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اأهم  املفو�ضية العليا امل�ضتقلة لالنتخابات يف العراق واحدة من بني 
العراقية  دائم وم�ضتمر مع اجلماهري  تعامل  لها  التي �ضار  اجلهات 
وب�ضكل دوري، وقد فر�س عليها هذا االمر �ضرورة القيام بتلك الدرا�ضات لكي حتقق 
النجاح املطلوب يف املمار�ضة االنتخابية التي باتت الع�ضب املهم يف ت�ضكيل احلياة 

ال�ضيا�ضية يف العراق.
وتاأتي بعد فرتة وجيزة املمار�ضة االنتخابية الربملانية الثالثة التي يحدو اجلميع اأمل 
كبري  يف اأاّل تكون كمثيلتيها يف امل�ضاركة ال�ضعيفة من قبل اجلماهري، وذلك لكونها 
اخليار االأمثل الذي اأكد عليه اأهل العلم واملعرفة وعلى راأ�ضهم املرجعية الدينية العليا يف 
ت�ضيري اأمور االأمة وحتقيق اأمانيها وطموحاتها، واأاّل يقف االأداء الهزيل للدورة االنتخابية 
االوىل، واملخجل واملخيب ب�ضكل فا�ضح للدورة االنتخابية الثانية عائقا اأمام تر�ضيخ مبداأ 

التغيري عرب �ضناديق االقرتاع.
واإذا ما انتهت العملية االنتخابية وكان ال�ضعف فيها بّينا وا�ضحا ف�ضن�ضهد كما يف املرتني 
ال�ضابقتني رميا لكرة �ضعف امل�ضاركة على اجلماهري من جهات عديدة تاأتي املفو�ضية 
على راأ�ضها حيث اأنها �ضوف تتحّجج بعدم تفاعل اجلماهري مع خططها التي و�ضعتها 

من اأجل اإجناح العملية االنتخابية.
وبقراءة واعية للدور واخلطط التي و�ضعتها املفو�ضية حلد االآن يظهر مدى جهل اأو 
جتاهل املفو�ضية لطبيعة وخ�ضائ�س ال�ضعب العراقي، ومدى تفاعله مع براجمها التي 
كانت وال زالت ترمي بالعبء االأكرب يف اجناحها على تفاعل اجلمهور دون ان تتعب 

نف�ضها بال�ضعي احلثيث منها للو�ضول اىل اجلمهور وو�ضع اخلطط الكفيلة لذلك.

واالأمر الذي البد من اال�ضارة اإليه اأن خطط املفو�ضية ال�ضابقة مل يكن لها اأن حتقق ما 
حققته من النجاح لو ال تلك الدعوات اجلادة واجلهود احلثيثة للمرجعّيات الدينية يف 

حّث اجلماهري على اإجناح امل�ضاركة. 
وقد جاءت البطاقة االنتخابية االلكرتونية لتزيد من امل�ضاكل التي �ضتعرت�س العملية 
االنتخابية القادمة، لت�ضاف اىل م�ضكلة حتديث �ضجل الناخبني الذي لو و�ضعت له خطة 
�ضحيحة عرب تفعيل دور الفرق اجلوالة، الأمكن من الو�ضول اىل ت�ضحيح دقيق الأ�ضماء 
من يحق لهم امل�ضاركة اأوال، وتغيري مركز االقرتاع اخلا�س بكل ناخب ح�ضب القرب 
املكاين ل�ضكناه، وبالتايل �ضمان عدم تكرار ماأ�ضاة عدم وجود ا�ضم الناخب و�ضعوبة 
الو�ضول اىل مركز االقرتاع ب�ضبب حظر جتوال املركبات، ف�ضال عن التذمر الذي ينتاب 

العديد من اأبناء ال�ضعب وعدم خروجه للم�ضاركة ب�ضبب البعد املكاين بالدرجة االأوىل.
ان البطاقة االنتخابية االألكرتونية تعّد و�ضيلة ح�ضارية جيدة ل�ضمان �ضال�ضة العملية 
االنتخابية وفوق ذلك خلوها بدرجة كبرية من عمليات التزوير التي قد تقع هنا اأو 
هناك ولكن تبقى هذه اخلطة بحاجة اىل خطط داعمة تقوم بها املفو�ضية ح�ضرا، 
وقد يكون اأحدها عرب اإ�ضراك املخاتري اأو وكالء املواد الغذائية من اأجل الق�ضاء على كل 

اال�ضكاالت التي اأدت وقد توؤدي اىل اإ�ضعاف امل�ضاركة.
واإن من بني املالحظات االأخرى واملهمة يف هذا املجال �ضعف عملية االإعالن عن خطط 
املفو�ضية وبخا�ضة يف هذه الفرتة على عك�س الدورتني ال�ضابقتني فاملالحظ ب�ضكل ملفت 
للنظر اعتماد االعالن على ال�ضريط االعالين ب�ضكل كبري  فقط يف حني اأن ق�ضية حتمل 
هذه االأهمية كان ينبغي اأن ت�ضاحبها حملة اإعالنية متعددة اجلوانب وا�ضعة املدى...   
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اأ�صبح معلوما اأن املوؤ�ص�صات التي تتعامل مع فة معينة من اجلمهور  ينبغي لها اأن تقوم بدرا�صات  م�صتفي�صة عن ذلك اجلمهور 
للخرو بنتائ تعينها على و�صع اخلطط الالزمة للتاثري فيه واجناح الام املوجهة اليه.

بقلم: رئي�س التحرير •
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دار الوارث للطباعة والن�صر /يف العتبة احل�صينية املقد�صة

 االنتخابات هي تثمني لن�ضال ال�ضعوب والدماء التي �ضالت بع�ضرات الثورات من 
اجل احلرية ومن اجل اأن يحكم ال�ضعب نف�ضه بنف�ضه.....

  تعد مدينة وا�ضط التاريخية من اأهم الحوا�ضر العربية اال�ضالمية المعروفة 
في العراق، اإذ تزخر هذه المدينة بتاريخ ح�ضاري حافل يمتد الأكثر من األف عام.

 مبداأ الهي اأ�ضيل اأكدت عليه كل �ضرائع الديانات التي تنتمي في حقيقتها اإلى 
ال�ضماء، فالت�ضامح ما هو اإال منظومة اجتماعية ذات اأبعاد دينية جاءت لتنظيم....
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  مستشفى خاتم األنبياء40
 لألمراض القلبية واألوعية الدموية

اإلسالم في الباراغواي

 كيف تقنع من حولك بمقدرتك 
على قراءة األفكار

�صهرية ت�صدر عن �صعبة الإعالم  الدو يف ق�صم الإعالم

   العتبة الح�ضينية المقد�ضة مجاال خدميا مهما اإال و�ضعت الى الولوج فيه، وقد 
كان الجانب ال�ضحي من بين اأهم احتياجات اأبناء البلد وبخا�ضة محافظة كربالء..

 من نهر البارانا جاء ا�ضم الباراجواي ليعلن عن ا�ضم دولة مغلقة من كل 
المنافذ، وهذا النهر ي�ضطر ها الى ن�ضفين و تعني النهر المتعدد االأنواع. ....

 َتعرف َمعنا على الطريقة التي ت�ضتطيع بها اأن تقنع َمن اأمامك اأنك قادر َعلى 
قراءة اأفكاره فاالأمر لي�س �ِضحرًا وال قدرات َخارقة، االأمر ِعلمي َبحت....
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ال�ضيعي  الوقف  اأم��وال  وا�ضتثمار  اإدارة  هياأة  ع��ام  مدير 
مدينة  اجناز  ن�ضبة  اإن  خويلد،  ال�ضادة  عبد  كاظم  ال�ضيد 
الزائرين يف حمافظة بابل قرب مرقد العلوية �ضريفة بنت احل�ضن )عليها 
بناء  عملية  اإن   ، خويلد  واأ�ضاف   ،%  70 يقارب  ما  اإىل  و�ضل   ) ال�ضالم 
اأجل  من  امل�ضتثمرين  احد  مع  تنفيذها  على  التعاقد  مت  الزائرين  مدينة 
تقدمي اخلدمات املتنّوعة للزائرين الذين ياأتون من داخل وخارج العراق 
لزيارة املرقد الطاهر والذين تزايدت اأعدادهم يف ال�ضنوات االأخرية. من 
جانبه قال ال�ضيد جعفر جواد املو�ضوي معاون مدير عام الهياأة ، اأن م�ضروع 
مرت   )8000( من  اأكرث  م�ضاحتها  ار�س  على  يقام  الذي  الزائرين  مدينة 
مربع  يتاألف من مول جتاري يتكون من )3( طوابق ، يحيط به 126 حماًل 
جتاريًا ومطعم وقاعات منام جمانية، ف�ضال على اإن�ضاء حدائق ونافورات 
مائية واأماكن خا�ضة ال�ضرتاحة العوائل والزائرين م�ضيفا انه من املوؤمل 
املبا�ضرة بتنفيذ م�ضروع اإ�ضرتاتيجي اآخر بجوار مدينة الزائرين ، يت�ضمن 
ال�ضيارات  ومبيت  لوقوف  ومراآب  عالية  مبوا�ضفات  �ضياحي  فندق  اإن�ضاء 
تنظيم  يف  التكنولوجية  الطرق  باأحدث  ويعمل   ، طوابق   )5( من  يتكون 
عملية اإدخال واإخراج ال�ضيارات من واىل املراآب ، وبنّي املو�ضوي ، اإن من 
 ، بابل  حمافظة  يف  الدينية  ال�ضياحة  بواقع  االرتقاء   ، امل�ضروع  هذا  �ضان 
باالإ�ضافة اإىل قدرته يف رفع امل�ضتوى االقت�ضادي من خالل ت�ضغيل العديد 
من االأيدي العاملة يف مدينة الزائرين ، موؤكدًا يف الوقت ذاته اإن العائدات 
احل�ضن  بنت  �ضريفة  العلوية  مرقد  على  �ضرفها  �ضيتم  للم�ضروع  املالية 

)عليها ال�ضالم ( تنفيذًا ل�ضروط الواقفني املثبتة يف احلجج الوقفية.

اعتماد  ال�ضيعي  الوقف  دي��وان  رئي�س  احليدري  �ضالح  ال�ضيد  �ضماحة 
الديوان ل�ضهادات حفظ القران الكرمي ال�ضادرة عن دار القران الكرمي 

يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة لطلبتها امل�ضاركني يف امل�ضابقات التي جتريها الدار �ضنويا.
ال�ضيخ ح�ضن  الوفد  ورئي�س  املقد�ضة  العتبة احل�ضينية  القران يف  دار  ق�ضم  م�ضوؤول  وقال 
ال�ضادرة  ال�ضهادات  اعتماد  على  واف��ق  احليدري  �ضالح  ال�ضيد  �ضماحة  ان  املن�ضوري 
الدار، مبينا  امل�ضاركني يف دورات  لطلبتها  املقد�ضة  العتبة احل�ضينية  القراآن يف  دار  عن 
على  الطالعه  جاء  بغداد  يف  مبكتبه  الديوان  رئي�س  مع  الدار  وفد  جمع  الذي  اللقاء  ان 
ن�ضاطات الدار يف جمال ن�ضر ثقافة القران الكرمي داخل العراق وخارجه ال�ضيما ما يتعلق 

بامل�ضابقات القرانية التي تقيهما الدار �ضنويا.
وتابع ال�ضيخ املن�ضوري ان �ضماحة ال�ضيد �ضالح احليدري اثنى على اجلهود والن�ضاطات 
الدوؤوبة لدار القراآن الكرمي يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة، ال�ضيما املحفل القراآين ال�ضنوي 
ملنت�ضبي القوات االأمنية الذي اأقيم موؤخرًا يف ال�ضحن احل�ضيني ال�ضريف، وبالتزامن مع 
 ، الغربية  املناطق  االإره��اب يف  العراقي �ضد  يخو�ضها اجلي�س  التي  الع�ضكرية  العمليات 
دار  تقيمها  التي  ال�ضنوية  القراآنية  بامل�ضابقات  ال�ضيد �ضالح احليدري  ا�ضادة  معربا عن 

القراآن الكرمي لطلبة م�ضروع االألف حافظ يف العراق، وطلبة العلوم الدينية.
فعاليات  موؤخرا،  اختتمت،  قد  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  يف  الكرمي  القراآن  دار  وكانت 
الرابعة مل�ضروع االألف حافظ مب�ضاركة )320( طالبًا وطالبة  ال�ضنوية  القراآنية  امل�ضابقة 

من )11( حمافظة عراقية.
فيما دعت، طلبة العلوم الدينية للم�ضاركة يف امل�ضابقة القراآنية ال�ضنوية الثانية يف احلفظ 
والتالوة، والتي من املوؤمل اأن تنطلق فعالياتها يف الثالث من �ضهر جمادى االأوىل على قاعة 

خامت االأنبياء يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة.

���ض��م��اح��ه ال�����ض��ي��د ���ض��ال��ح  
احل����ي����دري رئ��ي�����س دي����وان 
يف  املهدي  االم��ام  موؤ�ض�ضة  وفد  ال�ضيعي  الوقف 
ال�ضيخ  وامل��ايل  االداري  وكيله  مكتب  يف  امريكا 
التاأكيد  اللقاء  خ��الل  وج��رى  امل�ضعودي  �ضامي 
على فتح افاق التعاون بني ديوان الوقف ال�ضيعي 
واملوؤ�ض�ضة حيث اكد ال�ضيد احليدري على �ضرورة 
ان يكون الوجود ال�ضيعي يف امريكا مثاال لوحدة 
ان  واالنفتاح على االخر موكدا �ضماحته  الت�ضيع 
واأتباعهم  البيت  اأهل  خدمه  يف  ال�ضيعي  الوقف 
كامل�ضت�ضفيات  امل�����ض��اري��ع  م��ن  الكثري  فللوقف 
الوحدة  يف  اأمنوذجا  تكون  ان  ويجب  واملدار�س 

ل��ي�����س يف االن��ف��ت��اح م���ع ال�����ض��ن��ة ف��ق��ط ب���ل وم��ع 
امل�ضيحيني، من جانبه اكد الوفد الزائر اعتزازه 
ال�ضيعي وباالجنازات التي حتققت على  بالوقف 
االإداري  الوكيل  امل�ضعودي(  )�ضامي  ال�ضيخ  يد 
العتبات  وت�ضجيل  ال�ضيعي  الوقف  لديوان  واملايل 

�ضامي  ال�ضيخ  ف��ت��وح��ات  ان  م��وك��دا  امل��ق��د���ض��ة 
والكل  امريكا  يف  االف���اق  م��الأت  ق��د  امل�ضعودي 
من  املبذولة  واجلهود  باملنجزات  هنالك  يعرف 
�ضامي  ال�ضيخ  با�ضم  الر�ضمي  الناطق  اكد  جهته 
م�ضرتكة  جلنه  عنه  انبثقت  اللقاء  ان  امل�ضعودي 
الوقف  م��ن  ووف��د  ال��وف��د  �ضمن  العمل  لتن�ضيق 
مدير  و  الديني  التعليم  مدير  �ضمت  ال�ضيعي 
دائرة العتبات ومدير مركز علوم القران وعميد 
كليه االإمام الكاظم) عليه ال�ضالم ( حيث اأ�ضفر 
للعمل  اللقاء امل�ضرتك عن حتديد خطوط عامة 
وتن�ضيق  ع��ال  م�ضتوى  على  والتن�ضيق  امل�ضرتك 

العمل للقاءات م�ضرتكة بامل�ضتقبل القريب ...

ال�صيد احليدري :يجب ان يكون الوجود ال�صيعي يف امريكا مثال  لوحدة 

الت�صيع والنفتاح على الآخر

ديوان الوقف ال�صيعي يعتمد �صهادات حف القراآن اإجناز  7 من مدينة الزائرين يف بابل
الكرمي ال�صادرة من العتبة احل�صينية املقد�صة
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املا�ضي  الثالثاء  يوم  املقد�س  احل�ضيني  ال�ضحن  يف 
2014/2/18  دورة حياة القلوب االأوىل �ضمن م�ضروع 
خميم ال�ضباب احل�ضيني الثاين لطلبة الكليات واملعاهد الذي يقيمه مركز رعاية 

ال�ضباب للعتبة احل�ضينية املقد�ضة .
املكثفة حما�ضرتني هي )الثانية  االأوىل  الفقهية  القلوب  وقد �ضهدت دورة حياة 

واخلمي�س  االأرب���ع���اء  ل��ي��وم��ي  وال��ث��ال��ث��ة( 
االآخر  ربيع  �ضهر  من    )2014/ )19و20 
االإم��ام  مدر�ضة  ب��ك��وادر من  ه���    1435 /

احل�ضني )عليه ال�ضالم ( .
وقد تناولت املحا�ضرة الثانية التي حملت 
االإمي����ان((  ن�ضف  ))ال��ط��ه��ارة  ع��ن��وان 
ت��ف�����ض��ي��ل ف�����ض��ل ال���ط���ه���ارة واأق�����ض��ام��ه��ا 
وال��ت��ط��ه��ري وال��ت��ط��ّه��ر ، و����ض���روط امل���اء 
على  يتوقف  وم��اذا  الطهارة  يف  امل�ضتعمل 

الطهارة ومباذا تنتق�س ، وقد كانت يف جممع �ضيد ال�ضهداء )عليه ال�ضالم(.
 يف حني مت التطرق يف املحا�ضرة الثالثة يوم اخلمي�س واملو�ضومة بعنوان )ال�ضيام 
اأن هناك ثالثة  تبيان  ووقت وجوبه حيث مت  ال�ضوم  النار( اىل ف�ضل  ُجّنة من 
اأوقات للدخول يف ال�ضوم اأولها يكون عند الفجر وهذا يف ال�ضوم الواجب املعني 
وثانيها ميتد من الفجر اإىل الزوال وهو الواجب غري املعني وثالثها ميتد اإىل ما 

قبل الغروب وهو املندوب )امل�ضتحب(.
وعقوبة  املفطرات  اأن��واع  املحا�ضرة  بينت  كما   
جانب  من  العقوبات  هذه  يف  وما  ال�ضوم  تارك 
بالتكافل  اآخر يتعلق  الفرد وجانب  يتعلق بحرية 
املفطر  املقد�س  ال�ضارع  االجتماعي حيث عاقب 
من  االإن�ضان  يحرر  وهذا  رقبة  يعتق  باأن  عامدًا 
 دل اإن  وهذا  م�ضكينًا  �ضتني  يطعم  اأو  العبودية، 
االجتماعي  التكافل  على  يدل  فاإمنا  �ضيء  على 

بني اأفراد املجتمع .

ال�صي الكربالئي يثّمن دور الع�صائر يف اإحالل ال�صالم وي�صّدد على �صرورة 
امل�صاركة يف النتخابات الملانية املقبلة

املهدي  عبد  ال�ضيخ  �ضماحة  املقد�ضة  احل�ضينية  للعتبة  العام  االمني 
الكربالئي دور الع�ضائر العراقية يف ار�ضاء دعائم املحبة والوئام بني 
و  ع�ضائر   ضيو� من  وفدا  ا�ضتقباله  خالل  ذلك  جاء  العراقي  ال�ضعب  اطياف  جميع 
وجهاء حمافظة وا�ضط ق�ضاء ال�ضويرة) ناحية الرحمانية( بعد ان قدموا اىل مدينة 

كربالء املقد�ضة وت�ضرفوا بزيارة العتبات املقد�ضة فيها .
ال�ضيخ الكربالئي وخالل اللقاء تناول  م�ضاألة مهمة تتمثل مبعرفة ماذا يريد اهلل -عّز 
وجل ّ- منا..؟ اإزاء النعم التي اغدقها علينا واملتمثلة بزيارة العتبات املقد�ضة ،واإقامة 
ال�ضعائر احل�ضينية من دون اي عائق او مانع ،فالبد اأن ن�ضت�ضعر هذه النعم، ال�ضيما 
وان العراق يف ال�ضابق قد ُحكم من قبل طاغية متكرب، حكم البالد بالقمع واالرهاب 

القمعية  اال�ضاليب  من  وغريها  وال�ضجون 
والوح�ضية.

من  ال��رغ��م  ع��ل��ى  ان  اىل  �ضماحته  ول��ف��ت 
االرهاب  العراق من  بها  التي مير  الظروف 
وقلة اخلدمات والكثري من االمور التي يتمنى 
املواطن حتقيقها اال اننا اليوم نتمتع باحلرية 
العبادية  امل��م��ار���ض��ات  اإق��ام��ة  يف  ال��ك��ام��ل��ة 
وادخال االوالد يف الدورات الدينية الفقهية 
واالجتماعية وغريها من اجلوانب التي تنمي 

اجلانب الفكري و احل�ضاري لديهم .

