجلن�سيات  خمتلف 

ال�سالم  عليهم  اأئمتهم  للقاء  اأج�سادهم  قلوبهم  ت�سبق 
ب�سوق وحنني.

وقد زار العتبة املقد�سة موؤخرا وفد من اأتباع اأهل البيت 
والويج  الدمنارك  دول هي  ال�سالم من ثالث  عليهم 
بعطر  ويتعطروا  لأئمتهم  الولء  ليجددوا عهد  وال�سويد 

ذلك الولء.
ومتكنت جملة الرو�صة احل�صينية من اإجراء بع�ض 
اللقاءات ال�سريعة مع بع�ض اأفراد الوفد ب�سبب ق�سر مدة 

كربالء  يف  ال��وف��د  بقاء 
املقد�سة، وذلك للتعرف 
التي  الأم��ور  بع�ض  على 
عامة  امل�سلمني  تخ�ض 
واأتباع مذهب اأهل البيت 
خا�سة  ال�سالم  عليهم 

هناك.
ال�صيد  الزائر  مع  املجلة  ح��وارات  جولة  انطلقت  وقد 
�صجاد ح�صني كاظمي املولود يف مدينة اأو�سلو رئي�ض 
متكن  مدى  منه  لت�ستطلع  الويج  يف  امل�سلمني  توحيد 
امل�سلمني احلقيقيني وعلى راأ�سهم اأتباع املذهب من نقل 
ال�سورة احلقيقية لالإ�سالم وتنقيتها من ال�سوائب التي 
لقد  فقال:  واجلهلة،  واملغر�سون  املند�سون  بها  اأحلقها 

عمل امل�سلمون هناك بجد وجهد كبريين من اأجل اإي�سال 
�سوت الإ�سالم احلقيقي ومبادئه الإن�سانية واأفكاره النرّية 
يف ن�سر اخلري يف ربوع العامل اأجمع  فقد كنا يف العديد 
الأخرى  والأدي���ان  الطوائف  مع  نتحاور  املنا�سبات  من 
كامل�سيح واليهود، ومن اأمثلة ذلك عندما كانوا ياأتون اإىل 
لهم  نو�سح  كنا  امل�سلمون  يرتادها  التي  اجلوامع  بع�ض 

مفاهيم والقيم والأخالق ومنط العالقات الإن�سانية التي 
اأو�سى بها الإ�سالم كتوثيق ال�سداقة والإخاء.

وا�صتدرك كاظمي قائال: وبحمد اهلل تعاىل فما زالت 
مت�ساعدة  بوترية  ت�سري  الويج  ال�ستب�سار يف  موجة 
كلما ازدادت معرفة النا�ض هناك بالإ�سالم وما يدعو اليه 
وبعد اأن بداأت عملية اإزالة الأقنعة الزائفة التي اأّدت اإىل 
اإحلاق الأذى بالإ�سالم وامل�سلمني من خالل ت�سويرهم 
ل  واأنهم  وال��دم��ار  القتل  لغة  اإل  يفقهون  ل  ق��وم  باأنهم 

املتح�سرة،  الإن�سانية  احلياة  مقومات  اأدن��ى  ميلكون 
ولكن واحلمد هلل مرة اأخرى فاإن هذه الت�سورات التي 
اأ�سّرت بالإ�سالم قد اأخذت بالجنالء من خالل اأ�ساليب 
التعريف بالإ�سالم التي يقوم بها امل�سلمون احلقيقيون 
والإن�سانية  الأخالقية  الن�ساطات  خ��الل  وم��ن  هناك، 
والثقافية التي يتعاملون بها مع تلك املجتمعات، والتي 
تركزت على مبداأ تغيري ذلك الأثر ال�سيء الذي �سببه 

الإجراميون واملغر�سون واملاأجورون.
وا�ستف�سرت املجلة عن مدى ا�ستغاللهم لو�سائل الإعالم 
تاأثريها  وما مدى  الإ�سالم هناك  تتناول مفاهيم  التي 
عند  الإ�سالمية  والأف��ك��ار  املعتقدات  على  احلفاظ  يف 
امل�سلمني، ومدى تغيريها يف الراأي العام جتاه الإ�سالم، 
فاأجاب قائال: هناك حمطة اإذاعية يف اأو�سلو وقد عملنا 
على ا�ستغاللها بالقدر املمكن يف ن�سر تعاليم الإ�سالم 
بالأذهان  التي علقت  ال�سبهات  الأ�سا�ض لرفع  بالدرجة 
التعريف  ث��م  وم���ن  وم��ب��ادئ��ه  الإ����س���الم  ح���ول  الغربية 
بالعبادات والواجبات، كما �ساعدت على تعريف امل�سلمني 

بوقت الإفطار يف �سهر رم�سان مما زاد من متابعة القناة 
وانت�سارها.

الزائرة مع�صومة من دولة  وانتقلت املجلة مبحاورة 
ذكرت  والتي  ال�سويدي  البولي�ض  يف  تعمل  وهي  ال�سويد 
بعجالة بع�ض النقاط املهمة التي حتول دون الدخول يف 
الإ�سالم قائلة: ل ا�ستطيع القول اأن الدخول اإىل الإ�سالم 
بكرثة يف ال�سويد لن املجتمع 
ال�سديد  ولالأ�سف  ال�سويدي 
الكثري  ي��ع��رف  ل  زال  م���ا 
الإ���س��الم فهو ل يعرف  عن 
ال�سالة  ع��ن  اإل  ي�سمع  اأو 
وما  واحل��ج��اب،  وال�سيام 
ذلك اإل ب�سبب ال�سعف الذي يعاين منه الإعالم الديني 
على  املح�سوب  الإع��الم  وتطرف  جهة،  من  الإ�سالمي 
الإ�سالم وانتهاجه لغة التكفري لالآخرين واإباحة دمائهم 
وغريها من الأ�ساليب التي ل متت اإىل الإ�سالم ب�سلة، 
واإين اأعتقد اأن امل�سلم ي�ستطيع اأن يعك�ض مبادئ الإ�سالم 
من خالل اأخالقه، وللم�سلم عربة بالإمام احل�سني عليه 
ال�سالم و�سربه وثباته يف واقعة كربالء من اأجل املبادئ 
الر�سالة  حملتها  التي  ال�سامية  الإ�سالمية  والأخ���الق 

املحمدية ال�سمحاء.
اأ�سفها  مع�صومة  واأب��دت 
ب�����س��ان و���س��ائ��ل الإع����الم 
ال�سويد  يف  وامل��ط��ب��وع��ات 
ببث  اع��ت��ن��ائ��ه��ا  وع�����دم 
الإ���س��الم  تعاليم  ون�����س��ر 
حركة  اإىل  اأ�سارت  لكنها 
الرتجمة حيث اأن هناك حركة ترجمة للكثري من الكتب 

واملوؤلفات الإ�سالمية اإىل اللغة ال�سويدية.
ين  بن  اأحمد  احلاج  مع  حواراتها  املجلة  واختتمت 
املولود يف جبل عامل بلبنان وهو مقيم يف ال�سويد منذ 
22عاما، بحديثه عن الأن�سطة الإعالمية التي يعمدون 
اإليها يف ن�سر الإ�سالم وتعاليمه فقال: اإن هناك العديد 

 السيد سجاد حسني كاظمي:
•  لقد عمل املسلمون هناك بجد وجهد كبريين من أجل إيصال صوت اإلسالم 

احلقيقي ومبادئه اإلنسانية.

 الزائرة معصومة:
•   أعتقد أن املسلم يستطيع أن يعكس مبادئ اإلسالم من خالل أخالقه، وللمسلم 
عربة باإلمام احلسني عليه السالم وصربه وثباته يف واقعة كربالء من أجل املبادئ 

واألخالق اإلسالمية السامية. 
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من الندوات واملهرجانات التي يقيمها امل�سلمون خا�سة 
ال�سيعة ويح�سرها العديد من الباك�ستانيني و الهنود 

وال�سويديني ويجري حوار معهم حول الإ�سالم.
اأحمد  احلاج  في�سري  احل�سينية  املرا�سيم  عن  اأم��ا 
اإىل املنا�سبات الدينية التي تقام بكرثة كالعا�سر من 
حمرم واأربعينية الإمام احل�سني عليه ال�سالم و�سرورة 
ا�ستغاللها بال�سكل الأمثل يف اإي�سال ال�سورة النا�سعة 

لالإ�سالم والتعريف به على الوجه الأكمل.
اأحمد  احل���اج  وي���واف���ق 
يف  مع�صومة  ال��زائ��رة 
الإع��الم  و�سائل  تق�سري 
ال��ت��ي ت��ه��ت��م ب��الإ���س��الم، 
ر�سالة  اأن  اأعتقد  فيقول: 
اإحداث  ميكنها  الإ���س��الم 

الأثر الفاعل واملنا�سب يف الأط��راف الأخرى فيما لو 
خوطبت تلك الأطراف بلغتها، خ�سو�سًا يف املجتمعات 
التي متتلك ف�سحة كبرية من النفتاح على الآخرين 
كاملجتمع ال�سويدي الذي يتميز بانفتاحه على جميع 
الكبري لالطالع  اإىل حبه  اإ�سافة  والأدي��ان  الطوائف 
على ما يحمله الآخ��رون من روؤى واأفكار ومعتقدات، 
وهم يختلفون ب�سكل كبري عن بقية املجتمعات الغربية 

يف هذا ال�سدد.
وعن نظرة الغرب اإىل الإ�سالم ومدى متكن اأتباع اأهل 
البيت عليهم ال�سالم من اي�ساح الفرق بني الإ�سالم 
فاطمة  قالت  اإليه  التكفرييني  انتماء  وع��دم  احلق 
اأن الإ�سالم يف  احل�صيني من الويج: يف احلقيقة 
احرتام  وع��دم  وال��دم��ار  والقتل  طالبان  هو  نظرهم 
وبف�سل  اليوم  ولكن  الب�سر،  كل  اإىل  والإ�ساءة  العامل 
اهلل بعد ما قام به امل�سلمون من تو�سيح و�سرح الدين 
الإ�سالمي وما الذي ين�سده الإ�سالم من ر�سالته نظريا 
بعدما  وبخا�سة  ال�سورة،  تلك  تغريت  فقد  وعمليا 
وما  ال�سالم(  البيت)عليهم  اأهل  مبذهب  عّرفناهم 
الذي يدعو  اإليه بيت النبوة، ونحن نرى اأنه اأ�سبح من 

النا�ض  الدين وندعو  بهذا  نثقف  اأن  ال�سرعي  واجبنا 
البيت  اأه��ل  ومذهب  الإ�سالمي  الدين  على  لتتعرف 
)عليهم ال�سالم(، كما اأن ح�سن التعاي�ض معهم جعل 
الكثري منهم يقدمون لنا كل الحرتام والتقدير وكذلك 
لأبنائنا يف مدار�سهم بعدما راحوا يو�سحون لالأ�ساتذة 
والطالب ماذا يعني الدين الإ�سالمي والفوارق بينه 

وبني طالبان.
هناك  احلجاب  م�ساألة  عن  احل�سيني  حتدثت  كما 
احلجاب  اأن  يعتقدون  كانوا  الأم��ر  ب��ادئ  يف  فقالت: 
اأو  عن�سريا  متييزا  امل���راأة  ع��ن  ال��رج��ل  مييز  �سيء 
احلجاب  معاين  لهم  اإي�ساحنا  بعد  ولكن  �سابه،  ما 
الكثري منهم  تفهم  امل��راأة  لب�سه من  وج��وب  واأ�سباب 
الأمر ومل يعد لديهم اأية انتقادات له واأ�سبح تعاملهم 
امل�سلمني  نتمنى من جميع  ونحن  ج��دا،  معه طبيعيا 
اللجوء اإىل الأدلة والرباهني العقلية يف نقل الإ�سالم 
وحماولة  التكفري  اأ�ساليب  عن  والبتعاد  العامل  اإىل 
اإدخال النا�ض اإىل الإ�سالم بالقوة لأنها ل طائل منها 
الإ�سالم  فقد جلبت على  العك�ض  بل على  فائدة،  ول 

وامل�سلمني الويالت والدمار.

الويج  يف  امل�سلمون  يقيمها  التي  الن�ساطات  وع��ن 
وعدم  الإ�سالمية  الثقافة  دميومة  على  للم�ساعدة 
اعتناق الثقافات الأخرى قالت: اإن هنالك الكثري من 
التي تقام يف امل�ساجد ومنها ما يخ�ض  الجتماعات 
الن�ساطات  بع�ض  اإىل  اإ�سافة  لل�سباب  ومنها  الن�ساء 
اأوقات  على  للق�ساء  بال�سباب  اخلا�سة  الريا�سية 
ل�سحبهم  املغر�سني  اإىل  املجال  فراغهم وعدم ف�سح 
و�سهر  و�سفر  حم��رم  يف  اأم���ا  الإ���س��الم،  ع��ن  بعيدا 

امل�ساجد  يف  تقام  جمال�ض  فهنالك  املبارك  رم�سان 
واحل�سينيات وكلها حتث على التم�سك بعادات وتقاليد 
الإ�سالم وعدم النحراف والذهاب اىل ثقافة اأخرى 

تبعد الفرد عن الدين الإ�سالمي.
اأما ال�صيد اكر ح�صيني اأمام جامع يف الويج فقد 
�ساألناه عن احل��وارات املقامة مع الأدي��ان والطوائف 
الإ�سالم احلقيقي، وقد  اإظهار  الأخ��رى، ودوره��ا يف 
يف  امل�سيح  مع  كثرية  لقاءات  هنالك  قائال:  اأجابنا 
البيت  اأه������ل  جم���م���ع 
يف  ال�سيعي  والإحت�����اد 
ال��وي��ج وم��ن خاللها 
الدين  ل��ه��م  اأو���س��ح��ن��ا 
الإ���س��الم��ي وم��ا يحمله 
تنظم  ق�����وان�����ني  م�����ن 
النا�ض  اح��رتام  اإىل  الإ�سالمي  الدين  ودع��وة  احلياة 
اأية  دون  الن�سانية  اأ�سا�ض  على  معهم  والتعامل  كافة 

اعتبارات اأخرى.
واأ�ساف: اأن الذهاب لزيارتهم يف الكنائ�ض واجللو�ض 
بكل  معنا  ويتحاورون  اإلينا  ي�ستمعون  جعلهم  معهم 
احرتام، اأما ما يخ�ض الذين يحاولون ت�سويه الدين 
هم  م��ن  وبا�ستمرار  لهم  نو�سح  فنحن  الإ���س��الم��ي 
واأخالقهم،  مبادئهم  هي  وما  احلقيقيون  امل�سلمون 
يقتلون  ال��ذي��ن  الإ���س��الم  على  املح�سوبون  ه��م  وم��ن 

ويفجرون ويرمون بتهمهم على امل�سلمني .
ويف حوارات جانبية �سريعة مع بع�ض اأفراد الوفد الزائر 
مت التاأكيد على �سرورة ال�سعي اإىل اإيجاد طرق منا�سبة 
تالئم املجتمعات هناك وحتاكي لغاتهم واأفكارهم من 
اجل عر�ض الإ�سالم احلقيقي املتمثل بقيم ومعتقدات 
اإىل  واإي�سالها  ال�سالم  عليهم  البيت  اأه��ل  واأخ���الق 
تلك املجتمعات وعلى راأ�سها و�سائل الإعالم احلديثة 
والرتجمة، وعدم ترك ال�ساحة اإىل اأولئك الذين اأدوا 
اإىل زرع الف بني اأهل الأديان ال�سماوية وخلق الهوة 

ال�سا�سعة بني املجتمعات الإن�سانية.