يف  املقبلة  النيابية  االنتخابات  يف  الفاعلة  امل�ضاركة  �ضرورة  على  �ضماحته  و�ضّدد   
الوقت الذي ا�ضيب الكثري من املواطنني باالحباط من ال�ضا�ضة الذين يديرون العملية 
هم  والتي  للمواطنني  الكافية  اخلدمات  تقدميهم  عدم  جراء  البالد  يف  ال�ضيا�ضية 

باأم�س احلاجة اليها، وا�ضفًا عدم امل�ضاركة يف االنتخابات باخلطاأ الكبري .
الت�ضرف بزيارة  "ال�ضيخ حممد الكالبي" اإن الهدف من الزيارة هو  من جانبه قال 
قبل  من  والتوجيهات  الن�ضائح  والأخ��ذ  جهة،  من  ال�ضالم(  )عليه  احل�ضني  االإم��ام 
ازاء  ال�ضرعي،  التكليف  معرفة  على  زي��ادة  الكربالئي،  املهدي  عبد  ال�ضيخ  �ضماحة 
من  الكثري  للوفد  �ضماحته  ق��دم  حيث  املقبلة،  الربملانية  االنتخابات  يف  امل�ضاركة 
ابناء  بني جميع  والوحدة  املحبة  روح  ا�ضاعة  على  التي حتث  والتو�ضيات  التوجيهات 

ال�ضعب العراقي.
املقد�ضة  العتبة احل�ضينية  "الكالبي" دور  ثّمن  كما   
ق�ضاء  يف  واالجتماعية  الثقافية  امل��راك��ز  ب��اإق��ام��ة 
ومدر�ضة  عامة  مكتبة  ع��ن  ع��ب��ارة  وه��ي  ال�ضويرة 
حوزوية للن�ضاء واخرى للرجال ومركز ثقايف مب�ضاحة 

وا�ضعة قيد التنفيذ ورو�ضة لالطفال.
اقامة  امكانية  باب احلوار حول  فتح  ويف اخلتام مت 
الق�ضاء  يف  والثقافية  اخل��دم��ي��ة  امل�����ض��اري��ع  بع�س 
البناء  خدمة  ممكن  وقت  باقرب  تنفيذها  وامكانية 

املحافظة وق�ضاء ال�ضويرة ب�ضورة خا�ضة.

افتتاح دورة )حياة القلوب( الأوىل يف ال�صحن احل�صيني ال�صريف
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الزينبّيات يف العامل يتناف�صن على حف خطبة العقيلة 
زينب )عليها ال�صالم(

ال�ضالم(  العقيلة زينب )عليها  �ضهد �ضحن 
لالأيام 22،21،20 من �ضهر �ضباط  م�ضابقة 
ال�ضالم  عليها  زينب  ال�ضيدة  خطبة  حفظ 
بح�ضور اأكرث من )3000( اآالف م�ضرتكة من 
احل��وراء  مركز  برعاية  العامل  دول  خمتلف 
احل�ضينية  للعتبة  التابع   ) ال�ضالم  )عليها 

املقد�ضة.
ما  حفظ  يف  االب��داع��ي  الكرنفال  ه��ذا  ع��ن   
اأمام  ال�ضالم(  )عليها  زينب  ال�ضيدة  قالته 
يزيد )لعنه اهلل( وا�ضتذكار قوتها و�ضجاعتها 
قل  كالمية  ببالغة  الطغاة  زي��ف  ك�ضف  يف 
ها�ضم  الدين  �ضعد  ال�ضيد  وحتدث  نظريها، 
العام امل�ضرف على  البنا مدير مكتب االأمني 
م�ضابقات  هكذا  تنظيم  اآلية  ليو�ضح  املركز 

عاملية فقال:
)عليها  احل���وراء  م��رك��ز  م��وؤخ��را  ا�ضتحدث 
ال�ضالم( لرعاية الفتيات يف العتبة احل�ضينية 
�ضاركتنا  وقد  له،  ن�ضاط   اأول  وهذا  املقد�ضة 
جتاوز  حيث  ال��دول  خمتلف  من  الزينبيات 

نكن  ،ومل  م�ضاركة  اأالف   )3000( ال��ع��دد 
نتوقع هذا العدد. بالرغم من ان هذه االيام 
واملذهب  الدين  له  يتعر�س  ملا  حرجة  تعترب 
اإرهابية لذلك جئن امل�ضاركات  من تدخالت 
زينب  ال�ضيدة  ين�ضرن  وكاأنهن  للم�ضابقة 
امل�ضابقة  ...ف��اأ���ض��ب��ح��ت  ال�����ض��الم(  )عليها 
وتن�ضر  ت��وؤي��د  تظاهرة  ب��ل  كبريا  مهرجانا 

عقيلة بني ها�ضم .
باكرث  تقام  امل�ضابقة  ه��ذه  ان  وبنّي"البنا" 
م���ن دول����ة اأج��ن��ب��ي��ة وع��رب��ي��ة م��ن��ه��ا امل��ان��ي��ا 
وكندا  و���ض��وري��ا  وال��ك��وي��ت  واي���ران  وال�ضويد 
ويف  ولبنان  وبلجيكا  وال�ضعودية  وان��ك��ل��رتا 
وبابل  الب�ضرة  هي  عراقية  حمافظات  اربع 
وال��دي��وان��ي��ة وال��ع��م��ارة وه���ذه امل���رة االوىل 
يف  احلجم  بهذا  م�ضابقة  هنالك  يكون  التي 
االخ��وة يف  ان  ال ح�ضنا  واجنبية  دول عربية 
الربامج  لهذه  ومتلهفني  متعط�ضني  اخل��ارج 
وكان هذا الربنامج بدعم من �ضماحة االمني 
غدا  نتوقع  املقد�ضة  احل�ضينية  للعتبة  العام 

�ضيكون العدد اكرب من اليوم االول و�ضن�ضتعد 
اجراء  لغر�س  اخ��رى  اع��داد  ال�ضتقبال  اكرث 

االختبار .
حممد  �ضارة  املهند�ضة  حّدثتنا  جانبها  من 
م�����ض��وؤول��ة م��رك��ز احل������وراء زي��ن��ب)ع��ل��ي��ه��ا 
عن  وامل�����ض��وؤول��ة  الفتيات  لرعاية  ال�����ض��الم( 
امل�ضابقة "ان امل�ضابقة ت�ضمل كل االعمار من 
عمر خم�ضة اعوام حتى �ضتني عاما هذه اول 
م�ضابقة يقيمها مركز احلوراء زينب )عليها 
ملحبي  ال��ك��ب��ري  التجمع  ه���ذا  ال�������ض���الم(... 
يعد  وال��ذي  ال�ضالم(  زينب )عليها  احل��وراء 
مكملة  جاءت  التي  الزينبية  للثورة  جتديدا  

للثورة احل�ضينية .
وقالت امل�ضاركة "هدى م�ضطفى جواد"  اإن 
هذه املبادرة العظيمة التي قامت بها  العتبة 
الفتيات يف  لتوعية  املقد�ضة مهمة  احل�ضينية 
كل العامل ولي�س يف العراق فح�ضب، ل�ضرورة 
قراءة خطبة ال�ضيدة زينب )عليها ال�ضالم( 
وقيم  وح��ك��م  م��ع��ان  م��ن  فيها  م��ا  وا�ضتلهام 
�ضامية ونحن مب�ضاركتنا هذه مل تكن اجلائزة 
امل�ضابقة  هذه  يف  م�ضاركتنا  من  الهدف  هي 
ال�ضيدة  ر�ضالة  اي�ضال  هي  كانت  ما  بقدر 
الزينب الكربى )عليها ال�ضالم( اىل العامل .
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االأم�����ان�����ة ال���ع���ام���ة ل��ل��ع��ت��ب��ة 
باملبا�ضرة  املقد�ضة  العلوية 
املنطقة  يف  جديدة  داخلية  اأب���واب  باإ�ضتحداث 
الفا�ضلة بني رواق اأبي طالب وما يقابلها بالرواق 
اجل  من  وذل��ك  املطهر  العلوي  للحرم  الداخلي 
للزائرين  واخل���روج  ال��دخ��ول  عملية  ان�ضيابية 

الكرام .
اجلديدة  الداخلية  البوابات  مل�ضروع  تو�ضيح  ويف 
الفنية  الهند�ضية  ال�����ض��وؤون  ق�ضم  رئي�س  اأك��د   ،
للعتبة  االإع��الم��ي  للمركز  دو���س  ع��الء  املهند�س 
العلوية املقد�ضة ، قائال :" وافقت االأمانة العامة 
اأب��واب  ا�ضتحداث  على  املقد�ضة  العلوية  للعتبة 
ال�ضالم  عليه  طالب  اأب��ي  رواق  ب��ني  م��ا  ج��دي��دة 
ال�ضريف  للحرم  الداخلي  ال��رواق  من  يقابله  مبا 

لتكون داعمة لتو�ضعة الباب الو�ضطي املقابل اإىل 
ال�ضريح املقد�س من جهة الراأ�س ال�ضريف ".

امل�ضروع  يت�ضمن   ": دو����س  املهند�س  واأ���ض��اف 
تو�ضعة الباب االأوىل ال�ضمالية بحدود ثالثة اأمتار 
و40 �ضم فيما �ضيتم املبا�ضرة بباب اجلهة الغربية 
بنف�س القيا�س وكلها بني رواق اأبي طالب واحلرم 
بني  ال��راب��ط��ة  االأب����واب  ع��دد  لي�ضبح  ال�ضريف 
اأبواب  خم�ضة  ال�ضريف  واحلرم  طالب  اأبي  رواق 
اإبقاء  الو�ضيطة مع  الثالث  االأبواب  تو�ضعة  �ضيتم 
وكل  احل��ايل  و�ضعهما  على  اجلانبيان  البابان 
هذه االأبواب مقابلة متاما ل�ضحن فاطمة عليها 
االأب��واب  اإىل  متكاملة  منافذ  و�ضتكون  ال�ضالم 
رواق  بني  اجنازها  �ضيتم  التي  الرئي�ضية  الثالث 

اأبي طالب و�ضحن فاطمة عليها ال�ضالم ".

اأعمال تذهيب طارمة باب املراد ت�صل اإىل ن�صبة  من الإجناز

الأمانة العامة للعتبة العلوّية املقّد�صة ت�صتحدث اأبواب 
داخلية جديدة داخل احلرم العلوي ال�صريف

املراد  باب  لطارمة  اخلارجية  الواجهة  اإك�ضاء  اإع��ادة 
�ضجل  اإىل  ي�ضاف  جديد  م�ضروع  الذهبية  بالبالطات 
الكاظمية  العتبة  ت�ضهدها  التي  العمرانية  امل�ضاريع 
القدمية  الذهبية  البالطات  تعر�ضت  ما  بعد  املقد�ضة، 
لتلف  �ضببًا  كانت  مما  االإهمال  وعهود  الزمن  لتقادم 
العديد منها وا�ضودادها وت�ضاقطها، لذا عزمت االأمانة 
مالكاتها  خالل  من  املقد�ضة  الكاظمية  للعتبة  العامة 
�ضي�ضفي  ال��ذي  امل�ضروع  ه��ذا  اجن��از  على  الهند�ضية 
متنا�ضقة  اإ�ضالمية  وبنقو�س  ج��دي��دة  جمالية  مل�ضات 
االإ�ضالمي  ال�ضرح  وبهاء هذا  تتالئم مع رونق  وحديثة 

الكبري.
امل�ضرفة  اللجنة  رئي�س  حت��دث  امل�����ض��روع  م��راح��ل  ع��ن 
م�ضروع  حقق  قائلًة:  االأع�ضم(  ف��وؤاد  )نادية  املهند�ضة 
ن�ضبة  اجل��دي��دة  الذهبية  ال��ب��الط��ات  تركيب  اأع��م��ال 
بلغت40% من االإجناز، بعد مروره مبراحل عدة ابتداًء 

من  القدمية  البالطات  ورف��ع  الت�ضاميم  اإع���داد  م��ن 
واملعاجلة  االأولية  ال�ضيانة  باأعمال  والقيام  الطارمة، 
االإن�ضائية واأعمال التاأ�ضي�ضات الكهربائية اجلديدة التي 

ت�ضبق تن�ضيب البالطات. 
ووا�ضلت حديثها حول ت�ضنيع البالطات قائلًة: مت ت�ضنيع 
البالطات الذهبية من مادة النحا�س وطالئها بالذهب 
عيار )24( بقيا�ضات واأ�ضكال خمتلفة ح�ضب الت�ضاميم 
البالطات امل�ضنعة  الهند�ضية امل�ضادق عليها، علمًا ان 
النوعية. وال�ضيطرة  التقيي�س  جهاز  لفحو�ضات  تخ�ضع 
وعملية  البالطة  تقطيع  مراحل  عن  حديثها  وتابعت 
اإىل  و�ضواًل  املطلوبة  اللمعان  ودرجة  وتنعيمها  تنظيفها 
طريقة الطالء االألكرتوين احلديث املتبع االآن يف العامل 
اأجمع تنجز يف معمل طالء الذهب يف العتبة الكاظمية 
املقد�ضة، وذكرت اإنه �ضيتم اجناز هذا امل�ضروع املبارك 

خالل اأربعة اأ�ضهر اإن �ضاء اهلل تعاىل. 
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• يعّدها ويحررها : �ضباح الطالقاين

قال ممثل املرجعية الدينية العليا ان مكافحة القوى الظالمية 
مهمة وطنية ال تخت�س بطائفة دون اأخرى وال تخت�س بفئة 
دون اآخرين وبالفعل جند ان جميع مكونات ال�ضعب العراقي 
يقفون خلف القوات امل�ضلحة واأبناء الع�ضائر الذين يطاردون 
امل�ضلحني املنتمني اىل هذه املجموعات املنحرفة وهذا اأمر ال 

جدال وال نقا�س.
وقال ال�ضيد احمد ال�ضايف خالل خطبة اجلمعة الثانية يف 
ال�ضعوب  اأن  2014/1/3م  املوافق  االول/1435ه����  1/ربيع 
اال�ضالمية تئن من ممار�ضات هوؤالء االرهابيني التكفرييني 
الدين  الوقت اىل  ين�ضبونها يف نف�س  التي  امل�ضينة  الدموية 

اال�ضالمي والدين اال�ضالمي احلنيف هو براء منهم".
تخت�س  ال  وطنية  مهمة  القوى  هذه  مكافحة  واأ�ضاف" ان 
وبالفعل  اآخرين  دون  بفئة  تخت�س  وال  اخ��رى  دون  بطائفة 
جند ان جميع مكونات ال�ضعب العراقي يقفون خلف القوات 
امل�ضلحة وابناء الع�ضائر الذين يطاردون امل�ضلحني املنتمني 
اىل هذه املجموعات املنحرفة وهذا اأمر ال جدال وال نقا�س 

فيه ا�ضال، ولكن يف الوقت نف�ضه البد من التاأكيد على �ضرورة 
ابتعاد اجلميع عن اأي ممار�ضة طائفية او اأي م�ضا�س بحقوق 

املواطنني التي كفلها الد�ضتور".
واأو�ضح" ان اال�ضتقرار ال�ضيا�ضي واالجتماعي للبلد مرهون 
باحرتام بع�ضنا للبع�س االآخ��ر يف حقوقه امل�ضروعة وعدم 
التجاوز على القانون حتت اأي ذريعة، مبّينًا" اننا على اأبواب 
انتخابات مهمة وعلى اجلميع ان ينتظروا وي�ضربوا ليقول 
ال�ضعب كلمته وينتخب جمل�س النواب القادم من خالل توفري 
االأجواء املنا�ضبة حتى ميار�س كل فرد يف هذا البلد حريته 

واختياره بعيدًا عن اأي �ضغط وتدخل داخلي او خارجي".
وبني ان هذه امل�ضاكل التي متر بالبلد حتتاج اىل االلتفات ملا 
ذكرت، العراق مقبل وهذه املمار�ضات التي تكون بني فرتة 
واخرى ممار�ضات من خالل �ضناديق االقرتاع البد ان تتهياأ 
لها الظروف املنا�ضبة.اعتقد بهذا املقدار على االخوة جميعًا 
ان يلتفتوا وان يهتموا وان يعوا خطورة املرحلة التي مير بها 

البلد".

ممثل  ال�ضايف  احمد  ال�ضيد  �ضماحة  اأك��د  ال�ضايف:  ال�ضيد 
املرجعية الدينية العليا وخطيب جمعة كربالء اليوم اجلمعة 
15 ربيع االول 1435ه� املوافق 17 من كانون الثاين 2014م؛ 
وبداأ  اأ�ضبحت م�ضكلة عاملية  االره��اب  ان م�ضكلة  اأك��د على 
وان م�ضطلح  يعاين من خطورتها ال�ضيما  ال��دويل  املجتمع 

االرهاب اخذ يت�ضدر اغلب االأخبار املرئية  وامل�ضموعة. 
وبنّي ال�ضيد ال�ضايف ان حقيقة االرهاب مبنية على من يعتقد 
العنف  ي�ضتعمل معه طريقة  ان  واالآخ��ر البد  ال�ضح  انه هو 
الإثبات فكرته والعراق عانى من هذه امل�ضكلة والزالت هناك 
تفجريات  منها  االره���اب  خانة  يف  اإال  ت�ضنف  ال  عمليات 
الأن  وازع  بال  العزاء  جمال�س  وتفجري  االأبرياء  وا�ضتهداف 
االرهاب يعتقد ان العنف جزٌء من اأفكاره ومعتقداته. مطالبا 
املجتمع الدويل بو�ضع حلول جذرّية لهذه الظاهرة اخلطرية 

الأنها ال تقف عند دولة واجلميع �ضيعاين منها".
وتطّرق �ضماحته اىل العراق وا�ضفا اإياه باأنه من الدول الغنية 

برثواته الطبيعية واملائية والرثوات غري امل�ضتك�ضفة وانه من 
الدول غري الفقرية، لكن واقع احلال ان بع�س اأجزائه الكبرية 
تعي�س حالة الفقر حيث ان دخل الفرد العراقي ال يتنا�ضب 
وحجم الرثوات املوجودة مما يوؤ�ضر اىل وجود م�ضكلة حقيقية 
يف التنمية االقت�ضادية من جانب والتخطيط لها من جانب 
اآخر داعيا اىل ا�ضتغالل ثروات البلد بال�ضكل االأمثل وتفعيل 
القطاع ال�ضناعي، حيث اأن اغلب املعامل وامل�ضانع قد اأغلقت 
ب�ضكل كامل يف ظل عجز القطاع احلكومي وعدم تقدمي الدعم 
للقطاع اخلا�س. م�ضددًا على �ضرورة اعطاء االأولوية للتنمية 
االقت�ضادية الن االأجيال القادمة �ضت�ضاألنا عما قدمنا لهم، يف 
حني ان كل البلدان يف العامل حتتل التنمية االقت�ضادية لديها 
االأولويات، واحلل لهذا هو اأن نبني اقت�ضادا متعدد املداخيل 
والعراق بلد يحتوي على هذه االمكانات، حمذرا يف الوقت 

نف�ضه من االعتماد على النفط فقط".