 احلاج أمحد:
•  أعتقد أن رسالة اإلسالم يمكنها إحداث األثر الفاعل واملناسب يف األطراف 
التي  املجتمعات  يف  خصوصًا  بلغتها،  األطراف  تلك  خوطبت  لو  فيام  األخرى 

متتلك فسحة كبرية من االنفتاح عىل اآلخرين . 

لزوم 
ال�صتغفار
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ق�ص�ص ق�صرية جدا

��
هروب

عندما  �سدره،  يف  اآماله  وتوقد  تطلعاته،  جماراة  ت�ستطع  مل  عندما 
مل تواكب ح�سارة اأخالقه ، و�سمو افكاره. عندما اأ�سّرت على البقاء 
ب�سكلها اخلارجي  بالهتمام  واأوغلت   . والظالم  التخلف  م�ستنقع  يف 

وابتعدت عن �سقل جوهرها الداخلي . قرر الهرب منها.
��

ال�صرب
ما من م�سيبة اأو ابتالء مير به اإل وحوله ن�سرا وفيئا ي�ستظل به هكذا 
عود نف�سه اأن متر عليه امل�سائب )بردا و�سالما(.. وهكذا كان بارعا 

يف �سهر الفات والهموم اإىل معدن اأ�سيل �سماه )ال�سرب(.
��

القدر
اظفاره  نعومة  منذ  عرفها   . ال�ساخن  والدمع  اجلريح  القلب  لعبة 
ظل  ت�ساوؤل  لكن   . بالقريب  لي�ض  وقت  منذ  عرفها  القدر  وم�ساك�سة 
يراود خاليا خميلته واأن�سجة اآماله من الذي اأر�سد القدر بانه الوحيد 

. الذي باإمكانه ان يتحمل كل تلك ال�سدمات
��

املوت على حمرابها
ربوة  على  الرجاء  لقتل  البع�ض  عا�سدها  ورمبا   ، وا�ستماتت  تفانت 
على  الذبيح  يكون  لكي   . النكبات  اأنواع  مب�ساعدة  ت�ساهلت   ، قلبها 
�سل�سلة  اإىل  ا�سمه  ا�سافة  اأجل  من  كان  ذلك  كل   . الغواية  حمراب 

ع�ساقها املائة.
��

هزمية
اأحالمه،  يراود  كابو�سا  حا�سرته  خا�سرته،  بني  خنجرا  تر�سدته 
لزمته ظال يطارد زهوه وبقايا اأجماده . نازلته حربا يحرق الأخ�سر 
ت�ستطع  مل  النهائي  انت�سارها  وتعلن  تركعه  اأن  كادت  وما  والياب�ض. 

ال�سمود اأكرث لتنفجر دمعة من عينيها. 

◄  طالب عبا�ض

ب�)الفن  عليه حديثًا  ي�سطلح  ما  اأو  الق�س�سية،  الكتابة  اإن  هل 
 الق�س�سي( ينبغي له اأن يحكي لنا اأحداثًا واقعية، ويركبها يف م
ق�سة؟ اأو يروي لنا اأحداث حكاية من احلكايات؟ اأو يعيد �سرد 
تفا�سيل حياتية، ومبا يرادفها باللغة العامية )�سالفة(؟ اأي مبعنى 
ينحدر الأداء يف الفن الق�س�سي، اإىل م�ستوى الروي اأو اأحلكي 
والعادي)الكال�سيكي(،  واملاألوف  املتداول  التقليدي  ال�سرد  اأو 

املقرتب من مورثنا ال�سفاهي كثريًا؟ 
اأقول، هل اإن هذا هو الفن الق�س�سي الذي نطمح للو�سول اإليه 
اأخرى  متطلبات  توافر  يجب  اأم  الإبداعية؟  كتاباتنا  يف  وبلوغه 
كاملوهبة ال�سردية، وتراكم اخلربة، وغنى التجربة احلياتية، ومن 
ثم توفر املت�سدي للقراءة وال�ستقراء املعمق يف املنجز الق�س�سي 
املحلي والعربي والعاملي، وغريها من املتطلبات الواجب توفرها 
يف الكاتب ليكون قا�سًا مبدعًا؟ ويكون حينئذ باإمكاننا اأن نطلق 
على نتاجه اأ�سم ق�سة ق�سرية ؟ وهي مهمة - بال �سك- ع�سرية 
اأختلط الفن الق�س�سي يف  اإل للقليل القليل ممن  قد ل تت�سنى 
)القا�ض(  �سفة  باإطالق  الآن  يجري  كما  ولي�ض  تكوينهم،  طني 
ب�سكل جماين على كل من يحكي اأحداثا حياتية عاي�سها،اأو ي�سرد 

خواطره، اأو يدون مذكرات ويومياته.
ولنا اأن نت�ساءل: اإذن اأين الفن يف مثل هكذا ممار�سة، اأي بالفعل 
احلكائي، الذي قد يجيده ن�سف املتعلم، وحتى الأمي من اأجدادنا 
وجداتنا؟ ناهيك عن اآبائنا واإخواننا؟ فيما نتداوله كثريًا كجزء 
وال�سارع  البيت  يف  حياتنا،  من  واليومي  املعا�ض  مفردات  من 
املوهبة  واأي��ن  العفوي..بل  الفعل  الإب��داع يف هذا  واأي��ن  واملقهى، 
الأدبية يف مثل هكذا ممار�سة تقريرية ب�سرد احلكاية، وحكاية 
احلوادث بالق�ض العادي، واملنتهي يف فخ املبا�سرة، وي�ستقر يف 

م�ستنقع ال�سائع؟ 
ل ريب اإن عملية الق�ض اأو ال�سرد حلكاية ما، اأو اأحلكي لق�سة من 
الق�س�ض الواقعية تتطلب اللغة واخليال واحلبكة وما اإليها من 
مفردات فنية حتتويها الق�سة، ولكن هل هو هذا كل ما تتطلبه 
القا�ض؟ لكي يكتب ن�سًا فيه روي  الإبداعية؟ ويحتاجه  الكتابة 
حلادثة اأو حوادث وغريها من املفردات واخل�سائ�ض، ومن ثم 
يكون لزامًا علينا اأن ن�سع نتاجه يف خانة الق�سة الق�سرية دون 

اأن نعي الفرق ال�سا�سع ما بني ماهية الق�سة واحلكاية. 

الفن الق�ص�صي واحلكي 
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  مزهر ح�سن الكعبي
لل�ساعر:

ه�����������ذا ع���������ط���������اوؤك �������ص������ي������دي ي����ت����وق����د
ل����������ولك م������ا دك��������ت ن����واق����ي���������ص ال��������ردى
وت�������وّه�������م ال����ل����خ����ن����اء م�����وت�����ك ع�����اب�����رًا
ي����ت����وه���� الإمي�������������ان ب����اإ�����ص����م����ك ����ص���ام���ق���ًا
ب�����ط�����ول�����ة   ل��������الي��������ام  ت������ي������ح  ل��������و 

ف����ت���������ص����رب����ت ف����ي����ك ال�����ب�����ط�����ول�����ة ن��ب��ع��ه��ا
ع�����ط�����ر ال�������������ى ب�����ن�����زف�����ك واآده���������������ى
ف�����ك�����ل ج����������رح ف�����ي�����ك واع�������ي�������ة ال�����دم�����ا
دع�����ن�����ي ع����ل����ى ذك�����������راك اأب������ك������ي وال�����ه�����ًا
واأغ���������������ال الآه�����������������ات.. ف����ي����ك اأري����ق����ه����ا
����ه����ا ري األ������ث������م  الأوداج..  واأع��������ان��������ق 
ه����������ذا احل�����������ص�����ني ب������ك������رب������الء م���������ص����رج
ب���������ص����دره ن�������ص���ت���ف���ي�������ص   ءد واحل����������ب 
ف�����ن�����ج�����ّن ح������ب������ًا ب�����احل�����������ص�����ني وذك����������ره
ح�����ت�����ى ك�������������اأن ال��������زائ��������ري��������ن اأراه�������������م
ال���ن���دي���ة ال�����ك�����ّف  ت���ل���م�������ص  اأن  وم����ن����اه����م 
امل��������دى يف   ق�����������ص�����ي  م����������د ول�����������ص�����وت�����ه 
وه�������ن�������اك ج����������دي ق�������ائ�������م م�������ص���ت���وف���ز
ال��������ورى ب����ق����ي  م������ا   ا ب�����ن�����دب  ف�����اه�����ن�����اأ 
ب�������رك�������ان ث�������ورت�������ه ال�����ب�����ه�����ّي�����ة ����ص���ع���ل���ة

وال واأب�������������وه   واأم�������������ه احل���������ص����ني  ف����ي����ه����ا 
لن������������زاح م������ن ك����ن����ف احل������ي������اة ظ���الم���ه���ا
ولأم�������ط�������رت ه�������ذي ال���������ص����م����اء اأري����ج����ه����ا
����ه وق�������ص���ي�������ص���ه ه��������ذا احل���������ص����ني ب����ق���������صّ
ج���وف���ه���م يف  غ������رائ������ز  ال���������ص����ن����ني    ��������ن
وان����������ربوا اجل������رمي������ة  ور  ف�����ت�����ق�����ّل�����دوا 
خ����ي����ام����ه دون  الأن����������ظ����������ار  وي�����ق�����ل�����ب 
لح����������وا ك������اأع������ن������اق امل�����ن�����اي�����ا ا�����ص����رع����ت
ع�������ص���ق���وا احل�����ت�����و ت����خ����ّم����رت ب���اأري���ج���ه���ا
ال��������ردى ك��������ّف  ئ���������ريه   ، ال�����ه�����زب�����ر  وه��������و 
م������ا ا�����ص����ت����ق����ت ي������وم������ًا ل���ل���ح�������ص���ني وق������ربه
ب���ح���ّب���ه احل�������������ص������ني..  ح��������ّب  ع����ل����ى  اأين 

وك��������واك��������ب ال�����دن�����ي�����ا مل������ج������دك ت�����ص��ج��د
دد���������  اأن�����������ت ال����ق����ت����ي����ل وب������احل������ي������اة
ف����ب����ق����ي����ت ل����ل����دن����ي����ا الأب���������ّي���������ة ت�����رف�����د
وم������ن������اق������ب ������ص�����ك�����رى ب�������وج�������دك ت����ول����د
ع����ق����د���� ب�����و جل������ي������دك ت����� ل�����وج�����دت�����ه�����ا
ن������������ورًا ع����ل����ى م������������راأى اجل�����ب�����ني ت��ف�����ص��د
ن�������ص���د��� ل�������الآف�������اق ب����ا�����ص����م����ك ي ول�������ه�������ان
ب�����ف�����م ال��������زم��������ان ب���������ص����وت����ه����ا ت����ت����وع����د
غ�������ّرد������� ي احل�����ن�����ني  حل����ن����ي  يف   ي��������ن��������دا
اأن���������ص����د امل�����الح�����م  ����ص���ف���ر  ويف  ت���������ص����م����و.. 
اأردد ح�����������ص�����ني..  ي������ا  واه������������ًا   �������واأ��������ص
ت����ع����م����د���� ك���������ون ال���������ص����م����و�����ص ب�������ن�������وره ي
د���� ح����������ول احل�����������ص�����ني وق������������ربه ن����ت����ح���������صّ
ت����ت����ج���������ص����د روح���������ن���������ا  يف  وط�����������������الوة 
ذاب����������وا ع����ل����ى ق�����رب احل�����������ص�����ني.. �������ردوا
ف����ي���������ص����ع����دوا ي����ل����ث����م����وه  اأن  ق��������������ربه.. 
امل������وع������د امل�����ق�����ي�����م  اخل������ل������د  ج�����ن�����ة  يف 
ي���������ص����ت����ق����ب����ل ال������������������زوار وه����������و حم����م����د
ن���������ص����ك ال�������������ص������الة ب��������ورده��������ا ت���ت���ع���ب���د
ت���خ���م���د �����ص����ن����اه����ا..  ي�����ن�����اأى  اأن  ه����ي����ه����ات 
���������ددوا ح�������ص���ن ال�����زك�����ي وت�������ص���ع���ة ل�����و ع 
ي������زغ������رد وه����������و   ا ن����������ور  وان��������ث��������ال 
ف�����اخ�����������ص�����ّل رم����������ل ب�����ال�����ف�����ال ي�������ت�������ورد
ت������وع������دوا ال������ط������غ������اة  اأن  ه������ال������ه  م�������ا 
مي�����ّج�����د احل�����������ص�����ني  ق�����ل�����ب  يف  واحل������������ق 
اأّم����������������ا احل�������������ص������ني ب������دي������ن������ه ي����ت����ق����ل����د
�������ددوا ال�������ع�������راء  يف  �����ص����رع����ى  والآل 
����ص���ن���و ال����ل����ي����و، ف����ال ي����ق����ال ا����ص���ت���اأ����ص���دوا
ث������م ا�����ص����ت����ق����وا م������ن ورده�����������ا وت����و�����ص����دوا
ع�����ل�����ى اأك��������ب��������اده��������م ي�����ت�����ف�����ّرد م������������وت
ف����ا�����ص����ه����دوا ر�������ص������اب  م������ن  �����ص����ق����اين  اإل 
ج��������������ددق������ت������اًل ع�����ل�����ى �����ص����ب����ع����ني ث�������م اأ

اإين على 
حب احل�صني
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ال�صم�ص.. 
  

• حيدر مرت�سى 

ال�سم�ض جنمة جمموعتنا الكوكبية، كغريها من 
النجوم متتاز باحلرارة املهولة وال�سخامة، وهي 
اأي�سًا ذات جاذبية هائلة، تنبعث احل��رارة من 
ال�سم�ض نتيجة للتفاعالت النووية يف مركزها، 
واإن الإ�سعاع ال�سم�سي املنبعث يوفر الطاقة التي 
حترك تقريبًا كل العمليات الطبيعية التي حتدث 

على الأر�ض ويف الغالف اجلوي.
ويف احلقيقة فاإنه لي�ض يف الكون كائن اأكرث اأهمية 
لالأر�ض من ال�سم�ض، ومع اإن ) 2( من البليون 
فقط من اأ�سعة ال�سم�ض ت�سل الأر�ض، فاإن هذا 
اجلزء ال�سغري الذي ي�سل الأر�ض يكفي جلعل 

احلياة ممكنة.
وم��ن دون ح��رارة ال�سم�ض ف��اإن الأر���ض تتجمد 

وتفقد احلياة. فبوا�سطة ما يطلق "البناء ال�سوئي" فاإن النباتات والطحالب، وبع�ض البكرتيا 
ت�ستفيد من �سوء ال�سم�ض لإنتاج غذائها وغذاء الكائنات الأخرى من حيوانات واإن�سان.