مكافحة الرهاب والقوى الظالمية مهمة وطنية 

نطالب بحلول دولية لظاهرة الرهاب، و�صرورة التنمية القت�صادية يف العراق
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الكربالئي: دعت املرجعية الدينية العليا املواطنني الذين لهم حق 
الت�ضويت ان ال يتوانوا عن مراجعة مراكز الت�ضجيل لتح�ضيل هذه 
البطاقة الذكية التي مبوجبها �ضي�ضارك باالنتخابات القادمة، كما 
املنا�ضبة  االآليات  و�ضع  اىل  االنتخابات  مفو�ضية  املرجعية  دعت 

ل�ضمان وتاأمني و�ضول هذه البطاقة اىل جميع املواطنني.
املهدي  عبد  ال�ضيخ  �ضماحة  العليا  الدينية  املرجعية  وقال ممثل 
22/ربيع  يف  اجلمعة  ل�ضالة  الثانية  اخلطبة  خالل  الكربالئي 
االول/ 1435ه� املوافق 2014/1/24م" فيما يتعلق بقيام مفو�ضية 
االنتخابات بالبدء بتوزيع بطاقة االنتخاب االلكرتونية املعرب عنها 
ب� )البطاقة الذكية( يف حمافظات الفرات االو�ضط وتعميمها على 
حمافظات العراق نعترب هذه و�ضيلة من الو�ضائل التقنية احلديثة 
ل�ضبط االأمور ومظهرًا ح�ضاريًا ميكن من خالله احلد من التزوير 
الذي كان يح�ضل يف البطاقات االنتخابية ال�ضابقة.. وهي وان مل 
حتّد ب�ضكل نهائي من التزوير اإال انها ميكن اأن تقّلل ب�ضورة كبرية 
من ذلك.. وت�ضمن حق املواطن يف االإدالء ب�ضوته وفق اآليات تقنية 
حديثة وميكن ان ت�ضتعمل ملوارد اخرى تنفع املواطن م�ضتقبال، 

ل عليه امل�ضاركة يف االنتخابات للدورات القادمة من  وبالتايل ت�ضه
له يف كل  دون احلاجة اىل مراجعة مراكز االنتخابات لتحديث �ضج
دورة انتخابية وحيث ان املفو�ضية قررت عدم ال�ضماح للمواطن 
عن  حرمانه  وبالتايل  البطاقة  ه��ذه  دون  من  ب�ضوته  ب���االإدالء 
ممار�ضة حقه الد�ضتوري يف انتخاب من ميثله يف جمل�س النواب 

القادم".
ودعا الكربالئي" جميع املواطنني الذين يحق لهم الت�ضويت ان ال 
يتوانوا عن مراجعة مراكز الت�ضجيل لتح�ضيل هذه البطاقة وعدم 
مفو�ضية  دع��وة  وكذلك  االنتخابي..  باحلق  والتفريط  الت�ضييع 
االنتخابات اىل و�ضع االآليات املنا�ضبة ل�ضمان وتاأمني و�ضول هذه 
البطاقة اىل جميع املواطنني الذين يحق لهم الت�ضويت ويف جميع 
املحافظات والعمل على توفري املقومات اللوج�ضتية والفنية الإجراء 
الفرق  اآلية  اعتماد  ذلك  ومن  املحدد.  موعدها  يف  االنتخابات 
اأ�ضهر  ال��دوارة التي اعتمدتها عند حتديث �ضجل الناخبني قبل 
التعاون  اىل  وغريهم  واملوظفني  الدولة  موؤ�ض�ضات  جميع  وندعو 

التام الإجناح هذه العملية".

ن�ضبة  وارتفاع  املنطقة،  يف  التطرف  انت�ضار  من  نحذر  الكربالئي: 
احلرمان يف العراق

ح��ّذرت املرجعية الدينية العليا من انت�ضار ظاهرة االره��اب والفكر 
مع  بالتعاي�س  القبول  وع��دم  العنف  ا�ضتخدام  على  املبني  املتطرف 
االآخر من االنت�ضار بالدول اال�ضالمية عموما واملنطقة ال�ضرق اأو�ضطية 

خ�ضو�ضا. 
وقال ممثل املرجعية الدينية �ضماحة ال�ضيخ عبد املهدي الكربالئي 
االول/1435ه����  8/ربيع  يف  اجلمعة  ل�ضالة  الثانية  اخلطبة  خ��الل 
املوافق 2014/1/10م بال�ضحن احل�ضيني ال�ضريف" ما جنده – يف 
الوقت احلا�ضر- مما يجري يف كثري من مناطقنا ال�ضيما دول ال�ضرق 
على  املبني  املتطرف  والفكر  االره��اب  ظاهرة  انت�ضار  من  االأو�ضط 
ا�ضتخدام العنف وعدم القبول بالتعاي�س مع االآخر تعاي�ضًا �ضلميًا وما 
تبع ذلك من ت�ضرفات �ضّوهت �ضمعة اال�ضالم و�ضبّبت اراقة الكثري من 

الدماء للم�ضلمني وعدم اال�ضتقرار يف عدد من دول املنطقة".
مو�ضحا" انه وباإزاء ات�ضاع هذه الظاهرة وامتدادها اىل دول متعددة 

دواًل  لت�ضمل  امل�ضتقبل  يف  اأك��رث  الظاهرة  ه��ذه  تت�ضع  ان  املمكن  من 
اأن يكون هناك تكاتف بني اجلميع يف  اأخ��رى.. ولذلك البد  و�ضعوبًا 
�ضبيل مكافحة هذه االأفكار واعتماد الفكر الو�ضطي املعتدل الذي بني 
عليه اال�ضالم والديانات ال�ضماوية كاأ�ضا�س يف التعاي�س ال�ضلمي بني 
مكونات اي جمتمع ومن دون ذلك فاإن هذه الظاهرة ال ميكن احلد من 
تاأثرياتها ال�ضيئة على اال�ضالم ودول املنطقة.. بل �ضتت�ضع لت�ضمل املزيد 

من الدول اال�ضالمية وغريها..
وحول معاناة بع�س املحافظات العراقية من ارتفاع ن�ضبة احلرمان فيها 
قال ال�ضيخ الكربالئي ما ن�ضه "بع�س املحافظات العراقية تعاين من 
ارتفاع ن�ضبة احلرمان فيها اكرث من غريها ومل حتظ مبوارد مالية تكفي 
للتعوي�س ولو عن ن�ضبة من هذا احلرمان ا�ضافة اىل عدم وجود روؤية 
اقت�ضادية وتنموية ميكن من خاللها توظيف وا�ضتثمار خ�ضو�ضيات 
تلك املحافظات مما متلكه من قدرات زراعية او جغرافية او �ضناعية 

مما زاد من تاأثريات هذا احلرمان على مواطني تلك املحافظات..

نحّذر من انت�صار التطّرف يف املنطقة، وارتفاع ن�صبة احلرمان يف العراق

املرجعية العليا تدعو املواطنني للح�صول على البطاقة الذكية 
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• حتقيق:  في�ضل غازي- حممود امل�ضعودي

فرصة من أجل التغيير



االنتخابات هي تثمين لنضال الشعوب والدماء التي سالت بعشرات الثورات من اجل الحرية ومن اجل أن يحكم الشعب 
نفسه بنفسه، وكل هذه الجهود افرزت عملية االنتخابات التي تقضي بتغيير الحكومات في كل فترة زمنية محددة 
من قبل الدول المعنية ومن خالل صناديق االقتراع وفوهات االقالم ال فوهات البنادق وسفك الدماء. واالنتخابات عملية 

ديمقراطية شفافة مضمونها حكم الشعب للشعب واختيار من هو يستحق بالفعل ان يمثل الشعب بالقول والفعل.
ًا خاصًا  ولبيان آفاق عملية االنتخابات النيابية التي ستجري في العراق لعام ٢٠١٤م أعدت مجلة )الروضة الحسينية( ملفّ

على جزأين سيتم فيهما تغطية جوانب التعريف بالعملية االنتخابية والتثقيف ألجل الوعي االنتخابي.

االنتخابات النيابية
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  البحث عن مرتكزات 
التغيير

اأ�ضتاذ مادة القانون الد�ضتوري يف كلية القانون بجامعة 
حتدث  اللطيف  عبد  م��وؤي��د  �ضامر  ال��دك��ت��ور  ك��رب��الء 
بال�ضيا�ضي وخروجه اىل  املواطن  ثقة  قائاًل" ان دوام 
االنتخابات يتطلب العديد من االج��راءات واأكرث هذه 
االجراءات تقع على عاتق ال�ضيا�ضيني او املر�ضحني كون 
هذه الطبقة فقدت الكثري من م�ضداقيتها يف ظل حالة 
الت�ضاحن والتقاطعات ال�ضيا�ضية واالأزمات التي عا�ضها 
يقدم  �ضابقتني مل  دورت��ني  العراقي على مدى  ال�ضعب 
فيهما جمل�س النواب �ضوى القليل من النتائج االيجابية 
فيما بقيت اأغلب القوانني والت�ضريعات املهمة التي مت�س 

ال�ضعب مبا�ضرة يف ادراج احلكومة او الربملان".
واأو�ضح د. �ضامر" ان معاجلة هذا االأمر ال تنطلق من 
ال�ضيا�ضيني وحدهم بل ان هناك طبقات اأخرى تعد قوى 

تقليدية ي�ضاندها ال�ضعب على مّر الزمن وهي الع�ضائر 
على  النا�س  حث  ت�ضتطيع  والتي  الدينية  واملرجعيات 
بطبيعة  نحن  ال��ذي  الدميقراطية  بناء  طريق  متابعة 
احلال جنربه للمرة االأوىل يف تاريخ العراق احلديث".

وحتّدث د. �ضامر عن كيفية �ضناعة التغيري عن طريق 
ميكن  التي  املداخل  اىل  بالن�ضبة  فقال"  االنتخابات 
التاأثري هو مدخل التغيري �ضمن  من خاللها ان يكون 
النظام الدميقراطي من خالل �ضناديق االقرتاع فان 
ذلك يبداأ بتغيري ال�ضخ�ضيات املر�ضحة وتقدمي الكفاءة 
والنزاهة ك�ضفات مبداأية يف الرت�ضح ملجل�س النواب، 
كما ان التغيري يجب ان ال يكون بتغيري االأ�ضماء فقط 
عمل  خطة  وجعلها  االنتخابية  الربامج  بتطوير  امن��ا 
وا�ضحة املعامل ولي�س حربا على ورق يرمى جانبًا حال 

فوز املر�ضح بع�ضوية الربملان".
قد  التغري  ان  ختامًا"  حديثه  �ضامر  د.  وا���ض��ت��درك 
يفقد حمتواه وج��دواه اذا افتقد اىل االط��ار القانوين 

التغيري،  هذا  اليها  ي�ضتند  التي  املوؤ�ض�ضية  القاعدة  او 
اليجاد  مقابلة  حاجة  ام��ام  اأنف�ضنا  �ضنجد  وبالتايل 
التي  القوانني  الإق��رار  الت�ضريعية  باملنظومة  للنهو�س 
االأح��زاب  قانون  فيها  مبا  االنتخابات  عملية  تخ�س 

وغريه".
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 نظرة قانونية
معاون عميد كلية القانون بجامعة كربالء الدكتور �ضياء 
عبد اهلل عبود اجلابر، حتدَث عن ال�ضيغة القانونية 
لقانون االنتخابات فقال" ان قانون االنتخاب احلايل 
ملجل�س النواب العراقي يختلف عن القانون الذي �ضدر 
حتت الرقم )16( لعام 2005، وتعديالته اختلفت رغم 
لهذه  القانوين  التقييم  وجود وجهات نظر بخ�ضو�س 
التعديالت، ومع ذلك نرى بان هذه الطريقة تتنا�ضب 
مع الو�ضع احلايل بالعراق، وحتقق الكثري من االأمور 
التي ي�ضبوا اليها امل�ضّرع واأي�ضا ال�ضعب العراقي، اأما 
من  العراقي  املواطن  وغايات  اه��داف  حتقيق  كيفية 
خالل هذا القانون يف جمل�س النواب القادم فان ذلك 
يرتك للمواطن نف�ضه من خالل االآلية التي ُر�ضمت له 
الختيار ممثليه عن طريق االقرتاع املبا�ضر، على اأ�ضا�س 
التحقق والتاأكد من هوية املر�ضح وكفاءته لتويل هذا 
املن�ضب، واالأخذ بنظر االعتبار انه �ضيكون جزءا من 
ال�ضلطة الت�ضريعية التي ت�ضرع القوانني املهّمة للمواطن 

بالدرجة االأوىل".
لنتائج  ت�����ض��ورات��ه  ع��ن  بت�ضريح  ���ض��ي��اء  د.  وخ��ت��م 
االنتخابات القادمة كمحلل وقانوين قائاًل" ما نتوقعه 

يف االن��ت��خ��اب��ات ال��ق��ادم��ة ه��و اع���ادة ان��ت��خ��اب بع�س 
ال�ضخ�ضيات الفعالة يف الربملان احلايل ولكن اأغلبية 
من  يراد  وما  تغيريهم...  �ضيتم  املوجودين  االأع�ضاء 
الربملان القادم مطالب �ضعبية كبرية من �ضمنها اعادة 
النظر بالكثري من القوانني املوجودة حاليا واالهتمام 
مبا�ضرة  امل��واط��ن  بحياة  تعنى  ال��ت��ي  بالت�ضريعات 
وتوزيع  الدولة  وادارة  باخلدمات  املتعلقة  كالقوانني 

الرثوات وغريها..."

 الدعاية االنتخابية 
بين الواقع والخيال 

مدير مركز الدرا�ضات القانونية والد�ضتورية يف جامعة 
العرداوي قال" يف ما  الدكتور خالد  املقد�ضة  كربالء 
يتعلق بالدعاية االنتخابية احلقيقية هي الدعاية املبنية 
على ا�ضا�س ال�ضلوك ال�ضحيح واخلدمة املقدمة من قبل 
املر�ضح اىل الناخب، وهذا يجب ان يكون من قبل الكتل 
ال�ضيا�ضية  والكتل  الأن االحزاب  واملر�ضحني  ال�ضيا�ضية 
توعية  عن  امل�ضئولة  هي  وبالتايل  احلرية  اأوعية  هي 
املواطن وتثقيفه وتعليمه وحتفيزه للو�ضول اىل �ضناديق 
االقرتاع، وهذا االمر ينبغي االلتفات له من قبل الكتل 

فاملالَحظ  االنتخابية،  الدعاية  ق�ضية  يف  ال�ضيا�ضية 
اليوم هو نفور املواطن من مو�ضوع االنتخابات ومتلمله 
عن ممار�ضة العملية االنتخابية، يف وقت خرجت هذه 

الدولة للتو من رحم ا�ضتبدادية مقيتة".
دول��ة  ب��ن��اء  يف  ي��رغ��ب��ون  العرداوي" ال��ن��ا���س  اأ���ض��اف 
العامة  واحلريات  احلقوق  ت�ضمن  حقيقية  دميقراطية 
وبني  باحلرية  النا�س  رغبات  بني  تناق�س  وهناك  لهم 
هو  ذل��ك  يف  وال�ضبب  االق���رتاع  �ضناديق  اىل  ال��ذه��اب 
الدعاية وال�ضلوك ال�ضيئ الذي مار�ضته الكتل ال�ضيا�ضية 
الكتل  ان  نالحظ  نحن  وال��ي��وم  ال�ضابقة،  ال���دورات  يف 
ال�ضيا�ضية لها نوعني من الدعاية االنتخابية نوع مبا�ضر 
نالحظه يبداأ االن قبل احلمالت الدعائية التي تطلقها 
حت�ضل  مبا�ضرة  غري  دعاية  هو  اآخ��ر  ون��وع  املفو�ضية، 
بعنوان  ال  ال�ضيا�ضية  الكتل  قبل  العراقي من  ال�ضارع  يف 
احلملة االنتخابية ولكن بعناوين فرعية اأخرى، وهذا وان 
كان �ضحيحا يف بع�س االحيان لكنه ينبغي ان ال يكون هو 
اال�ضا�س يف مداعبة �ضلوك الناخب، الن العمل احلقيقي 
االق��رتاع هو  بها اىل �ضناديق  والو�ضول  النخب  جلذب 
احلاكم  بني  للعالقة  ال�ضحيح  والبناء  العامة  اخلدمة 

واملحكوم وزرع الثقة بني احلاكم واملحكوم".
وتابع" هنالك دعاية مبا�ضرة اخرى �ضنالحظها وقت 
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الدعاية االنتخابية حني ما تطلق الدعايات االنتخابية 
حيث �ضتبذل الكثري من االأم��وال، والكثري من الوجوه 
الق�ضية  لكن  العراقية  امل��دن  �ضوارع  يف  �ضورها  ترفع 
هي لي�ضت ق�ضية �ضورة كبرية او �ضورة �ضغرية اأو وجه 
جميل او غري حمبب املهم هو كيف تخدم النا�س، وكيف 
بثقافتنا  نعرف  ونحن  االنتخابي،  برناجمك  تطبق 
او  االن�ضان  ان  الب�ضيطة  العراقية  وثقافتنا  العربية 
الرجل هو موقف او كلمة ومن يقطع هذه الكلمة ينبغي 
الوعود االنتخابية  او  الكلمات  بها، وهذه  االإيفاء  عليه 
بالق�َضم  ا�ضبه  هي  االنتخابية  الدعاية  يف  تطلق  التي 
ال�ضيا�ضية ان تفي  الكتل  واملواطن، وعلى  الناخب  بني 
النه  ال�ضلطة،  اإىل  بالفعل  ت�ضل  عندما  الق�ضم  بهذا 
يف الفرتة املا�ضية الكثري من الكتل ال�ضيا�ضية اأطلقت 
وعودا واأحالم وردية اىل الناخب لكن احلقيقة انه اي 
من هذه الوعود مل يطبق على ار�س الواقع حيث الزال 
الفقر يحتل الن�ضبة الكبرية يف ابناء ال�ضعب العراقي، 
تع�ضف  والبطالة  مهدمة  التحتية  البنى  زال���ت  وال 
م�ضتوياته  اعلى  يف  واالإداري  امل��ايل  والف�ضاد  بالعراق 
موؤ�ض�ضات  الد�ضتورية  املوؤ�ض�ضات  والزال��ت  البلد،  يف 
الزالت  املحا�ض�ضة  واأن  كما  ومتناق�ضة،  فاعلة  غري 
وال�ضراعات  عملها،  وتربك  ال�ضيا�ضة  العملية  تعطل 
عليه  كانت  مما  باأ�ضد  تعمل  اليوم  هي  ها  ال�ضيا�ضية 
الدولة موجودة  بناء  االنتخابية، وم�ضاكل  ال��دورة  قبل 
وامل�ضاكل   االزم��ات  ه��ذه  وجميع  كبري  ب�ضكل  االن  اىل 
وهذه التحديات التي تواجه العملية ال�ضيا�ضية وتواجه 
املواطن العراقي قطعت وعود من قبل الكتل ال�ضيا�ضية 
انها �ضتعالج بالفرتة االنتخابية املا�ضية لكنها مل تعالج 
بن�ضبة  النفور  من  حالة  لديه  كان  اذا  املواطن  واليوم 
على  يوجب  فهذا  فر�ضًا  االنتخابية  العملية  من   %40
الكتل ال�ضيا�ضية ان تكون حذرة من اعطاء الوعود وعدم 

تنفيذها مرة اأخرى الأن املواطن العراقي رمبا �ضيعزف 
ال�ضيا�ضية  والعملية  الدميقراطية  العملية  عن  متاما 
وهذا االأمر لي�س من بنات اأفكاري اإمنا هذه التحليالت 
حيث  ال��دول  يف  االنتقالية  الفرتات  لواقع  والدرا�ضات 
وحت�ضل  الدميقراطي"  "العزل  احلالة  ه��ذه  تدعى 
تكون  ان  على  الدولة  وموؤ�ض�ضات  الدولة  تعجز  عندما 
فاعلة يف خدمة املواطن وبالتايل �ضيكون بني خيارين 
اخ��رى اىل  م��رة  ال��رج��وع  او خيار  الفو�ضى  اأم��ا خيار 
النظام اال�ضتبدادي وهذا االمر اذا ح�ضل يف العراق 

ف�ضوف تكون كارثة وماأ�ضاة كبرية".

 المفوضية 
المستقلة لالنتخابات.. 