ت�سّنف ال�سم�ض كنجم متو�سط من حيث احلجم ودرجة احلرارة اإذا ما قارناها مباليني النجوم 
املماثلة لها يف جمرة درب اللبانة.

وتختلف امل�سافة بني ال�سم�ض والأر�ض خالل ال�سنة، ب�سبب مدار الأر�ض البي�ساوي حول ال�سم�ض، 
  150( مليون كم، وبهذا فاإن �سوء ال�سم�ض يحتاج000000( اإذ تبلغ معدل امل�سافة بحدود

دقائق للو�سول اإىل �سطح الأر�ض، وحوايل اأربع �ساعات للو�سول اإىل كوكب نبتون.
تركيب ال�سم�ض:

تعترب ال�سم�ض وا�سعة ب�سكل ل ي�سدق اإذا ما قارناها بكواكب املجموعة ال�سم�سية، حيث يبلغ 
قطرها حوايل )1392000( كيلو مرت، اأي اأكرث من قطر الأر�ض مبئة مرة، واأكرب من قطر 

كوكب امل�سرتي بع�سر مرات، وهو اأكرب الكواكب الت�سعة.
وبالرغم من مظهر ال�سم�ض ال�سلب، اإل اإنها غازية متامًا، بل ويف حرارة و�سغط كحرارة و�سغط 

ال�سم�ض حتى احلالة الغازية تتحول اإىل ما ي�سمى بحالة البالزما.
من خالل الدرا�سة املتاأنية لأ�سعة ال�سم�ض وبا�ستخدام جهاز )spectroscopes(، وجد 
العلماء يف ال�سم�ض اأكرث من 70 من العنا�سر الكيميائية املعروفة على الأر�ض، منها، الهيدروجني، 
وهو تقريبًا الأكرث وفرة، ويليه الهليوم وي�سكل معظم املتبقي، تليها كميات �سغرية من الأوك�سجني 
والنيرتوجني والكربون، واأخريًا كميات �سئيلة من عنا�سر اأثقل مثل النحا�ض والذهب واحلديد 

والر�سا�ض املوجودة اأي�سًا.
كيف تولد ال�صم�ص احلرارة وال�صوء؟

�سنة  مليار   )5000000000( نحو  منذ  م�سرقة  ال�سم�ض  ف��اإن  العلماء  تقديرات  بح�سب 
و�ست�ستمر اإىل ما �ساء اهلل، فمن اأين لها هذه الطاقة؟

اإن م�سدر هذه الطاقة هو الندماج النووي الذي يح�سل يف قلب ال�سم�ض.

يعترب األربت اآين�ستاين اأول من عرف العالقة بني 
 ،)Emc2( الكتلة والطاقة من خالل العالقة
كتلة  ا�ستخدام  يتم  العالقة  لهذه  وفقًا  والتي 
من  هائلة  كميات  لتحرير  امل���ادة  من  �سغرية 

الطاقة.
من  امل��الي��ني  ثمة  ال�سم�ض  اأع��م��اق  ويف  هناك 
يتم  التفاعالت  ه��ذه  ففي  جت��ري،  التفاعالت 
دمج اأربع اأنويه هيدروجني لت�سكل نواة هليوم، اإن 
كتلة نواة الهليوم الناجتة اأقل بقليل من جمموع 
كتل اأنويه الهيدروجني الأربع الأ�سلية، والفرق 
اإىل طاقة ير�سل  الكتلة مت حتويله  الب�سيط يف 
اإىل الأر�ض على �سكل �سوء وحرارة، وغريها من 
اأ�سكال الإ�سعاع الكهرومغناطي�سي، وعلى الرغم 
من اأن كمية الطاقة املفقودة يف كل تفاعل كمية �سغرية جدًا، اإل اإن اإجمايل ما تفقده ال�سم�ض من 

كتلة تبلغ 4000000 مليون طن يف كل ثانية.
الإ�سعاع ال�سم�سي:

–ح�سب  تبداأ  الكهرومغناطي�سية،  الأ�سعة  كامل من  اأ�سعتها على هيئة طيف  ال�سم�ض  تر�سل 
تردداتها-: اأ�سعة كاما، اأ�سعة ال�سينية، الأ�سعة فوق البنف�سجية، اأ�سعة ال�سوء املرئي، الأ�سعة حتت 

احلمراء، تليها جمموعة وا�سع من موجات الراديو.
بالإ�سافة اإىل "الرياح ال�سم�سية"، وهي عبارة عن تيارات هائلة من ج�سيمات واأيونات م�سحونة 

بطاقة عالية، ت�سكل خطر على احلياة الأر�سية.
يعّد الغالف اجلوي لالأر�ض مبثابة درع ل�سد ومنع الأ�سعة ال�سارة للحياة، ل �سيما الأ�سعة الكونية 

)الرياح ال�سم�سية(، والأ�سعة ال�سينية، وتقريبًا كل الأ�سعة فوق البنف�سجية.
والأ�سعة حتت  ال�سوئية  الأ�سعة  الغالف اجلوي لالأر�ض فهي معظم  التي تخرتق  الأ�سعة  اأما 

احلمراء، التي متنح احلرارة لالأ�سياء حال مالم�ستها.
الكمية القليلة من الأ�سعة فوق البنف�سجية التي تخرتق الغالف اجلوي ت�ساعد ج�سم الإن�سان على 

اإنتاج فيتامني )د(، وهي م�سوؤولة اأي�سًا عن ا�سمرار الب�سرة وحروق ال�سم�ض.
نهاية ال�سم�ض:

ل �سيء يدوم ول حتى ال�سم�ض، فبح�سب تقديرات العلماء �ست�ستمر ال�سم�ض بالإ�ساءة والإ�سراق 
خلم�ض مليارات �سنة قادمة، وهي تدريجيًا ت�ستنزف طاقتها و�سوًل اإىل مرحلة حتول جميع 
الهيدروجني اإىل هليوم وهنا حتدث �سل�سلة من تفاعالت توؤدي اإىل تو�سع الطبقات اخلارجية 
من ال�سم�ض، وت�سبح عندها ال�سم�ض جنمًا عمالقًا اأحمر، يبتلع الكواكب القريبة منه، عطارد 
والزهرة والأر�ض، ثم تعود ال�سم�ض لتنكم�ض من جديد وتتكور لت�سبح ما ُيطلق عليه ب� "القزم 
الأبي�ض"، حيث ت�سبح كثافتها طن لكل �سنتميرت مكعب.. وهنا تنتهي ق�سة ال�سم�ض بقوله تعاىل-

بح�سب بع�ض التف�سريات-: )واإذا ال�سم�ض كورت(.
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◄  بقلم: د. حميد ح�سون بجية

ملاذا نتثاءب؟
    عندما تتثاءب اأو ترى �سخ�سا اآخر يتثاءب، فان ذلك دليل على حاجة 
يف اجل�سم �سديدة: اإنها حاجة ملزيد من الأوك�سجني يف الرئتني. فعندما 
ج�سمك  فان  فا�سدا،  الهواء  ي�سبح  حيث  غرفة  يف  طويلة  ملدة  جتل�ض 
اأجل احل�سول على الأوك�سجني لتنقية وتطهري الدم  �سيبداأ بالتذمر من 
م�سراعيه  على  الفم  فتح  هي  احلاجة  تلك  لتلبية  طريقة  اأ�سرع  – وان 

لبتالع  اأكرب قدر من الهواء.
     ومن الأف�سل يف هذه احلالة اخلروج اإىل الهواء الطلق وال�ستن�ساق 
لتوفر  وذلك  تتال�سى،  التثاوؤب  اإىل  احلاجة  اأن  عندئذ  و�ستجد  بعمق. 