خطة متكاملة
م�ضوؤول االعالم والعالقات العامة يف مكتب حمافظة 
قال"  ال��ع��ام��ري  ح�ضني  االأ���ض��ت��اذ  االنتخابي  ك��رب��الء 
امل�ضتقلة لالنتخابات خطة متكاملة  املفو�ضية  و�ضعت 
الجناز انتخابات الربملان العراقي يف الثالثني من �ضهر 
ني�ضان القادم، وهذه اخلطة و�ضلت اىل مراحل متقدمة 
باال�ضتعداد اىل اجناز هذا اال�ضتحقاق الوطني، مبتدئة 
من عر�س �ضجل الناخبني االبتدائي ومرحلة حتديث 
ال�ضيا�ضية  الكيانات  وا�ضتقبال طلبات  الناخبني  �ضجل 
واعتمادها ومن ثم ا�ضتقبال قوائم املر�ضحني وهي االآن 
تعمل على اكمال االإجراءات اخلا�ضة من اجل اعتماد 
هذه القوائم لغر�س امل�ضادقة عليها ومن ثم اي�ضالها 
اىل اجلهات املخت�ضة كهياأة امل�ضائلة والعدالة ووزارتي 
والدفاع  الداخلية  ووزارت���ي  العايل  والتعليم  الرتبية 
ال�ضروط  وتوفر  التحقق  لغر�س  االخ��رى،  وال���وزارات 
الالزم وجودها يف ال�ضخ�س املر�ضح، واخلطوة املهمة 

الناخب  بطاقة  بتوزيع  تتمثل  املفو�ضية  عمل  يف  االآن 
االلكرتونية بالتعاقد مع �ضركات عاملية ر�ضينة خمت�ضة 
بطاقة  لطباعة  اال�ضبانية(  )ان���درا  �ضركة  وحت��دي��دا 
البطاقات هي موجودة يف  واالآن  الناخب االلكرتونية، 
العراق وحمافظة كربالء كانت من اوائل املحافظات 

التي و�ضلتها بطاقة الناخب االلكرتونية".
اأ�ضاف العامري" تعمل املفو�ضية االن يف كربالء على 
توزيع هذه البطاقات اىل كافة الناخبني يف املحافظة 
حيث كان ذلك اعتبارًا من يوم 1/19 من خالل مراكز 
املحافظة الفرعية البالغ عددها اربعة وثالثون مركز 
فرعي، ويكون توزيع البطاقات على الناخبني من خالل 
التموينية  البطاقة  اال���ض��رة  من  �ضخ�س  اي  اح�ضار 
لال�ضرة مع هويات بقية اأفراد االأ�ضرة، ويف يوم االقرتاع 
االق��رتاع  لبطاقة  )حاماًل  الناخب  يكون  اأن  من  البد 
االلكرتونية مع هوية تعريفية ر�ضمية ثانية للتاأكد من 

البطاقة االلكرتونية(.
واأكمل" اأما فرز االأ�ضوات فانه يف االنتخابات ال�ضابقة 
العتبة  او  االن��ت��خ��اب��ي  القا�ضم  عملية  يعتمد  ك��ان��ت 
االنتخابية، فيما يعتمد جمل�س النواب القادم على نظام 
الناخبني  اأ�ضوات  احت�ضاب  يف  املعدل(  ليغو  )�ضانت 
وهذا النظام ال يت�ضمن حد انتخابي وال يت�ضمن قا�ضم 
ريا�ضية بحتة  يعمل على نظام معادلة  واإمنا  انتخابي 
�ضيتم اعتمادها بعد فرز وعّد اوراق االقرتاع للناخبني 
ملعرفة من �ضي�ضغل املقاعد املخ�ض�ضة ملجل�س النواب، 
و�ضيتم الفرز كخطوة اأوىل يف حمطات االقرتاع ميدانيا 
ووكالء  املدين  املجتمع  منظمات  من  مراقبني  بوجود 
�ضيتم  ثم  ومن  االع��الم،  وو�ضائل  ال�ضيا�ضية  الكيانات 
العد  مراكز  اىل  واال�ضتمارات  االوراق  ه��ذه  ار���ض��ال 
والفرز يف كل حمافظة الإعادة عملية عد وفرز االوراق 

التي متت يف عملية مراكز االقرتاع للتاأكد".
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وختم العامري حديثه قائال" هناك خطوات اأخرى 
بتنفيذ  ال��ب��دء  اهمها  وم��ن  عليها  املفو�ضية  تعمل 
م�ضروع الت�ضجيل البايومرتي، الذي يعمل على انتاج 
بطاقة الكرتونية حديثة تت�ضمن البيانات والب�ضمات 

وال�ضورة لكل ناخب عراقي".

 اإلعالم وتأثيره 
على العملية االنتخابية

مدير مكتب قناة العراقية يف كربالء املقد�ضة )علي 
االنتخابية  العملية  دع��م  ج��ان��ب  ت��ن��اول  اجل��ن��اب��ي( 
بكل  ال��ع��راق��ي  االإع����الم  �ضبكة  فقال" ان  اع��الم��ي��ًا 
موؤ�ض�ضاتها �ضواء كانت �ضحافة او اإذاعة او تلفزيون، 
اأولت ق�ضية االنتخابات اأهمية كربى ووفرت م�ضاحات 
والتلفزيون  لالإذاعة  بالن�ضبة  البث  وقت  من  كبرية 
االإع���الم  ل�ضبكة  التابعة  ال�ضحف  يف  وم�ضاحات 
العراقي، وكذلك عدد من ال�ضحف التي ت�ضدر يف 
حمافظات العراق وهدفنا من االهتمام باالنتخابات 
وحثهم  العراقي  لل�ضعب  اأو�ضع  م�ضاركة  ل�ضمان  هو 
املمار�ضات  من  واح��دة  باعتبارها  االنتخابات  على 
اأربع  الدميقراطية التي ي�ضهدها العراق اجلديد كل 

�ضنوات".
اأ�ضاف اجلنابي" وفيما يخ�س مكتب قناة العراقية 
يف حمافظة كربالء املقد�ضة فانه يبذل جهدا كبريا 
من  االنتخابات  بق�ضية  يتعلق  ما  كل  تغطية  لغر�س 
املجتمع  وموؤ�ض�ضات  االنتخابات  مفو�ضية  ن�ضاط 
ان  اإىل  اإ�ضافة  العملية،  بهذه  يتعلق  ما  وكل  امل��دين 
هناك مل�ضقات توعوية وتعريفية حتث املواطن على 
�ضتبداأ  لربامج  االآن  ونعد  االنتخابات،  يف  امل�ضاركة 
قبل فرتة االنتخابات الغر�س منها تغطية احلمالت 

االنتخابية للمر�ضحني بعدالة وم�ضاواة".

 السيد الصافي: 
االنتخابات تحفظ حق 

الجميع فال تتنازلوا عن 
حّقكم 

واعترَب ممثل املرجعية الدينية العليا بان االنتخابات 

عن  يتنازلوا  اأاّل  اجلميع  وعلى  اجلميع  حق  حتفظ 
حّقهم ب�ضبب بع�س املف�ضدين ومن مل يِف بعهوده...

الثانية  اخلطبة  خ��الل  ال�ضايف  احمد  ال�ضيد  وق��ال 
ل�����ض��الة اجل��م��ع��ة يف 2 ���ض��ف��ر 1435ه������� امل��واف��ق 
فيها  ق�ضية  لي�ضت  هي  2013/12/6م" االنتخابات 
ردة فعل..االآن عندما ننتخب زيدًا ومل يكن زيدًا موفقًا 
ومل يهتم باأمور البلد فهذا ال يعني ان االنتخابات خطاأ 
ولكن هذا يعني ان الذي انتخبناه فيه م�ضكلة وهذا 
�ضيء جزئي.. انتبهوا الأن ردود الفعل ال تكتب التاريخ 
وامنا الفعل هو الذي يكتب التاريخ.. مبينا" نحن ال 
ميكن ان نفاجاأ باأن النا�س تنكم�س الأن فالن مل ينجز 
ما وعد والأن فالن مل يعمل �ضيء والأن فالن �ضارق.. 
هذه لي�ضت طريقة لبناء بلد نحن نريد ان ن�ضع اآلية 

متنع عن اأجيالنا ال�ضر والقمع والت�ضلط والف�ضاد...
واأ�ضاف" االنتخابات عبارة عن اآلية حتفظ للمجتمع 
املف�ضدين  بع�س  ب�ضبب  حقك  عن  تتنازل  ال  حقه.. 
يفوا  مل  ال��ذي��ن  بع�س  ب�ضبب  حقك  ع��ن  تتنازل  وال 
بوعودهم.. ال تكون االأمور نا�ضئة عن ردة فعل ونحن 
االنتخابات  فثقافة  عامة  ثقافة  عن  نتكلم  بالنتيجة 
ثقافة جيدة وتو�ضلنا اىل اقل خ�ضارة.. البد ان تكون 
نظرتنا ايها االخوة بهذا املقدار من امل�ضتقبل البعيد 

حتى نحقق ما نريد.."

 المرجعية العليا 
تحّدد الوسائل المرفوضة 

شرعا في الدعاية 
االنتخابية 

اجلوانب  من  عدد  العليا  الدينية  املرجعية  وح��ددت 
التي يجب مراعاتها يف الرت�ضيح اىل جمل�س النواب 
القادم، كما حّددت بع�س الو�ضائل املرفو�ضة -�ضرعًا 
للمر�ضحني  االنتخابية  ال��دع��اي��ات  يف  واأخ���الق���ا-  

لالنتخابات القادمة.
املهدي  عبد  ال�ضيخ  العليا  املرجعية  ممثل  وق���ال 
الكربالئي خالل اخلطبة الثانية ل�ضالة اجلمعة يف 
9/�ضفر/1435ه� املوافق 2013/12/13م بال�ضحن 
ان دور جمل�س  ال�ضريف" مما ال�ضك فيه  احل�ضيني 
النواب �ضواء اأكان يف ت�ضكيل احلكومة او الت�ضريعات 

او الرقابة على اداء احلكومة هو دور مهم جدًا وان 
�ضي�ضل  ال��ذي  ال�ضخ�س  يتحملها  التي  امل�ضوؤولية 
متثل  االدوار  هذه  الأداء  النواب  جمل�س  ع�ضوية  اىل 
م�ضوؤولية كبرية اأمام اهلل تعاىل واأمام النا�س ولذلك 
الكفاءة  اأنف�ضهم  يف  يجدون  الذين  االأ�ضخا�س  فان 
اأداء هذا الدور، ويجدون ان الظروف  واملقدرة على 
والفر�ضة لهم مواتية وحقيقية للو�ضول اىل ع�ضوية 
اذا  واأم��ا  الرت�ضيح.  يف  ي��رتددوا  اأاّل  فعليهم  املجل�س 
اأحجم هوؤالء عن الرت�ضيح فاأنهم باإحجامهم هذا عن 
الرت�ضيح �ضيف�ضحون املجال لغريهم ممن ال ميتلك 
الأداء هذا  املطلوبة  ال�ضفات  وبقية  والكفاءة  القدرة 

الدور املهم جدًا كما بّينا..
ممثل  فاأو�ضح  االنتخابية  الدعايات  بخ�ضو�س  اأم��ا 
الدعاية  ب��دء  م��ع  بقوله"  العليا  الدينية  املرجعية 
االنتخابية والتي حتاول من خاللها كل كتلة او املر�ضح 
باأن  لالعتقاد  الناخبني  من  اكرب عدد ممكن  اقناع 
هذا املر�ضح او الكيان هو االأف�ضل الأداء دور التمثيل 
الأبناء ال�ضعب العراقي.. فاأنه البد ان تكون املناف�ضة 
االنتخابية مبنية على التعاطي الدعائي ال�ضحيح وان 
تكون الدعاية االنتخابية حمكومة ب�ضلوكيات وقواعد 
الهدف  يكون  حيث  وقانونًا  واأخالقا  �ضرعًا  مقبولة 

الو�ضول اىل ال�ضخ�س االأف�ضل لبناء الدولة".
حقًا  كان  وان  االنتخابية  الدعاية  حق  ان  واأ�ضاف" 
مكفواًل د�ضتوريًا ولكن البد ان يكون مبنيًا على اأ�ضا�س 
الناخب  اح��رتام عقل  املبني على  ال�ضريف  التناف�س 
ع�ضوية  اىل  الو�ضول  غاية  وان  وقناعاته  واإرادت����ه 
مرفو�ضة  بو�ضائل  اال�ضتعانة  تربر  ال  النواب  جمل�س 
او  املر�ضح  ال�ضخ�س  كان  وان  حتى  واأخالقا  �ضرعًا 

الكيان يعتقد باأنه االأف�ضل يف ال�ضاحة.
مو�ضحًا" ان ا�ضتخدام املال والهدايا واعطاء الوعود 
ال�ضركات  اأ�ضحاب  ببع�س  واال�ضتعانة  بالوظائف 
وعود  مقابل  االنتخابية  العملية  لتمويل  واملقاولني 
املرفو�ضة  الو�ضائل  م��ن  ه��ي  ذل��ك  وغ��ري  مب��ق��اوالت 
او  الدينية  �ضرعًا واأخالقًا، وكذلك ا�ضتغالل الرموز 
املبادئ الإعطاء �ضفات معينة لبع�س املر�ضحني بق�ضد 
التاأثري على قناعاتهم واختياراتهم )اي الناخبني( او 

ا�ضتغالل امل�ضاعر الدينية او الطائفية او القومية.. 
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تعلن العتبة احل�صينية املقد�صة عن انطالق  )م�صابقة كتاب( بهدف ن�صر الثقافة 
الأول من  املجتمع ومت اختيار كتاب )قد جاءتكم موعظة( وهو  ال�صالمية بني 
املقد�صة  احل�صينية  العتبة  اعالم  ق�صم  يف  يباع  الكتاب  اأن  علما  امل�صابقة  �صل�صلة 
ب�صعر 7 دينار للن�صحة الواحدة ، داعية الراغبني بامل�صاركة اىل مطالعة الكتاب 
بدقة لال�صتفادة منة والجابة على ال�صلة اخلا�صة به يف ال�صتمارة املرفقة اخر 

الكتاب.
ال�صرو واملالحظات:

1-    �صتجري القرعة لنتخاب 2 فائزا لالجوبة ال�صحيحة
2-    مت تخ�صي�ص جوائز قيمة جدا للفائزين )يف حالة زيادة عدد امل�صاركني �صيزداد عدد اجلوائز(

3-    اجلائزة الوىل �صفر اىل العمرة  )او مايعادله( للم�صاركني من داخل العراق و�صفر اىل العتبات للم�صاركني من خار العراق )او ما يعادله( ،اما اجلائزة 
الثانية والثالثة والرابعة �صفر اىل مدينة م�صهد املقد�صة  )اومايعادله(

-    امل�صاركة يف امل�صابقة لعمار 1عاما فما فوق )مواليد 2 فما دون(
21//31 اآخر موعد لت�صليم الجوبة يف تاري    -

-    ت�صلم الجوبة )ال�صتمارة(اىل ق�صم العالم يف داخل ال�صحن احل�صيني ال�صريف )جوار باب الراأ�ص ال�صريف(
7-    ت�صلم ورقة ال�صتمارة املرفقة اآخر الكتاب فقط ولتقبل اأي ورقة اخرى.

.)21 8-    �صيعلن عن ا�صماء الفائزين بالقرعة يف موقع العتبة احل�صينية املقد�صة وجملةالحرار وجملة العائلة امل�صلمة )يف ال�صهر ال�صاد�ص من عام

ي�صتعد دار القراآن الكرمي يف العتبة احل�صينية املقد�صة لإقامة )امل�صابقة 
القراآنية ال�صنوية الثانية ( يف احلف والتالوة  وقد خ�ص�صت الدار هذه 
امل�صابقة لطلبة العلوم الدينية ب�صكل خا�ص وذلك يف  يوم الأربعاء امل�صادف 
3 جمادى الأوىل 13ه�  - / اآذار/ 21 وملدة ثالثة اأيام، وعلى  قاعة 
خامت الأنبياء يف ال�صحن احل�صيني ال�صريف..اأكد ذلك ال�صيد مرت�صى جمال 
الدين معاون ق�صم دار القران الكرمي حيث اأ�صاف : قام الدار اأي�صا بطبع 
بو�صرتات اإعالنية  متنوعة واإر�صالها اإىل جميع مواقع احلوزة العلمية يف 
النجف ال�صرف من اجل اإعالم اك عدد من طلبتها، كذلك مفاحتة مكاتب 
احلوزة يف املحافظات الأخرى لغر�ص امل�صاركة يف )احلف والتالوة( علما 
اإن امل�صابقة ت�صرة على الرجال فقط "واأو�صح"اأي�صا �صتجري امل�صابقة 
لذلك  �صكلت  وقد  املت�صابقني  حتديد  اجل  من  الأول  اليوم  يف  التمهيدية 
جلنة مكونة من ال�صي اح�صان الب�صري وال�صي با�صم العبادي وال�صي على 

اخلفاجي .

واجلدير بالذكر ان دار القران الكرمي يف العتبة احل�صينية املقد�صة خ�ص�ص 
جوائز مالية للفائزين الأوائل وكذلك للمتميزين ف�صال عن توزيع �صهادات 

تقديرية.

تعلن العتبة احل�صينية املقد�صة عن انطالق  )م�صابقة كتاب( بهدف ن�صر الثقافة 
الأول من  املجتمع ومت اختيار كتاب )قد جاءتكم موعظة( وهو  ال�صالمية بني 
املقد�صة  احل�صينية  العتبة  اعالم  ق�صم  يف  يباع  الكتاب  اأن  علما  امل�صابقة  �صل�صلة 
 دينار للن�صحة الواحدة ، داعية الراغبني بامل�صاركة اىل مطالعة الكتاب 
بدقة لال�صتفادة منة والجابة على ال�صلة اخلا�صة به يف ال�صتمارة املرفقة اخر 

-    مت تخ�صي�ص جوائز قيمة جدا للفائزين )يف حالة زيادة عدد امل�صاركني �صيزداد عدد اجلوائز(
-    اجلائزة الوىل �صفر اىل العمرة  )او مايعادله( للم�صاركني من داخل العراق و�صفر اىل العتبات للم�صاركني من خار العراق )او ما يعادله( ،اما اجلائزة 

-    مت تخ�صي�ص جوائز قيمة جدا للفائزين )يف حالة زيادة عدد امل�صاركني �صيزداد عدد اجلوائز(

اإعالن

اإعالن



غري





  إيمان الغزي
   

العام   اإىل  ي�ضري  والدت����ه  ت��اري��خ  اأن 
امل��دن  اإح���دى  بفلورن�ضا  )1265م(  
التاريخ  هذا  على  اأع��وام  ع�ضرة  م��رور  االإيطالّية،وبعد 
املعروف  زوج��ه��ا  حلقها  اأن  لبث  م��ا  التي  اأّم���ه  توفيت 
بال�ضيد) دانتي ( بعد مرور �ضنوات قليلة ليرتك الفتى 
) األيجريي ( يكابد اأهوال احلياة يف �ضن مبكرة معيال 

اأخوته واأخواته اخلم�س الذين هم اأ�ضغر منه �ضّنا.
عالية  وثقافة  جيدا،  تعليما  دانتي  األيجريي  تلقى  وقد 
اأّهلته فيما بعد لكتابة �ضفره العمالق، وملحمته امل�ضماة 
)الكوميديا االإلهّية( التي تعّد من بني االأعمال الكربى 
واالأدب  الفكر  دار�ضو  عليها  اأثنى  االأدب حيث  عامل  يف 
فيها من  ملا  بل  اأخ��اذا فح�ضب،  �ضعرا  ت�ضّكل  لكونها  ال 
معلومات تعود اإىل الع�ضور الو�ضطى  املظلمة التي تنتمي 
اإليها هذه امللحمة، ف�ضال عّما ت�ضتمل عليه من حكمة ومن 

روؤية اإن�ضانية.
حكومة  يف  عديدة  �ضيا�ضية  منا�ضب  دانتي  تقّلد  وق��د 
فلورن�ضا اأواخر القرن الرابع ع�ضر امليالدي، وبعد تغرّي 
االأح��وال ال�ضيا�ضّية يف تلك املدينة مبجيء فئة �ضيا�ضية 
اإىل  االأخ���ري  ُنفي  دانتي  اإليها  مييل  التي  الفئة  تناوئ 
مدينة )رافينا( االإيطالّية البعيدة عن بلدته االأم �ضنة 
1302م،  وبني اأ�ضوار هذه املدينة اجلديدة، وبحدود عام 
1308م بداأ دانتي كتابة الكوميديا االإلهية، وهي امللحمة 
ال�ضعرية التي حتكي انتعا�ضه الروحي، وترّكز االهتمام 
على مو�ضوع احلياة بعد املوت، وبعد اإمتامه لهذه امللحمة 

اخلالدة تويف األيجريي دانتي يف مدينة رافينا اأي�ضا، وقد 
دفن حتت ثراها يف العام )  1321 م(. 

- امللحمة
اإىل  اأردن��ا و�ضفا �ضريعا لهذه امللحمة التي حتتاج  واإذا 
ال�ضخ�ضّيات  ماهية  ت�ضرُح  ومتنّوعة  كثرية  ح��وا���ٍس 
ال��واردة يف جمموعة ق�ض�ضها الغام�ضة، فيمكن القول 
اأدب��ي ملحمي �ضخم يبحث  االإلهية عمل  الكوميديا  اإن 
يف فل�ضفة )احل�ضر والن�ضر( حماوال الو�ضول اإىل و�ضف 
اأدبي لثالث حاالت اإن�ضانية على �ضبيل التمثيل الفني لها، 
اإذ يعالج يف الن�ضيد االأول= ) الكانتو ( مفهوم الرذيلة 
التي يخ�ض�س لها ف�ضال من امللحمة يدعوه ) اجلحيم ( 
وينتقل دانتي يف الف�ضل الثاين من الرذيلة اإىل الف�ضيلة، 
ر ( بينما �ضتكتمل يف  ناعتا ن�ضيده الثاين هذا بال�) مطه
الن�ضيد الثالث الذي ي�ضّميه ) الفردو�س ( �ضروط الذوات 
على  ق��ادرا  املتلقي  يجعل  نحو  على  الكاملة  االإن�ضانّية 
روؤية ارتقاء ف�ضائل هذه الذوات واكتمال �ضعادتها عند 

و�ضولها اإىل درجة اخلري االأ�ضمى.
يفتتح الن�ضيد االأول من امللحمة ودانتي تائها يف دغل اأ�ضود 
كثيف، كناية عن املع�ضية وال�ضالل، وحني يهم بال�ضعود 
وحو�س  ثالثة  طريقه  يعرت�س  م�ضم�س  منري  ت��لٍّ  اإىل 
)النمر، الفهد، الذئبة( وهي رموز للتدليل على املعا�ضي 
الثالث ح�ضب الفل�ضفة الرومانية، اأي: )العنف، الغدر، 
فرجيل،  يظهر  هذه  دانتي  حرية  و�ضط  ويف  ال�ضعف( 
وه��و موؤلف ملحمة )االإن��ي��ادة( اخل��ال��دة، ورم��ز العقل 

الب�ضري عند االأوربيني يف الع�ضور الو�ضطى، ليخربه اأن 
الطريق الوحيد للو�ضول اإىل اجلنة هو الغو�س يف اأعماق 
اجلحيم، و معرفة اخلطايا، و من ثّم املرور باملطهر... و 

من هنا تبداأ امللحمة.
ويف واحد من ف�ضول اجلحيم يف الكوميديا االإلهية يحكي 
دانتي على ل�ضان الكونت )اأوجولينو( حكايته احلزينة يف 
ال�ضجن، و كيف هلك جوعًا و�ضط الزنزانة مع اأطفاله، 
وحني يلتقي دانتي بالكونت )اأوجولينو( يف اآخر مرحلة 
من مراحل اجلحيم، تتبدل طبيعة جهنم من احلرارة 
دانتي  يقرتب  حيث  الزمهرير،  ب���رودة  اإىل  الالهبة 
ب�ضحبة فرجيل اإىل املكان الذي يكّبل فيه ال�ضيطان يف 
اأدنى درجات اجلحيم، وهناك معه خونة االأوطان وخونة 
بني  االأهل واالأ�ضحاب. ويف املكان ذاته يجد دانتي املعذَّ
حتت اأردية من اجلليد الكثيف، بينما دموع الباكني منهم 
تتجمد من الربد، وكّلما زاد االإثم ت�ضاعد امتداد اجلليد 

لالأعلى مانعا االأنفا�س من تدفئة اأ�ضحابها. 
ثّم يتوقف دانتي عند منظر ب�ضع مقزز، اإذ يجد رجاًل 
مغمورا يف اجلليد حتى رقبته ينه�س يف جمجمة رجٍل اآخر 

 المؤثّرات اإلسالميّة في الكوميديا اإللهيّة لدانتي  

 األيجريي دانتي هو �صاعر اإيطاليا الكبري يف القرون الو�صطى، ويعّده كثري من الباحثني 
والدار�صني لتاري الفكر والأدب الأوربي من اأهم �صعراء الإن�صانّية قاطبة. 

دقيقة  اأ�صياء  اخلا�صة  �صريته  عن  يعرف  دانتي  األيجريي  لأخبار  املتابع  يكاد  ول 
وموثوقة، وذلك ب�صبب غياب الوثائق ال�صخ�صّية املتعلقة بتفا�صيل حياته وطريقة 

معي�صته ب�صبب الفا�صل الزمني الكبري الذي يف�صلنا عنه )بحدود 7عام تقريبا( ، 
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مغمور اأي�ضًا، ويطلب دانتي من فرجيل التوقف، لي�ضاأل 
قرينه،  جمجمة  نه�ضه  �ضبب  عن  و  حكايته  عن  الرجل 
وهنا حكى الكونت )اأوجولينو( ق�ضته مع رئي�س االأ�ضاقفة 
)روج��ريي( الذي زّج به مع عياله يف الزنزانة.وقد قام 
الكونت اأوجولينو بالتحالف مع رئي�س االأ�ضاقفة اآنذاك، و 
غدر بابن عمه )جيوفاين( وقتله. و لكن رئي�س االأ�ضاقفة 
�ضرعان ما غدر هو االآخر بالكونت، ورماه مع اأبنائه يف 
الربج، واأمر احلرا�س باإقفال باب الربج اإىل االأبد، حتى 

ق�ضى الكونت مع اأبنائه يف ال�ضجن جوعًا.
ويف امللحمة ت�ضوير للم�ضري الذي اآل اإليه رجال الدين 
حتقيقا  احلقائق  لي�ضوهوا  من�ضبهم  ا�ضتغلوا  ال��ذي��ن 
الأولئك  ال��ع��ذاب  ت�ضاعف  وق��د  الدنيوية،  مل�ضاحلهم 
الذين اعتادوا بيع �ضكوك الغفران مببالغ مالية للب�ضطاء 
وامل�ضت�ضعفني من النا�س. وقد كان األيجريي دانتي بالرغم 
من تدّينه �ضديَد اخل�ضومة مع البابا ) الزعيم الروحي 
)الرهبان(،  امل�ضيحيني  الدين  رج��ال  ومع   ) للن�ضارى 
ولهذا �ضّب عليهم جام غ�ضبه، وا�ضتخدم خميلته ليختار 
لهم العذاب الذي ينا�ضب اجلرمية التي ارتبكوها عندما 
ل�ضكوك  وبيع  تعميد  من  بطقو�ضه  و  بالدين  �ضخروا 

الغفران.
- موا�ضع التاأثري االإ�ضالمي

رمّبا ال يفي هذا الو�ضف القا�ضر باإعطاء �ضورة كاملة 
ما  فكرة  يعطينا  لكنه  لدانتي  االإلهية  الكوميديا  عن 
عن االأثر االإ�ضالمي يف  كوميديا دانتي الذي اّطلع على 
التي  الكثرية  الرتجمات  خالل  من  االإ�ضالمّية  االأفكار 
و�ضلت اإيطاليا من اأ�ضبانيا و�ضقلية، وغريها من االأم�ضار 

االأوربّية التي احتّكت بالثقافة االإ�ضالمّية.
واأول هذه التاأثريات يتمّثل من خالل وجود االأجواء التي 
ا�ضتوحاها دانتي من رحلة االإ�ضراء واملعراج التي ورد اأول 
))�ُضْبَحاَن  تعاىل:  قوله  يف  الكرمي  القراآن  يف  لها  ذكر 
َراِم اإىَِل امْلَ�ْضِجِد  َن امْلَ�ْضِجِد احْلَ اَلِّذي اأَ�ْضَرى ِبَعْبِدِه َلْياًل ِمّ
ِميُع  ُه ُهَو ال�َضّ َيُه ِمْن اآَياِتَنا اإَِنّ ى اَلِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِ االأَْق�ضَ
على  �ضنقع  باإمعان  الكوميديا  ق��راءة  وعند  رُي((  الَب�ضِ
مت�ضابهات كثرية بني الق�ضتني، وال �ضيما يف تلك النزعة 
للت�ضور  وفقا  وردت  كما  للجنة  العام  للو�ضف  املثالّية 
االإ�ضالمي، وهو ما حاول بع�س الدار�ضني االأوربيني اإبعاده 
ونكرانه عن طريق ذهابهم اإىل عدم تاأّثر دانتي باأّية اأفكار 

اإن�ضانّية �ضابقة له يف هذا اخل�ضو�س. 
هذا ف�ضال عن وجود متطابقات تف�ضيلّية ال ميكن اأن ناأتي 
عليها كّلها لكرثتها ولتوّزعها يف حمتويات الكوميديا، لكن 
نذكر منها مثال ا�ضتخدام دانتي لتو�ضيفات ورد ذكرها يف 
ق�ضة االإ�ضراء، فهذه الق�ضة ت�ضّبه �ضرعة انتقال الر�ضول 
االك��رم ) �ضلى اهلل عليه واآل��ه ( يف الف�ضاء اخلارجي 
بال�ضهم الذي يخرج من القو�س اأو بالريح، وهو ما ي�ضتعمله 
دانتي عند احلديث عن و�ضف �ضعوده الفني ) اخليايل 
العلوي، وكذلك عندما قارن بني �ضعود  الف�ضاء  اإىل   )

االأرواح يف �ضماء زحل ب�ضرعة الريح.
وي�ضتخدم دانتي يف ملحمته م�ضطلح ال�)ملبو( للتدليل 
على اأ�ضحاب االأرواح التي مل ُيح�ضن اأ�ضحابها، وكذلك 
وي�ضكن  الدنيوية،  حياتهم  يف  لالآخرين  ُي�ضيئوا  ومل 
منطقة اللمبو ح�ضب الكوميديا الدانتية التي ت�ضبه منزلة 
ماتوا  الذين  االأطفال  االإ�ضالمية  العقيدة  يف  االأع��راف 
الذين عا�ضوا حياة �ضاحلة،  والن�ضاء  الرجال  اأو  اأبرياء 

غ��ري اأن��ه��م وثنيون اأو م��ن دي��ان��ات اأخ���رى، اأم��ا طريقة 
عذابهم فهي معنوية حم�ضة ال مادّية واقعية، وهذا غري 
بعيد عن ا�ضتخدام القراآن للفظة )االأعراف( التي حتمل 
ا�ضم �ضورة قراآنية معروفة، اأما االأعراف يف االأ�ضل اللغوي 
فهي: كل مرتفع من االر�س، وهنا يف اال�ضتخدام القراآين 
فهي: تدل على �ضور عال  يف�ضل بني اجلنة والنار، اأي 
اأ�ضحاب اجلنة  واالأ�ضقياء،  ال�ضعداء  يف�ضل بني منازل 

واأ�ضحاب النار.
تر�ضمها  التي   ) اأو ) اجلحيم   ) النار   ( ان �ضورة  كما 
الكوميديا االلهية لدانتي �ضبيهة اإىل حد ما بال�ضورة التي 
عرفتها العقيدة اال�ضالمية، اإذ يجعل دانتي نار اجلحيم 
متكونة من �ضبعة طبقات ي�ضميها )منازل ( وهو ما ي�ضري 
جهنم  واإن   (( احلجر:  �ضورة  يف  �ضراحة  القراآن  اإليه 
ملوعدهم اأجمعني، لها �ضبعة اأبواب لكل باب منهم جزء 

مق�ضوم((.
الكوميديا  اإىل �ضورة اجلنة يف  بالن�ضبة  وكذلك احلال 
االلهية لدانتي،  فهي �ضورة ال تختلف كثريا عن ال�ضورة 
التي تر�ضمها لها العقيدة اال�ضالمية، فهي عند دانتي يف 
)املطّهر(  ممدودة على ح�ضرة �ضفح جبل اأخ�ضر ممتد 
عابق برائحة الزهور والزعفران، مزدان باأ�ضكال الطيور 
ينتظرن  اللواتي  اجلميالت  العرائ�س  وفيه  واالأ�ضجار، 
املوؤمنني املقربني من الرب الرحيم بلهفة و�ضوق  اإقبال 
ال ينقطع اأب��دا، ولعّل هذا ال يختلف من حيث املظهر اأو 
اجلوهر عن �ضورة اجلنة التي األفناها نحن امل�ضلمون يف 
واأحاديث  وال�ضنة  كالقراآن  املعروفة،  العقائدّية  اأدبّياتنا 

االأئمة االأطهار .
وهكذا يتجّلى لنا تاأثري العقيدة االإ�ضالمّية نظرا ملا متتلك 
من متا�ضك فكري وترا�سٍّ بنياين يف معتقداتها، يف تراث 
االأمم االأخرى وهو ما ت�ضهد به كوميديا دانتي تلك امللحمة 
التي ظّلت حمل افتخار لكل اأوربي يعرف اللغة الالتينية 

القدمية من الع�ضور الو�ضطى وحتى يومنا هذا.
الت�ضّور  اأن  اإىل  يقودنا  اأن  املمكن  م��ن  ذل��ك  اأن  كما 
اأن يجد �ضداه  املمكن  ت�ضّور من  الغيبي هو  االإ�ضالمي 
ومعقوليته عند االأمم االأخ��رى غري االإ�ضالمية مبا فيها 
الع�ضور  يف  العداء  واأهله  االإ�ضالم  نا�ضبت  التي  االأمم 
الغابرة فيما يعرف باحلروب ال�ضليبية التي زامنت كتابة 

دانتي مللحمته االإن�ضانية الكربى .
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الكاتب المسرحي وائل 
محمد من مواليد مصر 

١٩٦٢، تبعَ مذهب أهل 
البيت عليهم السالم 
عام ١٩٨٣, حاول أكثر 

من مرة أن يكتب نصًا 
مسرحيًا عن نهضة اإلمام 

الحسين -عليه السالم- 
ليتم عرضه في المسارح 

المصرية لكن الجهات 
الرسمية حالت دون ذلك.
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الكاتب المسرحي المصري وائل محمد: 
اً مسرحياً حسينياً في كربالء أتمنى أن أقدم نصّ

حوار :حممود امل�ضعودي



• الكاتب امل�صرحي وائل حممد



ما شهدته في زيارة االربعين لإلمام الحسين هذا العام أعتقد أنه أكبر 
تجمع إنساني مصطبغ بالخير على مستوى البشرية

ط��م��وح��ات ه���ذا ال��ك��ات��ب على 
بل  الر�ضمية  املوافقات  اأع��ت��اب 
حاول كتابة م�ضرحيات تت�ضمن جمال وعبارات عن النه�ضة 

احل�ضينية من غري اأن يح�س بها الرقيب.
جملة )الرو�ضة احل�ضينية( ا�ضتثمرت فر�ضة وفوده اىل 
-عليه  احل�ضني  االإم��ام  بزيارة  وت�ضرفه  املقد�ضة  كربالء 

ال�ضالم- واأجرت معه احلوار التايل:
الن�صو�ص  كتابة  ان  هل  احل�سينية:  الرو�سة 

امل�صرحية احل�صينية م�صموح بها يف م�صر؟
وائل حممد: اأنا اعمل خُمرجا يف م�ضرح تابع للدولة ولهم 
�ضيا�ضة خا�ضة يجب اأن اأتبعها فيه. ولكن ومنذ فرتة طويلة 
قررت اأن اأكون كاتبًا م�ضرحيًا ولي�س خمرجًا فقط، وال�ضبب 
الذي جعلني كاتبًا هو قّلة الكّتاب يف هذا املجال واأق�ضد 
بالنه�ضة  املتعلقة  الن�ضو�س  وخ�ضو�ضا  الديني  املجال 
يف  احل�ضني  االإم���ام  عن  كتبُت  ل��ذا  املباركة،  احل�ضينية 
امل�ضارح ب�ضورة خمفية.. كلمات وبع�س اجلمل يف داخل 
الن�ضو�س من غري اأن يح�س بها مق�س الرقيب، وكان لهذا 
اأثر كبري يف اجلمهور املتلقي وكنت اأ�ضعر به..كل ذلك هو 
حماولة كي اأكون خادما لالإمام احل�ضني عليه ال�ضالم من 

هذا الباب واأق�ضد باب الكتابة امل�ضرحية احل�ضينية.. 
يف  امل�صرح  تاأثري  مدى  ما  احل�سينية:  الرو�سة 

ثقافة املجتمع امل�صري، وكيف يتم ذلك؟
وائل حممد: الغالبية يف م�ضر تاأخذ ثقافتها ووعيها من 
و  تلفزيونية  اأم  م�ضرحية  اأك��ان��ت  �ضواء  الفنية  االأع��م��ال 
للم�ضرح دور كبري يف تثقيف املجتمع من خالل العرو�س 
امل�ضرحية التي تعر�س ويتابعها اآالف من امل�ضاهدين، فكلما 
اأو  التعليم  اأهمية  اأو  الوعي  ن�ضر  اإىل  يهدف  الن�س  كان 
احرتام القوانني اأو يتناول ق�ضايا املجتمع والهموم اليومية 

للنا�س فاإنه ميتلك تاأثريًا مهمًا على الفرد واملجتمع..
الرو�سة احل�سينية: هل جنحت يف تقدمي كتابات 
عن الإمام احل�صني -عليه ال�صالم- ب�صورة غري مبا�صرة؟

وائل حممد: قمُت باإعداد ن�س اأدبي للمقارنة بني النه�ضة 
اأتى بها الغرب وبني معاين ومفاهيم نه�ضة االإمام  التي 
احل�ضني عليه ال�ضالم، واأحاول اأن اأو�ضل مفهوما اأ�ضا�ضيا 
يتمثل بكيفية انت�ضار الدم على ال�ضيف عرب جملة ب�ضيطة 
جدا، اأجعلها يف موا�ضع توؤثر يف النا�س ومتّر على الرقيب 

الأنه قد يقف بال�ضد من اأهل البيت عليهم ال�ضالم.
ًا م�ضرحّيًا بعنوان )ال�ضائر اإىل طريق احلرية(  وكتبُت ن�ضّ
عن الراحل غاندي وتق�ضدُت اأن اأجعل اأكرث العرو�س يف 
غاندي،  رحلة  عرب  احل�ضيني  للفكر  عر�ضا  الن�س  هذا 
مظلومًا  يكون  كيف  احل�ضني  م��ن  تعلَم  اأن��ه  وت�ضريحه 
من  روؤي��ة  باالأ�ضل  وهي  غاندي  فكرة  فقدمُت  فينت�ضر، 
فكر االإمام احل�ضني عليه ال�ضالم.. هكذا نخدم اأهل البيت 
عليهم ال�ضالم حتى يحقق اهلل تعاىل االأمنية التي اأ�ضعى 
ال�ضاعر  املرحوم  ن�س  اأق��دم  اأن  وهي  �ضنني  منذ  الأجلها 
عبد الرحمن ال�ضرقاوي احل�ضني الثائر احل�ضني �ضهيدًا، 
ولكن حتى االآن مل اأ�ضتطيع احل�ضول على رخ�ضة للعر�س، 
ونحاول اأن ن�ضجل هذا العمل ونعر�ضه بطريقة بعيدة عن 

امل�ضاءلة واملنع حتقيقًا لغايتنا النبيلة وهدفنا ال�ضامي..
الرو�سة احل�سينية: النه�صة احل�صينية من اأهم 
الفنية  العرو�ص  قلة  نرى  ولكن  العامل  يف  النه�صات 

املهتمة بهذا الأمر، ما الأ�صباب يف راأيك؟
وائل حممد: رمبا تكون منت�ضرة ب�ضورة اأو�ضع يف العراق 
ولكنها  �ضيعية كبرية  فيها جتمعات  التي  وال��دول  ولبنان 
مل ت�ضل اىل اجلمهور يف دول اأخرى، واأعتقد اأن ال�ضبب 
االأول يرجع اإىل خ�ضية كّتاب االأعمال الفنية من االأنظمة 
اأهل  اأئمة  فكر  اإظهار  من  بال�ضد  تقف  التي  احلكومية 
ي�ضتدعي  اآخ���ر  �ضبب  وه��ن��اك  ال�����ض��الم،  عليهم  البيت 
اأجل  اال�ضتعانة باخلرباء واملخت�ضني يف هذا املجال من 
التطوير والنهو�س بواقع االأعمال الفنية املتعلقة بالنه�ضة 
وجود  وع��دم  واالإع���الن  الدعاية  قلة  وكذلك  احل�ضينية، 
املحرتفني يف هذا املجال فاملمثل امل�ضهور هو الذي ي�ضتميل 

اجلمهور اإىل جانبه فيما تهدف اليه هذه االأعمال الفنية 
�ضواء كان جمهورًا �ضيعيًا اأو من طوائف اأخرى، الأن ق�ضية 
االإمام احل�ضني عليه ال�ضالم ق�ضية عاملية وكل من ي�ضمع 
بها ال بد اأن يتاأثر، ويتكون عنده األف �ضوؤال، لذا ال بد من 
مقد�ضة  كتابات  الأنها  الكتابات  بهذه  االهتمام  املعنيني 

ومفيدة لالإن�ضانية جمعاء.
ن�ص  بكتابة  فكرمت  هل  احل�سينية:  الرو�سة 

م�صرحي ح�صيني لتقدميه يف العراق؟ 
الفنان  مع  خ�ضو�ضا  الطرق  بكل  حاولت  حممد:  وائ��ل 
العراقي جواد ال�ضكرجي ولكن لالأ�ضف مل اأمتكن ب�ضبب 
ع�ضر  منذ  اأنتظر  واأن��ا  امل�ضرية،  احلكومية  االإج���راءات 
ال�ضعائر  للم�ضاركة يف  الفر�ضة  �ضنحت يل  �ضنوات حتى 
احل�ضينية يف كربالء، اأما بخ�ضو�س امل�ضاركة يف امل�ضرح 
احل�ضيني فقد علمُت باأن للعتبة العبا�ضية املقد�ضة م�ضابقة 
�ضنوية يف امل�ضرح احل�ضيني وانتظر اأقرب فر�ضة الأغتنمها 
وحلمي اأن اأ�ضارك بن�س �ضريح عن االإمام احل�ضني عليه 
ال�ضالم يف العراق، وال اأخ�ضى على نف�ضي من اأعداء اأهل 
موالنا  وعن  احلق  عن  اأكتب  الأين  ال�ضالم  عليهم  البيت 

االإمام احل�ضني عليه ال�ضالم.
الرو�سة احل�سينية: اأخريا واأنت ت�صارك املاليني 
ال�صعائر  يف  ال�صالم  عليهم  البيت  اأه��ل  حمبي  م��ن 
الف�صل  اأبي  واأخيه  احل�صني  الإم��ام  قرب  احل�صينية 

العبا�ص عليهما ال�صالم ولأول مرة، ما هي م�صاعرك؟
فيها  اأ�ضارك  التي  االأوىل  الزيارة  هذه  نعم  حممد:  وائل 
بزيارة االأربعينية يف كربالء املقد�ضة، وال اأعتقد باأن هناك 
لغة ت�ضتطيع اأن تقراأ هذه امل�ضاعر املتوهجة ُحبًا وحما�ضة، 
فما �ضهدته يف زيارة االربعني لالإمام احل�ضني هذا العام 
اأعتقد اأنه اأكرب جتمع اإن�ضاين م�ضطبغ باخلري على م�ضتوى 
الب�ضرية.. وقد �ضعرت باالمتنان خَلَدمة االإمام احل�ضني 
من اأهل العراق فهم ميتلكون احلب للح�ضارة التي اأ�ض�ضها 

..اآل البيت عليهم ال�ضالم

ومل تقف

21 جمادى االوىل 1435 ه�





جمادى االوىل 1435 ه�22

مدينة واسط  األثرية
قراءة في تأريخ

• الباحث : برهان عبد الر�ضا را�ضي الدلفي 
 مدينة واسط التاريخية من 

أهم الحواضر العربية االسالمية 
المعروفة في العراق، إذ تزخر هذه المدينة 

بتاريخ حضاري حافل يمتد ألكثر من ألف عام. 