جتهيز اأف�سل  لالأوك�سجني.
اأن  اأحيانا عندما تكون مرهقا.وهذا يعني  تتثاءب  انك       وقد تالحظ 
خاليا اجل�سم بحاجة اىل جتديد، وان الدم بحاجة اإىل العون يف م�سعاه 
يدل  فالتثاوؤب  واإدامتها.  اجل�سم  اأجزاء  ابعد   اإىل  الو�سول  يف  امل�ستمر 
من  لي�ض  النوم  اإىل  فالإخالد  الأوك�سجني.  اإىل  ال�سديدة  احلاجة  على 
تنف�ض  املنا�سب حل�سول  الو�سع   يهي لكنه  فقط  يريح اجل�سم  اأن  �ساأنه 

اإيقاعي عميق ي�سبع ذلك اجلوع. 
       اأما ملاذا نتثاءب عندما نكون �سجرين؟ فرمبا لأننا ل نتنف�ض بعمق 
الهروب مما ي�سبب  الرئتني كما يجب. وبالطبع يكمن العالج يف  لنغذي 
لنا ال�سجر. واإذا كان ذلك غري ممكن، فعلينا اأن نحاول التنف�ض بعمق. 

وهذا قد ل يخل�سنا من ال�سجر ولكنه ي�ساعدنا يف اإيقاف التثاوؤب.
ملاذا ميكن الإبحار اإىل القطب ال�صمايل ولي�ص اإىل القطب 

اجلنوبي؟
    اإن رحلة عن طريق البحر اإىل القطب ال�سمايل ب�سفينة ك�سارة للجليد 
النظرية،  املتفجرات ممكنة من حيث  وكميات كبرية من  كافية  وبقدرة 

رغم اأنها مل تتحقق حلد الآن.
    لكن القطب اجلنوبي يقع و�سط كتلة برية �سخمة، هي القارة القطبية 
اجلنوبية. ويرتاوح �سطح هذه الأر�ض غري املاأهولة بني اأرا�سي منخف�سة 
من  اأكرث  بارتفاع  جبال  اإىل  البحر  م�ستوى  حتت  قدم   000 من  لأكرث 

13000 قدم.
    لقد و�سل اإىل القطب اجلنوبي اأول مرة فريق نرويجي بقيادة )راولد 
يوما.  دام���ت53   م�سرية  بعد   1911 ع��ام  الأول  ك��ان��ون  امند�سون(يف 
ثم على عربات  الأقدام  الأمر �سريا على  اأول  بعثة )امند�سون(  وتنقلت 
تزلج  جترها الكالب. وقد �سبقت و�سول فريق الكاب )روبرت �سكوت( 

ب�سهر. 
انه ل يوجد  بيد  اأمريكيا،  ال�سمايل  القطب  اإىل  اأول فريق ي�سل      كان 
دليل قاطع اأي فريق كان، على اأن �سرف ذلك غالبا ما مينح اإىل الفريق 
 6 القطب يف  اإىل  و���س��ل  ال��ذي  ب��ريي(  اأي  ي��ق��وده )روب���رت  ك��ان  ال��ذي 

ني�سان1909.




ملاذا؟

يعترب غاز ثاين اأك�سيد الكربون الكابو�ض الأكرث وقعا يف نفو�ض العلماء ب�سبب الآثار املدمرة 
على املجتمع الب�سري واحليوي ب�سورة عامة، فوفقًا لتوقعات معهد اأبحاث املناخ ال�سهري 
يف مدينة بوت�سدام، فاإن درجة حرارة الأر�ض �سرتتفع درجتني مئويتني بحلول نهاية القرن 
اأك�سيد الكربون يف الغالف اجلوي  احلايل نتيجة تراكم نحو 230 مليار طن من ثاين 

والناجتة عن الن�ساطات الب�سرية املختلفة.
وبعد عجز العلماء باحلد من انبعاثاته وجتاوز م�ساره اجتهت الأو�ساط العلمية اإىل البحث 
عن �سبل ا�ستخدام هذا الغاز يف ال�سناعة للحيلولة دون ت�سربه اإىل الغالف اجلوي، ومنذ 
فرتة طويلة ُي�ستخدم ثاين اأك�سيد الكربون كمادة خام يف ال�سناعة، حيث يدخل على �سبيل 
املثال يف اإنتاج �سماد اليوريا، كما ت�ستخدمه �سركات الأدوية منذ اأكرث من مائة عام يف 

اإنتاج الأ�سربين.
الربوفي�سور الأملاين برنارد ريغر مقتنع باإمكانية اإنتاج مواد مفيدة من ثاين اأك�سيد الكربون 
وي�سعى اإىل الربهنة على ال�ستخدامات املتعددة جلزيئات ثاين اأك�سيد الكربون الب�سيطة، 

وذلك عرب اإنتاج مادة البويل بروبيلني البال�ستيكية امل�ستمدة من ثاين اأك�سيد الكربون. 
وميكن يف غ�سون ال�سنوات القليلة القادمة  اإنتاج هذه املادة لت�سبح قابلة للت�سويق على 

نطاق جتاري من قبل �سركة با�سف BASF العمالقة للكيماويات. 
وقد كانت اإمكانية ت�سنيع البال�ستيك بهذه الطريقة اأمرا معروفا منذ اأكرث من 40 عاما، 
لكن العلماء مل يتمكنوا اإل موؤخرا من الإملام بكافة جوانب العمليات الكيميائية املرتبطة 
بهذا الأ�سلوب اجلديد يف ت�سنيع البال�ستيك، حيث مت اكت�ساف املادة املحفزة ب�سكل اأ�سرع 

للتفاعالت الكيميائية.

CO2
من غا م�صر اإىل مادة خام

63جمادى الآخرة  1432ه�



كيف �صل على نوم 


وال�سلوكيات  الأطعمة  بع�ض  ق  حتق
املزيد  من��ار���س��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ي��وم��ي��ة 
الهادئ،  ال��ن��وم  على  ال��ق��درة  م��ن 
فيا  تقلله،  اأطعمة  هناك  وخالفها 
ترى كيف يتحقق لنا النوم الهادئ 

واملريح:
ب�  ال��غ��ن��ي��ة  الأغ����ذي����ة  ت���ن���اَول   -1

)الرتيبتوفان(:
من  ك��وب  ف��اإن  العلماء،  يقول  كما 

احلليب ال�ساخن قبل النوم ميكن اأن ير�سلك اإىل )اأر�ض الأحالم(، هل 
تعلم ملاذا؟ لأن منتجات الألبان ب�سورة عامة حتوي على )الرتيبتوفان( 
الأخرى احلاوية على  املنتجات  النوم، ومن  يعزز من قدرتك على  الذي 

الرتيبتوفان: املوز، ال�سوفان، الع�سل.
2-اجعل وجبتك الليلية )كاربوهيدراتية( خفيفة:

ميكن  معدتك  يف  الطعام  من  فقلياًل  لياًل،  الأرق  من  تعاين  كنت  اإذا 
لتناول  مفتوحة  دع��وة  هذه  اأن  تعتقد  ل  ولكن  النوم،  على  ي�ساعدك  اأن 
الثقيلة  فالوجبات   الكاربوهيدرات من  �سغرية  وجبة  تناول  )ق��وزي(، 
ترهق معدتك، مما مينعك من النوم املريح، بالإ�سافة اإن الكاربوهيدرات 