الموقع 
تقع  اأطالل هذه املدينة التاريخية يف الوقت احلا�ضر اإىل اجلنوب ال�ضرقي من مدينة الكوت - مركز حمافظة وا�ضط  
- بحدود 65كم ،واىل ال�ضمال ال�ضرقي من مدينة احلي بحدود 20كم �ضمن اأرا�ضي القطعة املرقمة )1( مقاطعة 11/ 
املنارة و ال�ضواوويد.     م�ضاحة املوقع  بحدود )3( كم ، وقد اأعلن عن اأثرية املدينة يف اجلريدة الر�ضمية ) الوقائع 

العراقية( يف العدد1465 عام 1935 ، ورقم اإ�ضبارتها 44/15 .  
تنت�ضر اأطالل هذه املدينة على جانبي  نهر دجلة القدمي،  وحتيط  باملدينة االأثرية عدة مواقع اأثرية  متثل مدنا وقرى 

تابعة اإىل مدينة وا�ضط التاريخية ، وذلك الأنها كانت عا�ضمة العراق يف زمن امللك االأموي عبد امللك بن مروان .

 تعد
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تأريخ المدينة  
 اختلف املوؤرخون يف تاريخ بناء مدينة وا�ضط ، اإال اأن معظمهم يذكر اأن عملية البناء متت 
بني االأعوام)83ه� �� 86ه�/ 702�� 705م (  ،اأي يف اأواخر حكم اخلليفة عبد امللك بن مروان   

الذي ا�ضتاأذنه احلجاج يف اإن�ضاءاملدينة. 
    وبع�س الباحثني يرجح بناء مدينة وا�ضط �ضنة 83ه�/702م معززين راأيهم مبا و�ضلهم من 
م�ضكوكات ف�ضية )دراهم(م�ضروبة بهذه املدينة، حيث تعد هذه امل�ضكوكات وثائق اأ�ضا�ضية 
ومهمةجدًا يعتمد عليها يف تتبع م�ضرية التاأريخ ، وفك االإ�ضكاالت والتداخالت التي تقع 

فيهاكتابته.
 ويحتفظ املتحف العراقي بدرهم ف�ضي م�ضروب بوا�ضط �ضنة 83ه�، كما ويحتفظ بدرهم 
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اآخر �ضرب �ضنة 84ه�، وهذا يقدم لنا دليال علي اأن بناء املدينة كان قبيل �ضنة 83هجرية 
وهي خام�س مدينة مت�ضرت يف االإ�ضالم بعد الب�ضرة والكوفة والف�ضطاط والقريوان 

وثالث مدينة يف العراق بعد الب�ضرة والكوفة.
 وب�ضورة عامة فان اال�ضتاذ املعا�ضيدي يورد تاريخ بناء مدينة وا�ضط بعد مناق�ضته جلميع 
اأنها بنيت بني ال�ضنوات) 81- 82ه���/700- االآراء ال��واردة بخ�ضو�س ذلك، اإذ يذكر 

701م(.

التسمية 
   �ضميت  ب� )وا�ضط ( لتو�ضطها مدن الب�ضرة والكوفة واملدائن واالأحواز، غري اأن  بح�ضل 
ي�ضري اإىل اأن  مو�ضع مدينة احلجاج  و قبل جميء احلجاج  اإليه  كان يعرف ب) وا�ضط 

الق�ضب (، وقد جاء اختيار موقع وا�ضط الأ�ضباب  �ضوقية وجغرافية و�ضحية .

وصف الموقع 
وكان   لنهر دجلة،  الغربي  تقع علي اجلانب  كانت  باأنها  بناءوتخطيطًا  وا�ضط  و�ضفت 
يقابلها علي اجلانب ال�ضرقي مدينة  ك�ضكر ، وقد ربط املدينتني ج�ضر من ال�ضفن ، وكان  
على كل جانب من جانبي النهر جامع، و احيطت املدينة ب�ضور وخندقان، اإال اأن بح�ضل 

يذكر اأنه كان للمدينة�ضوران وخندق. 
وبني احلجاج يف الداخل ق�ضره الذي ا�ضتهر بقبته اخل�ضراء العالية، التي كانت ترى 
من مدينة فم ال�ضلح التي تقع على بعد �ضبعة فرا�ضخ �ضمال وا�ضط ، و ت�ضمى اطاللها 
يف الوقت احلا�ضر   ب� )تل ابوغريب( الذي  يقع يف ناحية وا�ضط- كيلو 29 ويبعد بحدود 
5كم من مركز الناحية يف اجلهة ال�ضرقية.، واأقيم الق�ضر فوق م�ضاحة من االأر�س مربعة 
ال�ضكل،اأبعادها اربعمائة ذراع يف اربعمائة ذراع ،وكان له اأربعةاأبواب، كل منها يف�ضي اإىل 
طريق عر�ضه ثمانون ذراعا، واىل جانب الق�ضر بني امل�ضجداجلامع على عادة تخطيط 

املدن العربية اال�ضالمية، وكانت م�ضاحته مائتي ذراع يف مائتي ذراع.
اأ�ضناف   وجعل على مقربة من الق�ضر �ضوقًا عامرة، كان فيها جتار لكل �ضنف من 
الب�ضائع يتعاطون جتارتهم يف قطعة خا�ضة ال يخالطهم فيها اأحد، واأمر اأن يكون مع اأهل 

كل جتارة�ضرييف لت�ضهيل معامالتهم املالية.
 وكان يف اجلانب الغربي اأي�ضًا �ضجن احلجاج املعروف ب�) الدميا�س (.

ونقل   ، املحيطةبها  والقرى  امل��دن  من  كثريًا  مدينته  لعمارة  هدم  احلجاج  اأن  ويذكر 
اأخ�ضابها واأبوابها حتي �ضج اأهل تلك النواحي واحتجوا على ما جرى، فلم يلتفت اإىل 
اأقوالهم، وقد نقل احلجاج اىل مدينته خم�ضة اأبواب من مدن الزندورد والدقورة ودير 

ما�ضرجي�س و�ضرابيط وغريها من االأمكنة التي كانت حتيط بوا�ضط. 

ومن هنا ميكن اال�ضتنتاج ب�ضعوبة معرفة االآثار القدمية – اأي التي تعود اىل ما قبل 
اال�ضالم يف منطقة وا�ضط – وذلك الأنها ا�ضتخدمت يف بناء مدينة وا�ضط اال�ضالمية.

        اأما تكالي�ف بناء مدينة وا�ضط واملتمثلة باالأجزاء الرئي�ضة، كالق�ضروامل�ضجد اجلامع 
وال�ضور واخلندقني فقد بلغت كما ذكر بح�ضل: اأن ما اأنفقه احلجاج قد بلغ خراج العراق 

ملدة خم�س �ضنني. 
  وهذا يدل على اأن بناءمدينة وا�ضط قد كلف اأمواال كثرية، وعندما اأكمل احلجاج بناء 
مدينته التي تقع يف اجلانب الغربي من نهر دجلة  اأ�ضكن مع جنده الذين جلبهم معه من 

ال�ضام ، وجمموعة اأخرى من  �ضكان العرب من اأهل الكوفة والب�ضرة .
     وبعد اإكمال اال�ضتحكامات  لهذه املدينة واملتمثلة باخلندقني وال�ضور ،التي ذكر ياقوت 
احلموي اأنها كانت  حتيط فقط  بال�ضطر الغربي ملدينة احلجاج، بحيث اأ�ضبح مع�ضكرا 
اآمنا ال يدخله اإال من اجتاز من اأبواب املدينة، وكان ال ي�ضمح للغرباء املبيت فيها، اإذ كان 

عليهم اخلروج من املدينة قبل املغيب ، وقد عرف اأحد اأبواب املدينة بباب امل�ضمار .
      فقدت مدينة وا�ضط مركزها يف اأعقاب العهد االأموي  كعا�ضمة لل�ضلطة ال�ضيا�ضية 
يف العراق، لكنها بقيت مركزًا زاهرًا من مراكز العلم واحل�ضارة العربية اال�ضالمية مع 

احلوا�ضر العربية االخرى،  وعرف عنها م�ضاهماتها يف تطوير خمتلف الفنون واملعرفة.
     وظلت مدينة عامرة واآهلة بال�ضكان حتى بدء جمرى نهر دجلة بتغيري م�ضاره باجتاه 
مدينة العمارة - مو�ضعه احلايل -  وهجرت املدينة يف عام 1107 هجرية – 1795م، 
ومل يبق من معاملها �ضوىالذي ي�ضاهد يف اجلانب ال�ضرقي منها وهي )البوابة ( التي ظلت 

�ضاخمة  حلد االآن  .



�ضّمت  التي  االأر���س  البقيع،  يف  امل�ضلمني  مبقد�ضات  حّلت  التي  الفاجعة  ذكرى 
وحممد  ال�ضّجاد  وعلي  املجتبى  احل�ضن  املع�ضومني  لالأئمة  ال�ضريفة  االأج�ضاد 
معاول  قبابهم  طالت  حني  وال�ضالم،  ال�ضالة  عليهم  ال�ضادق  وجعفر  الباقر 

التكفري الوهابية عام 1922م.
الهدم  اآالم  اختزل  قد  االأربعة  االأن��وار  ه��وؤالء  �ضواخ�س  على  املاأ�ضاة  وقع  ولعل 
واالزالة ملراقد �ضريفة عديدة اأخرى يف هذه البقعة حيث ُدفن ع�ضرات ال�ضحابة 
وبع�س زوجات واأوالد النبي حممد �ضلى اهلل عليه واآله، واأقيمت حول مراقدهم 

القباب ويف جوارهم امل�ضاجد.
وقد اليعرف العديد من املهتمني ان مقربة البقيع قد تعر�ضت لهجمتني همجيتني 
من الهدم بينهما قرابة املائة عام، االأوىل كانت بحدود عام 1220ه� يف عهد دولة 
اأعاد امل�ضلمون  اأيدي العثمانيني  اآل �ضعود االأوىل، وعندما تداعت �ضلطتهم على 
بناء املراقد ال�ضريفة كلها مبا فيها القباب وامل�ضاجد فاأ�ضبحت مزارات وحمط 

رحال للموؤمنني.
على  هجومهم  الوهابيون  ع��اود  حينما  1344ه���  ع��ام  حدثت  الثانية  والهجمة 
االحتالل  وقوات  �ضعود  اآل  بتعاون  العثماين  النفوذ  انح�ضار  بعد  املنورة،  املدينة 
الربيطاين، وقاموا بتهدمي امل�ضاهد املقد�ضة لالئمة االأطهار عليهم ال�ضالم واأهل 
بيت ر�ضول اهلل �ضلى اهلل عليه واآله بفتوى من وّعاظهم. االأمر الذي يحمل عدة 
معان لي�س اأقلها ان هوؤالء خارجون عن اال�ضالم ويريدون الق�ضاء على مالحمه 
االن�ضانية وقيمه الروحية ومقد�ضاته، وكما كان لهم اأجداد وقفوا �ضد اال�ضالم يف 
بدر واأُحد فاإن لهم اأ�ضالف موغلون يف اجلرم واالنحراف وال حدود لو�ضاعتهم.

ان الواجب الذي يقع على عاتق املوؤمنني يف احياء ظالمة اأئمة البقيع والدفاع عن 
�ضخو�ضهم كمقد�ضات ا�ضالمية، يحتم القيام بالعديد من املهام يف هذا االجتاه، 
منها �ضرورة ا�ضتثمار اأنواع و�ضائل االعالم كافة يف ن�ضر هذه الظالمة واملناداة 
املحلية  احلقوقية  املنظمات  مع  والتوا�ضل  واملوؤمترات  الندوات  واقامة  برفعها، 
بناء  الإعادة  املجال  لف�ضح  ال�ضعودية  ال�ضلطات  جتاه  ال�ضغط  �ضبيل  يف  والعاملية 
و�ضفحات  االنرتنت  مواقع  وتن�ضيط  املظاهرات  واقامة  املقد�ضة،  امل�ضاهد  هذه 
و�ضائل التوا�ضل االجتماعي ف�ضال عن اإحياء جمال�س الدعاء والتثقيف والتوعية 

بهذه الظالمة.
احلجم  بهذا  ذك��رى  انطم�ضت  ما  ف��اإذا  ب��ه،  يبايل  ال  ملن  يبايل  ال  التاريخ  ان 
واالأهمية فان ثوابت ومقد�ضات اأكرب منها قد تتعر�س لنف�س امل�ضري، الن املعركة 
مع الوهابية والتكفرييني معركة وجود لالإ�ضالم ومعانيه ال�ضامية �ضد الهمجية 

والطغيان واجلاهلية...

91 عامًا على..

• �ضباح الطالقاين

 سةا 
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المنارة ) بوابة مدينة واسط (.
 من املعروف  اأن هذه البوابة هي باب املدر�ضة ال�ضرابية يف وا�ضط، وترتفع اىل 11مرتا  

اإذ تقع يف الق�ضم ال�ضرقي من املدينة يف ركنها ال�ضمايل .
     ولهذا البناء الوا�ضع باب عال معقود بعقد مزين بزخارف اآجرية ،وتقوم على 
جانبي الباب منارتان مبنيتان باالآجر، وتختلف الواحدة عن االأخرى ، فالتي على ميني 
الناظر جوفاء واأكرث �ضعة، وهي مزدانة بزخارف اآجرية منقو�ضة، اأما االأخرى ف�ضماء 

واأقل علوًا و�ضعة، وهي خالية من الزخارف. 
    وتقوم خلف الباب واأمامه غرف عديدة غري منتظمة، تربز من بينهما غرفة 
مثمنة االأ�ضالع يف داخلها حمراب �ضغري ، رمبا تعلو هذه الغرفة قبة عالية حيث 
يذكر ياقوت احلموي اأنه �ضاهد باجلانب ال�ضرقي يف حملة احلزامني م�ضهدًا عليه 
قبة عالية يزعمون اأن بها قرب ابراهيم بن احل�ضن بن احل�ضن بن علي بن اأبي طالب 

)عليه ال�ضالم(  )9(  .
امل�ضادر:-��

1-ياقوت احلموي ، معجم البلدان، 
2-عبد القادر املعا�ضيدي ، وا�ضط يف الع�ضر االأموي ، دار احلرية ، بغداد ، 1976،

 3- بح�ضل،   تاريخ وا�ضط،    .
4-تقرير التنقيبات االثرية يف وا�ضط عام 1942-1936.

5-  ناجي معروف  ،املدار�س ال�ضرابية يف العراق، 
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ومن الذين ّمن اهلل تعاىل عليهم وقّربهم اىل دوحة اأهل بيت النبوة 
)عليهم ال�ضالم( امل�ضتب�ضر ال�ضيد )حممد ابو جعفر احل�ضيني( 
من دولة املغرب، والذي كان �ضنّيًا على الطريقة ال�ضافعية، وهو من 
دعاة حركة االإخوان امل�ضلمني يف اأوروبا، وقد ت�ضّرف بزيارة االإمام 
احل�ضني )عليه ال�ضالم(، وقد اأجرت جملة الرو�ضة احل�ضينية 

هذا احلوار معه ليحدثنا عن ا�ضتب�ضاره نور الهداية:

احل�صيني ا ال�صّيد  بنّي  لو  احل�سينية:  لرو�سة 
كيف كانت البداية لولوجه طريق الت�صّيع؟

ال�ضّيد احل�ضينّي: لقد �ضاقني القدر اىل هذا التحول يف العقيدة 
واملذهب، اإذ نحن يف الباخرة نعرب من ا�ضبانيا اىل املغرب، وكان 
ومن  راأ�ضي،  قوّي يف  ب�ضداع  فاأح�ض�ضُت  وزوجته،  �ضقيقي  معي 
عادتي عندما اأح�ّس باأمل يف راأ�ضي اأ�ضّده برباط ليهداأ االأمل قلياًل، 
وكانت زوجة اأخي حتمل معها قطعة قما�س �ضوداء فطلبتها منها 
وربطُت بها راأ�ضي، حتى و�ضلنا اىل املغرب ودخلُت بيت والدي 
واأنا مع�ضوب الراأ�س، وكان هناك اجتماع ت�ضاوري يف بيت والدي 

• اأجرى احلوار واأعّده:حممد الي�صاري/عبدالرحمن الالمي

ثّم اأب�صرُت ب�صي�صاً من نور اأحّبة اهلل



حوار مع امل�صتب�صر ال�صيد )حممد ابو جعفر احل�صيني(
اإّن حّب اأهل البيت الأطهار )عليهم ال�صالم( هو امتداد حلّب اهلل )تبارك وتعاىل( وحّب ر�صوله الأمني )�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم( يف اأجلى ال�صور، وحّبهم 
)عليهم ال�صالم( هو الهداية اىل دين اهلل باأو�صح ال�صبل، فهم الذين جعلهم ر�صول اهلل )�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم( اأعداًل للكتاب، وجعل التم�صك بهم اأمانًا 
من ال�صالل، وقد ورد يف الزيارة اجلامعة الكبرية: )وَمن اأحّبكم فقد اأحّب اهلل، وَمن اأبغ�صكم فقد اأبغ�ص اهلل( يف اإ�صارة اإىل كون حمّبة اهلل وحمّبة اأهل 
البيت الأطهار )عليهم ال�صالم( املع�صوم يف امتداد واحد، وقد فاز واهلل َمن �صرى يف عروقه هذا احلّب، واعتقد وجوب اّتباع منهجهم، و�صلك طريق حمّجتهم.
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يح�ضره علماء من املدار�س االإ�ضالمية، و�ضمعُت البع�س يتهام�ضون باأيّن قد اأ�ضبحت �ضيعّيًا، 
ظّنًا منهم اأّن الع�ضابة التي اأربط بها راأ�ضي هي العمامة التي تعلو  راأ�س علماء ال�ضيعة عادة، 
ولكني مل اهتّم لالأمر ب�ضكل كبري وجرت االأيام وعدُت اىل بلجيكا ملمار�ضة عملي كمبّلغ يف 
جماعة االإخوان امل�ضلمني، فوجئُت بعد حني باأّن امل�ضوؤول عن االإخوان امل�ضلمني يف بلجيكا يطرق 
باب داري يف منت�ضف ليلتي االأوىل بعد عودتي من ال�ضفر ليقول يل: قد اأ�ضيع يف بروك�ضل باأّن 
ال�ضيعة ا�ضتقطبوك، وا�ضتطاعوا اأن يجّروك اىل مذهبهم، واأنك اأ�ضبحت �ضيعّيًا، فاأجبته وكيف 
ذلك؟ وكنت حينها ال اأعرف �ضيئًا عن املذهب ال�ضيعي، فقال: لقد �ضاهدك الكثري من النا�س 
واأنت تتزّيى لبا�س ال�ضيعة وعلى راأ�ضك عمامتهم ال�ضوداء، فتذكرُت ما حدث يف بيت والدي من 

تهام�ٍس بخ�ضو�ضي ونعتي من بع�ضهم بالت�ضّيع.
ي عن ال�ضيعة والت�ضّيع، وبعدها  وهذه الق�ضّية ومالب�ضاتها غر�ضت يف نف�ضي حّب البحث والتق�ضّ
االأطهار )عليهم  البيت  اأهل  املطاف يف مر�ضى والية  بي  ا�ضتقّر  واأبحث حتى  اأبحث  ب��داأت 

ال�ضالم(. 