ت�ساعد الرتيبتوفان على زيادة فعاليته.
3- جتنَّب الأغذية عالية الدهون:

اإذا كنت بحاجة اإىل �سبب اخر لتجنب الأطعمة الغنية بالدهون، فالبحوث 
اجلديدة تتبني اأن الأ�سخا�ض الذين يتناولون الأطعمة عالية الدهون، ل 
الليلية  النوم  دورة  ا�سطرابات يف  اإىل  يوؤدي  بل  اأوزانهم فح�سب،  تزداد 

لديهم.
4- احرت�ض من الكافيني اخلفي:

نعلم جميعًا اأن كوب من القهوة م�ساًء قد يعيق نومك املريح، ولكن ل تن�سى 
ال�ساي،  الكول،  ال�سوكولته،  مثل:  الكافيني  قليلة  الأخرى  امل�سادر  اأي�سًا 
م�سادر  كل  اأقطع  هادئ،  نوم  على  للح�سول  الكافيني.  منزوعة  القهوة 

ال��ك��اف��ي��ني م���ن ن���ظ���ام ال��غ��ذائ��ي 
���س��اع��ات من  ب��ك قبل 5  اخل��ا���ض 

نومك.
5- تاأكد من الأدوية التي تتناولها:

ب��ع�����ض الأدوي�������ة ق���د حت����وي على 
فنجان  يحويه  مما  اأك��رث  منبهات 
تاأكد من هذه  الكافيني،  قهوة من 
حبوب  الأمل،  )فم�سكنات  الأدوي��ة 
البول(  وم���درات  ال���وزن،  اإنقا�ض 
لك  ت�سبب  ل  باأنها  تناولها،  قبل 

الأرق اأو تتعار�ض مع النوم.
6- حذار من الأطعمة البهارية:

ال�ستلقاء ومعدتك ممتلئة جتعل النوم غري مريح، لأن اجلهاز اله�سمي 
يبط عندما تنام، وخ�سو�سًا اإذا كان الطعام كثري )البهارات(، في�سبب 
حرقة، تاأكد من النتهاء من الوجبة الثقيلة على الأقل قبل اأربع �ساعات 

قبل وقت النوم.
7- ابتعد عن الأغذية )الربوتينية( قبل النوم:

الغذائي  نظامنا  من  اأ�سا�سي  جزء  هي  الربوتني  على  احلاوية  الأغذية 
خالل النهار، مع هذا يو�سى بتجنب الأطعمة الغنية بالربوتني قبل وقت 
 الداف احلليب  من  بكوب  عنها  وا�ستع�ض  اله�سم،  �سعبة  لأنها   النوم

وبع�ض الأغذية الكاربوهيدراتية.
- اقطع تناول املاء قبل �ساعتني من النوم:

تناول  ولكن  جل�سمك،  جيد  اأم��ر  النهار  فرتة  خالل  رطب  البقاء  نعم، 
فرتة  خالل  احلمام  اإىل  ذهابك  من  �سيزيد  النوم،  وقت  قبل  ال�سوائل 

النوم، ومنعك من النوم املريح..
9- ل تنخدع بدخان ال�سكائر

يعتقد البع�ض اأن ال�سجائر ترخي الأع�ساب، ولكن احلقيقة اإن النيكوتني 
منّبه، وهو ذات تاأثري م�سابه للكافيني، لذا جتنب التدخني قبل النوم، اأو 

اإذا ا�ستيقظت يف منت�سف الليل.

• اعداد هيئة التحرير 
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5
اأغذية لتن�سيط  ذاكرتك

الكرف�ص:
 

قد يقلل البع�ض من الفائدة الغذائية للكرف�ض اإل اإنه يف الواقع يحتوي على عنا�سر معدنية مهمة 
التو�سيل الكهربائي للدماغ، كذلك  البوتا�سيوم، الذي يلعب دورًا رئي�سيًا يف احلفاظ على  منها 

ي�سارك البوتا�سيوم يف وظائف الدماغ العليا مثل الذاكرة والتعلم.

القرفة:
وت�سمى اأي�سًا الدار�سني، وهو ي�ساعد اجل�سم على حت�سني قدرته يف تنظم م�ستوى ال�سكري يف الدم، 
وكذلك يعمل الدار�سني على تعزيز ن�ساط الدماغ من الذاكرة والنتباه و�سرعة الرد يف الفعل، وت�سري 
البحوث احلديثة اإىل اأن جمرد ا�ستن�ساق رائحة الدار�سني ميكن لها اأن تعزز العمليات الإدراكية  

والعقلية للفرد.

ال�صبانخ: 
كما نعلم اإن الأداء العقلي للفرد ينخف�ض تدريجيًا بتقدم العمر، اإل اإن درا�سة قامت بها جامعة 
�سيكاغو بينت اإن تناول اخل�سراوات كل يوم ميكن اأن يبط معدل تراجع الأداء العقلي بن�سبة 

.40%

الليمون:
ويحتوي على الثيامني، وهو اأحد اأنواع فيتامني B وهو مهم جدًا ل�سمان خاليا مخ �سليمة ووظائف 
دماغية متميزة، يدخل يف تركيب مادة )الأ�ستيل كولني( وهو الناقل امل�ستخدم بنقل الإيعازات 
الع�سبية يف اجلهاز الع�سبي، يف الدرا�سات احلديثة مت ربط اإنخفا�ض م�ستوى )الأ�ستيل كولني( 

باإنخفا�ض م�ستوى الن�ساط العقلي ومبر�ض الزهامير.

القرنبيط:
وهو م�سدر مهم وغني بحام�ض الفوليك )B9( ال�سروري لن�ساط الدماغ وقوة الذاكرة، ففي 
درا�سة اأجرتها جامعة تافت�ض ا�ستمرت ثالث �سنوات، و�سملت حوايل 320 من الرجال تو�سلت اإىل 
اإن اأولئك الذين لديهم م�ستويات عالية من احلام�ض الميني )الهيمو�سي�ستني( عانوا من �سعف 
واختالل يف الذاكرة، لكن الرجال الذين تناولوا اأطعمة غنية بحام�ض الفوليك )الذي يقلل م�ستويات 

احلام�ض الأميني )الهيمو �سي�ستني( احتفظوا بذاكرة اأقوى، و�سرعة اأعلى مبعاجلة املعلومات.