لرو�سة احل�سينية: متى وكيف اأعلنتم ت�صّيعكم؟ا

ال�ضّيد احل�ضينّي: بداأت بالبحث والتمحي�س منذ عام 1991م اىل غاية عام 1997م، وهي 
ال�ضنة التي اأعلنُت بها ت�ضّيعي، وذلك يف  العا�ضمة البلجيكية بروك�ضل يف امل�ضجد بعد �ضالة 

اجلمعة.
وكانت طريقة بحثي طريقة اأكادميية، اإذ قراأُت خالل هذه ال�ضنوات عددًا كبريًا ومتنوعًا من 
الكتب، يف العقيدة والفكر والتاريخ، مع الرتكيز على اأّمهات الكتب ال�ضّنية مثل كتب الطربي 
وكتب  االإ�ضالمية،  املذاهب  بني  املناظرات  وكتب  الفقهية،  والكتب  االأث��ري،  وابن  كثري  وابن 
املقارنات الفكرية بني املدار�س االإ�ضالمية، واأ�ضف اىل ذلك املناق�ضات التي جرت بيني وبني 

كبار علماء املدار�س االإ�ضالمية املعروفة.
وبعد كّل هذا اجلهد من البحث والتحّري، مّن اهلل )تبارك وتعاىل( علّي باأن اأب�ضر ب�ضي�ضًا من 
نور اأحّبته الر�ضول االأكرم )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم( واأهل البيت االأطهار )عليهم ال�ضالم(. 

فجعلك ا يك  وتق�صّ بحثك  اأثناء  اكت�صفت  وماذا  احل�سينية:  لرو�سة 
تعدل اىل مدر�صة اأهل البيت الأطهار )عليهم ال�صالم(؟

ال�ضّيد احل�ضينّي: لقد كان عملي اأثناء البحث والتق�ضي عن احلقيقة اأ�ضبه ما يكون بتحّري 
بولي�ضي، ولقد اأجريت الكثري من املقارنات بني كتب املذاهب االإ�ضالمية، فلم�ضت االختالف يف 
الطبعات القدمية والطبعات احلديثة لكتب ال�ضّنة، اإذ مّت حذف بع�س االأحاديث والروايات التي 
ُت�ضيء لرموزهم، وطم�س بع�س االأحاديث التي جاءت بحّق اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�ضالم( 
لت�ضويه احلقائق، خ�ضو�ضًا تلك التي ت�ضري اىل اأحّقية اّتباع اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب 
)عليه ال�ضالم( واأبنائه الطاهرين )عليهم ال�ضالم( الذين هم الثقل االآخر مع القراآن الكرمي، 

كما يف حديث الثقلني.

لرو�سة احل�سينية: ما هي اأحوال اأتباع اأهل البيت الأطهار )عليهم ا
ال�صالم( يف املغرب؟

ال�ضّيد احل�ضينّي: هناك ت�ضييق كبري و�ضغوط كبرية على اأتباع املذهب ال�ضيعي يف دول 
املغرب العربي ب�ضورة عامة، وخ�ضو�ضًا يف بلدي املغرب فلي�س هناك موؤ�ّض�ضات �ضيعّية، وال 
ُي�ضمح لهم بتاأ�ضي�س موؤ�ض�ضات دينية اأو ثقافية اأو بناء م�ضاجد وح�ضينّيات، وهناك تخّوف كبري 
من قبل ال�ضلطات احلاكمة يف املغرب من ال�ضيعة، بل يعتربونهم خطرًا على بلدهم، لذا فاإنك 

ترى اقت�ضار اإحياء ال�ضعائر واإقامة املاآمت احل�ضينية يف خمتلف املنا�ضبات الدينية �ضواء كانت 
اأفراحًا اأو اأتراحًا جُترى يف بيوت املوالني الآل البيت االأطهار )عليهم ال�ضالم(، وتتّم ب�ضورة 
�ضّرية بعيدة عن اأعني ال�ضلطات احلكومية، ونحن ناأمل يف االأيام القادمة اأن تغرّي احلكومة 
املغربية من �ضيا�ضاتها جتاه الق�ضّية ال�ضيعّية، والأّن العامل اأ�ضبح قرية �ضغرية ومل يعد يخفى 
�ضيء على اأحد، فيتحّتم على كّل احلكومات العربية اأن تبدي مرونة وانفتاح حول هذا املو�ضوع.

لرو�سة احل�سينية: هل تغرّيت روؤيتك لأهل البيت الأطهار )عليهم ا
ال�صالم( بعدما مّن اهلل )تبارك وتعاىل( بال�صتب�صار؟

ال�ضّيد احل�ضينّي: الذي ي�ضاهد بعني االإن�ضاف يالحظ اأّن هناك فرقًا وا�ضحًا بني عالقة اأهل 
ال�ضنة باأهل البيت )عليهم ال�ضالم( وعالقة ال�ضيعة باأهل البيت )عليهم ال�ضالم(، فبع�س اأهل 
ال�ضنة ال يعرفون عن اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( حتى اأ�ضماءهم وال يعرفون �ضيئًا من �ضريتهم، 
وال دورهم يف االإ�ضالم، وال ياأخذون من اأحاديثهم �ضيئًا، بل يعتربونها مرا�ضيل ال وزن لها، على 
الرغم بت�ضريحهم )عليهم ال�ضالم( باأنهم يروون عن اآبائهم عن اأجدادهم اإىل ر�ضول اهلل 
)�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(، بينما تالحظ ال�ضيعة عك�س ذلك فلهم يف كّل �ضهر اإن مل نقل يف 
كّل اأ�ضبوع منا�ضبة مع اأهل البيت )عليهم ال�ضالم( ُيْحيون فيها ذكراهم، ويقد�ضون تلك الذوات 

الطاهرة، ويّتخذون من نهجهم طريقًا اىل احلق واىل اهلل )عّز وجّل(.

لرو�سة احل�سينية: ما هي نظرة املذهب ال�صّني ال�صافعي فيما يتعلق ا
بالق�صّية املهدوّية؟

ال�ضّيد احل�ضينّي: هناك اأحاديث كثرية تتكلم عن االإمام املهدي )عّجل اهلل فرجه( وتثبت 
وجوده وتعنّي �ضفاته وتذكر ثورته، واأنه املنقذ للب�ضرية جمعاء، ولكن اخلالف االأكرب بينهم 
وبني ال�ضيعة هو قولهم اأنه مل يولد بعد، واأنه من ن�ضل االإمام احل�ضن املجتبى )عليه ال�ضالم( 
ولي�س من ن�ضل االإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم(، وي�ضفونه باأنه �ضخ�س ي�ضلحه اهلل بني ع�ضّية 
و�ضحاها، وهو َمن يقوم بتحرير الب�ضرية ويب�ضط العدل والنظام، وهذا االأمر جعلني اأقف 
طوياًل عنده، اإذ كيف يكون مثل هذه ال�ضخ�ضية العظيمة واملّدخر اىل يوم خطري ال ُيعتنى باأمره 
وبزمان ح�ضوره، فال ن�ضمع اأحدًا منهم يذكر املهدّي املنتظر )عّجل اهلل فرجه( يف خطبة اأو 
حما�ضرة، وال نقراأ عنه �ضيئًا يف بحوثهم ومقاالتهم، ويكاد يغيب ذكره البتة، حتى باتت االأجيال 

اجلديدة تنكره وال تعرف عنه �ضيئًا.
فعرفُت فيما بعد اأّن �ضيا�ضة الذين خلفوا الر�ضول االأكرم )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم( واىل 
يومنا هذا هي طم�س كّل �ضيء ينتمي اىل الر�ضول االأكرم )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم( واأهل 
البيت االأطهار )عليهم ال�ضالم(، وهو ال�ضعار الذي اأطلقه معاوية جهرًا: )ال واهلل اإاّل دفنًا 

دفنًا( حينما طلب منه املغرية بن �ضعبة اأن يعدل يف اأخريات حياته ويلني جانبه لبني ها�ضم. 

لرو�سة احل�سينية: اأخريًا ماذا تتمّنى يف هذه الدنيا؟ا

اهلل  والزمان )عّجل  الع�ضر  ل�ضاحب  املمّهدين  اأك��ون من  اأن  اأمنيتي  ال�ضّيد احل�ضينّي: 
فرجه(، واأن ناأخذ مبا يريده مّنا موالنا بالتفّقه بالدين، والغو�س يف اأعماق اأحاديث اأهل 
البيت االأطهار )عليهم ال�ضالم(، وهو ال�ضّر وراء التقّدم ومواكبة تطورات الع�ضر، فنحن بني 
اأيدينا علوم اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�ضالم( التي ت�ضمن لنا اأن نكون خري اأّمة بني اأمم 

االأر�س.
واأمتنى اأن يكتب اهلل )جّل جالله( يل العودة اىل كربالء املقّد�ضة لزيارة العتبات املقد�ضة، 

فاإنها رحمة لنا، كونها حمطات تربطنا باأولياء اهلل ونتو�ضل بهم اىل اهلل يف ق�ضاء حوائجنا.





جمادى االوىل 1435 ه�28

�صفحةمل تقراأ ب�صكل مو�صوعي

هناك تساؤل ملح في استطالة بني أمية على االسالم أعتقد أنه يمثل فجوة فكرية 
خطيرة ؛ فطبقًا للقواعد السياسية المستوحاة من االنظمة السياسية التاريخية 
لبني آدم، لنا أن نتساءل: ما هي الحكمة من خلق االرضية الكاملة لبني أمية من 

قبل )الخليفة الثاني( ؟ حتى إذا ما شاء بنو أمية أن يحدثوا انقالبا على االسالم 
تيّسر لهم األمر للغاية ...

تولية معاوية على ال�صام

الكاتب  با�ضم احللي • ا�صم الكتاب : الر�ضول امل�ضطفى ومقولة الراي • ا�صم 
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االأمويون  ك�ضر  فقد  بالفعل؛  حدث  ما  هو  وهذا   
اأم��ري  اىل  اخل��الف��ة  اآل���ت  اأن��ي��اب��ه��م حينما  ع��ن 

املوؤمنني علي !
تنباأ  الثاين(  اأن )اخلليفة  اآية ذلك   ! وال جزاف 

بهذا االأمر قبل اأن ميوت بقوله : 
الأب��ن��اء  وال  للطلقاء  ي�ضلح  ال  االأم���ر  ه��ذا  )اإن 
اأمري ما ا�ضتدبرت  الطلقاء،( ولو ا�ضتقبلت من 
م��ا ط��م��ع ي��زي��د ب��ن اأب����ي ���ض��ف��ي��ان وم��ع��اوي��ة اأن 
ا�ضتعملهما على ال�ضام)1(. وبقوله الأهل ال�ضورى : 
ال تختلفوا ؛ فاإنكم اإن اختلفتم جاءكم معاوية من 
ال�ضام وعبد اهلل بن ربيعة من اليمن ، فال يريان 
واإن هذا االأمر ال ي�ضلح   ، لكم ف�ضاًل ل�ضابقتكم 

للطلقاء وال الأبناء الطلقاء)2(. 
اأقول : وهذا عجيب من )اخلليفة الثاين( اإذ من 

جعل اأهل ال�ضورى يختلفون ؟ 
)ال�ضورى=  واملفا�ضد  امل�ضالح  قانون  لي�س  اأو 

امل�ضالح املر�ضلة( هو من �ضّبب االختالف ؟ 
اأن  وه��و   ، ذل��ك  اأه��م من  اآخ��ر  ت�ضاوؤل  بل هناك 
)تنباأ(  يقينًا  يعلم  كان  (اإذا  الثاين  اخلليفة   (
معاوية  يف  اال�ضالم  على  االنقالب  نزعة  بوجود 
واج���ه���ة ق��ري�����س، ف��ل��م ا���ض��ت��ع��م��ل��ه ع��ل��ى ال��غ��رب 
اال�ضالمي، اأعني ال�ضام ، وهو موقع �ضيرتاتيجي 
مهم وخطري باعتباره مفتاح امل�ضلمني على اأوربا 

عمومًا ؟ 
من  يجعل  ب��اأن  الثاين(  )اخلليفة  يجازف  كيف 
عن  وممثاًل  و�ضيا�ضية  قيادية  اأ�ضطورة  معاوية 
االإ�ضالم يف الغرب اال�ضالمي مع اأنه غري ماأمون 
ومن  قلوبهم  املوؤلفة  من  الأن��ه  ؛  قلياًل  اأو  كثريًا 

الطلقاء ؟ 
وهل هذا �ضهو من )اخلليفة الثاين( اأم هو حاجة 

�ضيا�ضية ؟ 
من ال�ضذاجة مبكان اأن نفرت�س اأّن هذا �ضهٌو من 
)اخلليفة الثاين( ،الأن )للخليفة الثاين( مواقف 

مع املوؤلفة قلوبهم والطلقاء تك�ضف عن اأنه ملتفت 
ملوقعية هذه الفئة التي مل ُت�ضلم اإال بعد اأن عالها 
�ضهم  منع  اأن��ه  ذل��ك  فمن  مكة؛  فتح  يف  ال�ضيف 
االأول(   )اخلليفة  قلوبهم يف عهد خالفة  املوؤلفة 

وكاأنه هو اخلليفة )للخليفة االول(!
ن�ضبه  مل��ا  االول(  )اخلليفة  اأن  ال��ن��ا���س  ي���روي 
قلوبهم  املوؤلفة  ج��اء  خليفة  ال��ث��اين(  )اخلليفة 
ال�ضتيفاء �ضهمهم هذا جريًا على ما اعتادوا عليه 
يف عهد ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( 
با�ضتيفاء  يق�ضي  كتابًا  االول(  ، فكتب )اخلليفة 
اىل  بالكتاب  فذهبوا  امل��ال؛  بيت  من  حقوقهم 
)اخلليفة الثاين( باعتباره قا�ضيا للنظام اأو الأنه 
رجل الدولة الذي يدير االأمور من خلف الكوالي�س 
فمزقه )اخلليفة الثاين( وقال: ال حاجة لنا بكم 
فقد اأعز اهلل االإ�ضالم واأغنى عنكم، فاإن ا�ضلمتم 
واإال فال�ضيف بيننا وبينكم، فرجعوا اىل )اخلليفة 

االول(، فقالوا له: اأنت اخلليفة اأم هو؟ 
فقال )اخلليفة االول(: بل هو اإن �ضاء اهلل تعاىل، 
الثاين()3(. وقد روى  فعله )اخلليفة  واأم�ضى ما 
مبينة ال جمملة  الرواية  االإم��ام اجل�ضا�س هذه 
)اخلليفة  اىل  اجل��ائ��ني  ا���ض��م��اء  ذك��ر  ق��د  اإذ  ؛ 
االول( وهما عيينة بن ح�ضن واالقرع بن حاب�س، 
ولكنه مل يذكر اأنهما قاال )للخليفة االول( : اأنت 
وقاال  فتذمرا   : بقوله  مكتفيًا   ، هو  اأم  اخلليفة 
مقالة �ضيئة)4( ؛ حفظًا ملاء الوجوه من الف�ضائح 
 – الطربي  االمام  تدعو  التي  العلة  نف�س  ، وهي 
كرهت   : للقول   – احلقائق  على  يتكتم  حينما 

ذكرها ملا فيها مما ال يحتمل �ضماعه العامة . 
الثاين(  �ضيء فموقف )اخلليفة  يكن من  ومهما 
من املوؤّلفة قلوبهم على طريف نقي�س من موقف 
للفقراء  ال�����ض��دق��ات  )اإمن����ا   : ال��ق��ائ��ل  ال���ق���راآن 
ويف  قلوبهم  واملوؤّلفة  عليها  والعاملني  وامل�ضاكني 
ال�ضبيل  وابن  اهلل  �ضبيل  ويف  والغارمني  الرقاب 

هذه  اإذ  حكيم()5(  عليم  واهلل  اهلل  من  فري�ضة 
)اخلليفة  ولكن   ، اإجماعا  من�ضوخة  غري  االآي��ة 
الثاين( انطالقا من مقولة التعرف على امل�ضالح 
واملفا�ضد )الراأي( ال ياأبه مبخالفة �ضريح القراآن 

وحمكمه !
بل ال ياأبه بفعل ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله 
واآل��ه  عليه  اهلل  )�ضلى  انفك  م��ا  ال��ذي  و�ضلم( 

و�ضلم( يعطي املوؤّلفة حقوقهم حتى اآخر يوم ! 
ثم اإذا  �ضار اال�ضالم عزيزًا كما يقول )اخلليفة 
الثاين( فكيف اأباح ملعاوية وهو من املوؤّلفة قلوبهم 
ال�ضام  يف  واأموالهم  واأعرا�ضهم  امل�ضلمني  رقاب 
وهو موقع �ضيرتاتيجي خطري يف الوقت الذي منع 

اأن يعطي باقي املوؤلفة ب�ضع دراهم . 
تناق�س  هذا  اأن  الكتاب  بع�س  كتابات  يف  راأي��ت 
من )اخلليفة الثاين( وهو واإن كان كذلك طبقا 
اأميل اىل  اأين ال  اإال  ؛  ملقررات املنطق اال�ضالمي 
تف�ضري الظواهر بهذا ال�ضكل البارد الذي يفرت�س 
كذلك؛  لي�س  اأنه  مع  الثاين(  )اخلليفة  �ضذاجة 
فنحن واإن كنا اإ�ضالميني يف الفكر والعقيدة بيد 
يف  االآخرين  تفكري  اآلية  على  نقف  اأن  علينا  اأن 
لنا  يت�ضنى  الفر�س  هذا  يف  اإذ  ؛  االأ�ضياء  تف�ضري 
ينه�س  ال  فكر  نظام  كل  ت�ضفيه  ب�ضكل مو�ضوعي 

لتمثيل جانب من جوانب نظرية اال�ضالم.   
يف  ال��ث��اين(  )اخلليفة  ملنطق  الذاتية  البنى  اإن 
قراءة االأحداث ، له مقدرة عالية وفائقة يف متييع 
الثاين(  )اخلليفة  اأن  اإال  ذل��ك  وم��ا  التناق�س؛ 
يف  للكلمة(  واملنطقي  الفل�ضفي  )املعنى  ج��ديل 
تت�ضور من  م��ا  ب��رع غاية  وق��د   ، ال��واق��ع  ق���راءة 
خالل  امل�ضلمني  من  كثري  ا�ضتمالة  يف  ال��رباع��ة 
امل�ضالح  على  التعرف  مقولة  حتت  املنطق  هذا 
واملفا�ضد ...فحينما منع املوؤلفة قلوبهم الأن اهلل 
اأن  النا�س  على  حظر  ..وحينما  اال���ض��الم  اأع��ز 
ي�ضّلوا �ضالة الليل اأو باقي النوافل يف ليايل �ضهر 
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اأن  )امل�ضلحة(  االأف�ضل  الأن  ؛  م�ضتتني  رم�ضان 
يجتمعوا خلف اإمام واحد وقراءة واحدة ...