هل قابلت يومًا �صخ�صًا تعرفه، ولكن ل ت�صتطيع تذكر ا�صمه؟ وهل تن�صى اأين و�صعت 
مفاتيحك وب�صكل متكرر؟ جميعًا مررنا بتلك اللحظات، وقد تكون ناة من الإجهاد 
اأج�صامنا  فافتقار  اخر،  �صبب  هناك  يكون  قد  ولكن  الكايف،  النوم  من  احلرمان  اأو 
تفاقم  من  تزيد  اأن  ميكن  بالذاكرة،  املرتبطة  الرئي�صية  الغذائية  العنا�صر  اإىل 
هذه امل�صكلة )الن�صيان و�صعف الذاكرة(، اإذا اأردت اأن تقلل حالة الن�صيان وتقوي 
الذاكرة، هاك خم�صة اأغذية ميكن لها اأن ت�صاعدك على �صد اأحتياجك من العنا�صر 

ال�صرورية لعملية التذكر:

◄  بقلم: حيدر تكمجي

واإعادة  التنمية  ح��ول  فل�سفية  ببداية  مو�سوعي  اأب��داأ  لأن  امللحة  رغبتي  قاومت 
الأعمار، ولكن الأمر ل يحتاج اإىل فل�سفة، بل اإىل قراءة التجارب الناجحة يف بناء 
الأوطان، ومراجعة خربات �سعوب حية بنت اأوطان نقف اليوم احرتاما لها، ونتطلع 

للو�سول اإىل ما و�سلت اإليه من عمران وتقدم وازدهار.
اأجل على كل �سعب اأن يخو�ض جتربته اخلا�سة وياأخذ ما يتمخ�ض عن هذه التجربة 
نن�سى  ل  ولكن  واحل�سارية،  واحلياتية  الفكرية  وخ�سو�سياته  تتنا�سب  نظم  من 
اأي�سًا اإن قراءة التجارب القريبة والبعيدة  لالأمم قد ترثي ت�سوراتنا حول تنمية 

الوطن واملواطن وتق�سر علينا م�سافات التقدم.
من الإ�سكاليات الأ�سا�سية التي تواجه الذي يخو�ض بهذا املو�سوع هي" هل ميكن 
الهتمام  دون  الدولة،  وقطاعات  موؤ�س�سات  اإمناء  برامج  يف  ما  حكومة  تنجح  اأن 

بربامج التنمية الب�سرية ودون الهتمام ببناء املواطن ثقافيًا واجتماعيًا؟
يكاد يكون هناك اإجماع على اأولوية تنمية املواطن على تنمية الوطن، الأمر منطقي، 
فهو الذي �سيقوم بتنمية املوؤ�س�سات والدوائر وامل�ساريع والنظم احلكومية والوطنية، 
وفاقد ال�سيء ل يعطيه، فكيف ميكن لفرد وجمتمع مل يح�سل على الق�سط الأدنى 

من التنمية الذاتية والنف�سية اإن يبا�سر بعملية التنمية الوطنية ال�ساملة؟. 
عادة ما يقرتن عند املتلقي م�سطلح التنمية مبفهوم القت�ساد، وهو �سحيح اإىل 
حد ما، فالتنمية القت�سادية هي املرحلة الأوىل من مراحل التنمية الب�سرية وهي 

ثالث:  
1.مرحلة عندما كان الهدف هو تعظيم راأ�ض املال وزيادته، والذي يقا�ض من خالل 

النا القوي اأو نا الفرد، وهذه ميكن اأن يطلق عليها )التنمية بالب�سر(.
2.بداأ رفع امل�ستوى ال�سحي والتعليمي للفرد باعتباره اأحد عنا�سر اأو عوامل الإنتاج 
بغية رفع اإنتاجيته، كما مت رفع اإنتاجية عن�سر راأ�ض املال  بالتقدم التقني واملكننة 

وهنا اأ�سبحت املرحلة يطلق عليها )التنمية الب�سرية(.
و�سع  مت  وهنا  الب�سر(  اأج��ل  من  )التنمية  هي  للتنمية  تقدمًا  الأك��رث  3.املرحلة 
كم  وبدًل من احلديث عن  اأداة يف حتقيقها،  ولي�ض جمرد  للتنمية  غاية  الإن�سان 
اإن  والت�سغيل.وهكذا نرى  البطالة  اإىل ق�سايا مثل  وتعظيمه اجته احلديث   النا
التنمية-  الثالثة من مراحل  املرحلة  اإىل  – املنتمية  التنموية احلديثة  النظريات 
�سبه �سائعة  والأبنية هي جهود  الأم��وال، واجل�سور  الأعمار، و�سخ  تعترب م�ساريع 
ما مل ت�ستند على اأ�سا�ض من التنمية الب�سرية واملجتمعية، تنمية التعليم وال�سحة، 
املال  العمل، احلفاظ على  للفرد مثل احرتام وتقدير  الذاتية  القيم  واأي�سًا تنمية 
العام، الكفاءة والفعالية يف العمل واختيار الأن�سب، والبتعاد عن املح�سوبية.فهذه 
الدولة  ن�ساأة  منذ  بل  عقود  مدى  على  والتغييب  للت�سويه  تعر�ست  لالأ�سف  القيم 
العراقية احلديثة، وعملية التجميل لبد اأن تبداأها احلكومة ولو تطلب الأمر اإن�ساء 
)وزارة التنمية الب�سرية( التي تاأخذ على عاتقها اإن�ساء معاهد التدريب والتنمية 
اأو التعني احلكومي بدونها كما هو  الب�سرية، ومنح �سهادات ل ميكن للفرد العمل 

متبع يف العديد من الدول الغربية. 
ي�ساهم يف حتقيق  القت�سادية مبا  احلكومية  واخلطط  ال�سيا�سات  تعديل  وثانيًا، 

التنمية الب�سرية.
العادات  وحماربة  فيه،  والإخ��ال���ض  العمل  حب  يف  الديني  ال��وازع  تقوية  وثالثا، 
اأ�سبحت لدينا  اأدخلتها النظم الفا�سدة، والظروف الطارئة، والتي  املتوارثة التي 
التنمية  خطوط حمراء لكنها يف احلقيقة عبارة عن �سدود �سوداء تقع يف طريق 

املجتمعية والفردية والوطنية.



تنمية الأوطان.. من اأين نبداأ؟
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ح�صور يف الغياب
• طالب عبا�ض الظاهر

يا �صيدي
ومولي..

يا بل�صم جرح الأر�ص الغائر
وهو الزمن

املا�صي ..
الآتي ..

..................�ال
اإلم يبقى ح�صورك فينا غيابًا

بيد اإن�ّا ل نفقهه..
وغيابك يكتنفه احل�صور

لكن�نا ل ندرك كنهه؟
فتختلط املقايي�ص علينا

بح�صور الغياب
وغياب احل�صور..

وحتام يطول اأوان اخلال�ص
وتد م�صافات النتظار

وت�صتطيل..
ت�صتطيل مع الزمن

فيهفو طيفك القد�صي
يف حرية الأرواح

ن�صمة اطمنان باردة
يف نزق الأ�صلة

ولفحة دء حانية
يف �صقيع �صتاءاتها

اء واأمل و�صّ
و�صوق..

وحرقة..
ويعرب فيها وهاد الغفلة

و�صحراء الغربة
فاات التيه

كغب�ص ندي يغ�صاه �صباب
ومير على الأفدة األيفًا

كوجه اليقني


�صيدي..
يا مولي..

يا دليل خطانا التائهة
يف عتمة الدروب..
وقبلة لهفتنا الألية

يف اأ�صد اللحظات الع�صيبة
من اأين نبتد احلكاية؟

حكاية النتظار..
اأو ننهيها..

بهذا الرتقب امل�صوب باحلرية
وقد اختلطت يف خ�صم اأحزاننا

املتجددة اأبدًا..
واملتجذرة يف التاريخ..

وجوه النهايات بالبدايات معًا
بواقع يتبع

..ويتع
فيقف ويوقفنا على �صفا حفر الغفلة

..وال..ن..�ص..ي..ا..ن
وب�صي�ص ال�صوء ماال �صاحبًا

يوم لنا بقرب اخلروج
من نفق الآلم..

ويلح ال�صوق فينا لظهورك
واإك�صري ال�صرب راح ينفد

�صياً...ف�صيا
فمن اأين لنا ال�صرب على ما نحب

ومل نزل اأ�صارى ال�صرب على ما نكره؟
بفو�صى جلة القلق

املتفاقم يف اأيامنا
ويلوح طيفك للغارقني

كطوق جناة..
ولكي ي�صري البل�صم ال�صايف

لكل العلل واجلروح
يف عر�ص الأر�ص القادم
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