اأن احلجاج  وحينما نهى عن متعة احلج ملف�ضدة 
االآراك تقطر روؤو�ضهم  �ضوف يبقون معر�ضني يف 

من املاء ...
اال�ضالم  رجل  الثاين(  )اخلليفة  ذهب  وحينما 
)اخلليفة( اىل ال�ضام على حمار واحد يتناوب هو 
وغالمه ركوبه مع زاده اجل�ضب ولبا�ضه اخل�ضن ، 

وحينما وحينما..
ما فعل  الثاين( حينما فعل  اإن )اخلليفة   : اأقول 
حتت ذريعة امل�ضالح واملفا�ضد بهذا النحو الذي 
من  لكثري  االجتماعي  العقل  بوا�ضطته  ا�ضتمال 
لنف�ضه  بنى  بالطبع(  كلها  )وقري�س  امل�ضلمني 
اأ�ضطورة يف هذه العقول ، وهو ما ي�ضميه املفكرون 
االجتماعي  باملتخيل  واالجتماعيون  االإن�ضانيون 
احلقيقة  يف  املتخيل  وه��ذا   ، اأ�ضطرة(  )عملية 
�ضياج ر�ضني ال ميكن الأولئك الذين وقعوا اأ�ضرى 
فيه ان يت�ضوروه ويناق�ضوا اخلليفة على خمالفته 
اإال  اللهم   ، وال�ضنة  القراآن  لن�ضو�س  ال�ضريحة 
الكعب  بن  كاأبي  الوحيويون  املتحررون  اأول��ئ��ك 
القراآن  يلهيني  كان   : الثاين(  )للخليفة  القائل 
اخلدري  �ضعيد  واأبي  باالأ�ضواق،  ال�ضفق  ويلهيك 
الفار�ضي  املحمدي  و�ضلمان   ، الغفاري  ذر  واأب��ي 
، واأب���ي اأي���وب االن�����ض��اري ، وخ��زمي��ة ب��ن ثابت 
اىل  املنتمني  ال�ضحابة  جنباء  م��ن  وغ��ريه��م   ،
التي  العلوية  املحمدية  االرادة  بوا�ضطة  اال�ضالم 
و�ضلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�ضلى  الر�ضول  �ضاغها 
حيثما  معه  واحل���ق  احل��ق  م��ع  علي   ((  : بقوله 
و�ضلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�ضلى  وبقوله  دار(()6( 
ع��اداه (()7(  وااله وعاد من  وال من  اللهم   (( :
احلديثية  املجاميع  يف  م�ضطور  مما  ذلك  وغري 

املعتربة . 
 – فعرب  �ضئت  – ما  العلويون  الوحيوّيون  ه��وؤالء 

اأقوى من املتخيل االجتماعي الذي بناه )اخلليفة 
مع  ال��ط��وي��ل��ة  م�ضريته  خ���الل  لنف�ضه  ال��ث��اين( 
اال�ضالم ؛ فهم يتحلون بخ�ضائ�س تعرب عن ذوات 
الثاين(  )اخلليفة  اليها  يفتقر  عالية  ا�ضالمية 
اأُب��ي لعمر االآن��ف ، ومن  قطعًا ؛ وم��ن ذل��ك ق��ول 
اأيوب االن�ضاري  اأبا  اأو  اأن خزمية بن ثابت  ذلك 
ثبت مع الر�ضول )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( يف 
اأحد يف حني فرَّ )اخلليفة الثاين( خري فرار اىل 
ذروة اجلبل ، ومن ذلك اأن خزمية تعدل �ضهادته 
�ضهادة  ولي�ضت  ال�ضحابة،  م��ن  رجلني  �ضهادة 

)اخلليفة الثاين( كذلك يف ح�ضابات الوحي . 
وفيما يخ�س اأبا ذر و�ضلمان واملقداد وعمار يعلن 
 : و�ضلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�ضلى  بقوله  الر�ضول 
))اأم���رين اهلل بحب اأرب��ع��ة وه��م واأخ���ربين اأن��ه 
ق��ال:  ه���م؟  م��ن  ر���ض��ول اهلل  ي��ا  ق��ي��ل:   . يحبهم 
و�ضلمان  ذر  واأب��و  ثالثا.  ذل��ك  يقول  منهم  علي 
واملقداد)8( ولي�س )اخلليفة الثاين ( منهم وغري 
اولئك  حتمي  التي  الوحيوية  املعطيات  من  ذلك 
ذلك  �ضياج  خلف  اأ�ضرى  الوقوع  من  الوحيويني 

اخليال . 
العمرية(  )االأ�ضطورة  اخليال  هذا  من  انطالقًا 
يت�ضنى )للخليفة الثاين( اأن يرتئي امل�ضلحة فيما 
هو يف واقعه القراآين والنبوي مف�ضدة وبالعك�س ، 

ولكن...
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، وهذا احلديث  امل�ضادر  ، وغريها من   109 :3
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)8(اأخرجه ابن ماجة يف )1 / 53( احلديث / 
149. ويف رواية.... اأخرجه الطرباين يف الكبري 
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     مهما كانت التبريرات ومهما بلغ جدل )الخليفة  
الثاني( من القوة , بل ومهما بلغ تأثير االسطورة في 
تخدير العقل االجتماعي , يبقى رأي )الخليفة الثاني( 
في األخذ بيد معاوية الى ذروة القيادة االسالمية التي ال 
يحلم بها المؤلفة قلوبهم , صفحة من صفحات التاريخ 

لم تقرأ بشكل موضوعي بعد...
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ال�ضابق كان املجتمع عموما ينظر من 
ويوؤمن  ال�ضدق،  اىل  اخالقية  زواي��ة 
اجلميع على اأهمية هذه القيمة لكي يو�ضف االن�ضان 
باأنه ح�ضن ال�ضرية واالخ��الق وما �ضابه، لكن قيمة 
ال�ضدق اأ�ضبحت ت�ضكل منهج عمل وطريقة تعامل 
التي  املجاالت  يف  حتى  النجاح،  لتحقيق  و�ضلوك، 
يتناف�س فيها ا�ضحاب االه��داف الربحية، بل �ضار 
ال�ضدق من اهم ما يعلن عنه ويثبته من يرغب على 

النجاح يف عامل االقت�ضاد.
اأدل���ة كثرية ت��وؤك��د ���ض��واب ه��ذا ال����راأي، وه��ي ادل��ة 
عملية واقعية تثبتها التجارب العاملية، فمثال لو اأننا 
اأمعنا النظر والتدقيق يف جتربة ال�ضناعة اليابانية، 
واالت��ق��ان،  اجل���ودة  يف  ال�ضدق،  قيمة  واعتمادها 
جمال  يف  تقريبا،  ال�ضناعات  اأف�ضل  انها  لوجدنا 
املوا�ضفات التقنية العالية التي ال يعرتيها الغ�س اأو 

اخلداع. 
بها  قامت  التي  املكلفة  تلك اخلطوات  نتذكر  وكلنا 
اليابانية،  ال�ضيارات  �ضناعة  يف  عمالقة  �ضركات 
عندما �ضحبت ع�ضرات اآالف ال�ضيارات من اال�ضواق 
العاملية ب�ضبب خلل يف دوا�ضة الوقود كما نقلت االخبار 
يف حينها، اإن هذه اخلطوة التي كلفت تلك ال�ضركات 
خ�ضائر تقدر مباليني ال��دوالرات، مل تكن �ضهلة يف 
عامل املال!، ولكن قيمة ال�ضدق فر�ضت نف�ضها على 

عامل املال واالقت�ضاد وال�ضناعات العاملية الكربى.
ينطبق هذا على اأ�ضغر واأقّل امل�ضتويات اأي�ضا، مبعنى 
الفرد  يحتاج  بل  ال�ضغرية،  املوؤ�ض�ضة  اأو�ضح حتتاج 
الواحد، للنجاح والتطور يف حياته اىل قيمة ال�ضدق، 
ومن دونها ال ميكن اأن يتحقق النجاح املاأمول، وكلنا 
تعامالتنا  يف  ال�ضدق  قيمة  وي��درك  ويلم�س  يعرف 

اليومية.
لي�س فقط يف جانبها االخالقي املهم بطبيعة احلال، 
يعرف  اأن  البد  ولكن  اي�ضا،  العملي  اجلانب  يف  بل 
وامل�ضوؤولني،  االم��ر،  اأويل  وخا�ضة  اجلميع،  ويوؤمن 
وال��رتب��وي��ني،  واملعلمني  واالم���ه���ات  االآب����اء  ومنهم 
تربية  ال�ضدق  اأن  وغ��ريه��م،  واملفكرين  واملثقفني 
و�ضلوك قبل اأن يكون كلمات ومفردات وعظية فقط!.

منذ  االن�ضان  مع  نبداأ  اأن  ال�ضحيح  اأدّق،  مبعنى 
الوالدة، حيث يرتّبى يف و�ضط عائلي يعتمد ال�ضدق 
يف اب�ضط واأعمق تعامالته، وينظر اىل قيمة ال�ضدق 
بنوع من احلاجة واالحرتام، واأن ال يتم تداول مفردة 
وقيمة ال�ضدق لتحقيق ق�ضايا �ضكلية مزيفة، منها 
احل�ضول على املدح املجاين، او املكانة االجتماعية 
التي قد تكون مزيفة عندما ت�ضدر من ان�ضان متملق.
ولكي نو�ضح هذا االمر اكرث، نقول هناك اأ�ضحاب 
منا�ضب ونفوذ، رمبا يتملقهم البع�س وي�ضفي عليهم 
�ضفات ال ي�ضتحقونها، كاأن يو�ضف امل�ضوؤول او املدير 

اأو املوظف الفالين ب� )ال�ضادق(، وهو لي�س كذلك، 
فيظن انه �ضادق فعال، وهو لي�س كذلك.

لهذا فاإن ال�ضدق لي�س كالم وال مفردة لغوية متداولة 
اإن  االثبات،  من  قيمة جم��ردة  هي  وال  النا�س،  بني 
قيمة ال�ضدق عبارة عن منهج �ضلوك مرئي وملمو�س 
الكبار  جميعا،  نحتاجه  ال��واق��ع،  ار���س  يف  وحا�ضر 
الدوائر واملنظمات  وال�ضغار، االفراد واجلماعات، 
دون  من  الأننا  حياتنا،  يف  ننجح  لكي  واملوؤ�ض�ضات، 
اىل  ن�ضل  اأن  ميكن  ال  عمليا،  القيمة  ه��ذه  اعتماد 

غايتنا املن�ضودة، املتمثلة بالتمّيز والنجاح.
بني  وجتمع  تدمج  القيمة  ه��ذه  ب��اأن  نفهم  اأن  على 
اجلانبني االخالقي والعملي، فاالن�ضان عندما يكون 
اإنه  فقط،  باأنه خلوق  يو�ضف  اأن  ينتظر  ال  �ضادقا، 
او طبيعة  نوع  النجاح عمليا، مهما كان  يهدف اىل 
وامل�ضار  االم��ان  �ضمام  هي  ال�ضدق  فقيمة  عمله، 
النجاح  مرافئ  اىل  اجلميع  يقود  ال��ذي  ال�ضحيح 

والتمّيز االكيد يف جميع املجاالت  ■

قيم التقدم: الصدق
اأ�صبحت قيمة  – كما قد يتوهم بع�صهم-، بل  اأخالقية فقط  ال�صدق قيمة  مل يعد 
ال�صدق يف عامل اليوم، من اأهم القيم التي تقود ال�صركات واملوؤ�ص�صات ال�صناعية الكى 
اىل الربحية العالية، وهو الهدف الهم الذي ي�صعى اإليه العاملون يف جمالت ال�صناعة 

والتجارة والقت�صاد عموما.

  علي حسين عبيد
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وكاأن برًقا ما اأ�صاء المهم
فم�َصوا اه النور ثم ا�صتدبروا

وكاأا ارتّدوا على اأعقابهم
فاأبوك اأنت وهم جميعا خي

وا فيك عطرامل�صطفى ّاأَومل ي�صم
نَكر كذبوا فعطر امل�صطفى ل ي

ثاكل ّ فيك اأم الق�صائد ّكل
نحر ي النبوة ها طفل ر ج يف ح

عريانة حتى الفوؤاد ق�صيدتي
َ غ َعث اأَ َيَدّي اأَ�ص َ َبني ر ع ّوال�ص

لونك والذي ن ذا َيعد  قل
ك اأطهرنعل فطَر اخلالئَق �ص�صع

�صتاَن ما بني اليا والى
امل�صافَة خنجر ًدا ويخت�صر ع ب
لول ق�صاء اهلل لرتد الردى
ك باكًيا ي�صتغفرر وجه عن ح

ها ليوث َوَلَرَدّ ذوؤباَن الفالة
وجعفر يف الروؤو�ص واحتز حمزة

ولذاد عنك اأخوك اأ�صجع من م�صي
- ك املدثر اإل اأبوك وجد-
م ولكان اأول من يرد روؤو�َصه

حيدر احلقائق لل�صام يع�صوب
ه ّواهلل لو ملحوا اللواَء بكف

ر �صَعّ كيف ي لراأوا وطي�َص احلرب
علمَت ويعلموَن بالَءه هو َمن

ل يتغري ّوهو الفتى النبوي
صيفه� رب حتَت َم�ص صي املالحم�

املح�صر يلوح ووراء �صربته
ها جيو�ص ّلو حارب الدنيا بكل

ر �صَ َك اأخ م وا�ص وؤَنا اّل�صحراء َما اأَ�ص
در َبي راَحك كّل جرح ج اأر

نطَة الفقراء يا نبع الر�صا يا ح
اأحمر ذئب يا �صوَتنا وال�صمت
يا ذبَح هاجر يا انتحابَة مرمي

يا دمَع فاطمَة الذي َيتَحّدر
هم وابَن �صهيد اأبا ال�صهداء ه اإي
ر ص� كاأن يوَمك اأع واأخا ال�صهيد
ه اأدمي احلكيم ر ك ّمن الذ ج�صد
َفر غ وم القومي على الدين درع

عار وتك�صوه الدماء مهابًة
َهر ص� ل غمَد يحوي ال�صيَف �صاعَة ي

املر�صلوَن اإزاَءه الأنبياء
ر �صَّ ح "  ك املالئ  واملالأ  والروح"

رداَءه ي عليه رخ ي وحممد
روا ص� خزَت واأ ويقول: يا َوَلَداه ف

ن تك َقبلَك مل ماأ الأنهاريا اأ
ر هاأن ما الدنيا وتظماأَ َتروي

لول ق�صاء اهلل اأن تظما له
الكوثر ل�صعى اإليك من اجلنان
دا ّم�صلوَب الر يا عارَي الأنوار

رَت ص� َك ي ر ه ط ل بالَثوب بالنور
له  ل َق يا دامَي الأو�صال

َ ق ت َص لي�صت� م يَك اإنّ ال�َصّ د اأف
حممد ت ن َن ب موتك يا َاب اّلب ط

َخَرجوا من ال�صحراء ثم ت�صّحروا
وكاأن خيل اهلل مل ترك�ص بهم

وال�صامرين كة مل ي�صمروا

الدنيا ول يتقهقر تتقهقر
ياأتي زمان ل جنوَم ليهتدوا

ياأتي زمان ل غيوَم ليمطروا
لي�ص يعلم تائه ياأتي زمان

؟ هل فيَك اأم يف قاتليَك �صيح�صر
غربة واملودة ياأتي زمان

نا التي ن�صتعمر بلدت ه ر والك
زائف صيء� ّكل ياأتي زمان

ر ّب�ص وهي ت ّحى العمياءحتى الل
ه بز اآدَم خ وابن ياأتي زمان

ر كَفّ به وفيه ي يدين دين
ة َبّ والكرامة �ص ياأتي زمان

والعار فرعون الذي يتج
وجاهة وال�صقو ياأتي زمان

ر َمّ ّمرًعى والرعاة ال�ص والنا�ص
ياأتي زمان كل �صيء �صده

ر م ق ت والظهرية ص� م ص� ي الليل
ل زماَن لأهله ياأتي زمان

ر ّاإل رجال اهلل وهي تب�ص
ياأتي زمان فال�صالم على الذي
 ّذبحوه يف ال�صحراء وهو يك
هذا ولئي يا ابن بنت حممد
اأنت ال�صهادة وال�صهيد الأك

ت جبهتي َك احَلوراء م�َصّ ت خاأ يد
" و�صوتي "املن فدماي تكبري

قاب�ص املودة كفي على جمر
ر هور مطَهّ م الَطّ ك ودمي بحب

هم م�صَر جميع بايعت عن جنباء
مي الأزهر وادي النيل وا�ص واأنا ابن
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يف اأحكام العبادات

الوجيز

 م�ضاألة 88 : مبطالت ال�ضالة اأمور :
على  مقدماتها  اأو  اأجزائها  من  �ضيئًا  تفقد  اأن   -1

التف�ضيل املتقدم يف امل�ضائل ال�ضابقة .
2- اأن ُيحدث امل�ضلي اأثناء �ضالته .

يديه  اإحدى  ي�ضع  باأن  القيام  حال  يف  ُيكّفر  اأن   -3
على  لل�ضالة  مبطل  فاإنه  وتاأدبًا  خ�ضوعًا  االأخرى  على 

االأحوط اإال اإذا اقت�ضته ال�ضرورة .
4- اأن يلتفت عن القبلة ال لعذر، واأما االلتفات عن عذر 
�� فاإن  اأو حدوث قاهر خارجي كهبوب الرياح  � كال�ضهو 
كان مابني اليمني وال�ضمال مل يخل ب�ضحة ال�ضالة واإال 

وجبت اعادتها.
التكلم  ويتحقق  متعمدًا،  ال�ضالة  يف  يتكلم  اأن   -5
اإذا كان مفهمًا ك�  ق  فعل  بالتلفظ ولو بحرف واحد 
اإذا  ال�ضالة  فيبطل  املفهم  غري  واأما  الوقاية،  من  اأمٍر 

كان مركبًا من حرفني فما زاد على االأحوط .
وي�ضتثنى مما ذكر ما اإذا �ضلم �ضخ�س على امل�ضلي فاإنه 
يجب اأن يرد �ضالمه مبثله وال تبطل �ضالته ، فاإذا �ضلم 
عليه ب�ضيغة  �ضالم عليكم  رده بقوله �ضالم عليكم 

 فقط .
6- اأن يقهقه يف �ضالته متعمدًا ، والقهقهة هي ال�ضحك 

امل�ضتمل على ال�ضوت واملد والرتجيع .
على  اإ�ضتمل  �ضواء  متعمدًا،  �ضالته  يف  يبكي  اأن   -7
ال�ضوت اأم ال على االحوط ، هذا اإذا كان بكاوؤه الأمر من 
العذاب  اأخروي كخوف  الأمر  كان  اإذا  واإما  الدنيا  اأمور 
ب�ضحة  ي�ضر  فال  تعاىل  اأو خ�ضوعًا هلل  اجلنة  اأو طمع 

ال�ضالة .
االأكل  ومنه  ال�ضالة  بهيئة  يخل  بعمل  ياأتي  اأن   -8
يخال  مل  واإن  مطلقًا  يجتنبهما  اأن  واالأحوط   ، وال�ضرب 

بهيئة ال�ضالة .
، وهو مبطل  الفاحتة  بعد قراءة    اآمني    يقول  اأن   -9
لل�ضالة اإذا اأتى به املاأموم يف غري حال التقية، واأما غري 

املاأموم فاالحوط له اأن يعيد �ضالته لو اأتى به متعمدًا .
10- ال�ضك يف عدد ركعات ال�ضالة على تف�ضيل ياأتي .

اأو ينق�س منها متعمدًا �ضواء  اأن يزيد يف �ضالته   -11
اأكان الزائد قواًل اأم فعاًل .

مبطالت ال�صالة
   

ال�صوؤال: هل من ال للزوجة خدمة اأب واأم واأ واأخت 

الزو؟ وهل من ال للزو العتناء باأب واأم واأ واأخت 

الزوجة خا�صة يف بالد الغربة؟ 

اجلواب: ل اإ�صكال يف كونه برًا واإح�صانًا اىل الزو اأو 

الزوجة ولكنه غري واجب. 

ال�صوؤال: ما هي �صفات الزو ال�صالح والزوجة ال�صاحلة ؟ 

اجلواب: من �صفات املراأة ال�صاحلة عدم اإيذاء زوجها 
والإ�صاءة اليه وازعاجه ، ومن �صفات الزو ال�صالح عدم 

اإيذاء زوجته والإ�صاءة اليها واإزعاجها ، قال ر�صول اهلل )�ص( 
: من كانت له امراأة توؤذيه مل يقبل اهلل �صالتها ول ح�صنة 
من اأعمالها حتى تعينه وتر�صيه واإن �صامت الدهر وقامت 
، واأعتقت الرقاب واأنفقت الأموال يف �صبيل اهلل وكانت اأول 

من ترد النار ، ثم قال )�ص( : وعلى الرجل مثل ذلك الوزر 
املا والعذاب اإذا كان موؤذيا

الزو ال�صالح والزوجة ال�صاحلة 

طبقا لفتاوى املرجع الدين الأعلى �صماحة اآية اهلل العظمى ال�صيد علي احل�صيني 
ال�صي�صتا )دام له الوارف(
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◄اإعداد: هيئة التحرير

اآية اهلل العظمى املرحوم 
ال�صيد ابو القا�صم اخلوئي 

)قّد�ص �صّره(

اآية اهلل العظمى 
 ال�صيد علي ال�صي�صتا

)دام ّله الوارف(

) م�صاألة 72 ( : اليعترب الرتتيب يف ق�ضاء الفوائت غري اليومية 
ال بع�ضها مع بع�س وال بالن�ضبة اإىل اليومية، واأما الفوائت اليومية 
اأو   ، كالظهرين  باال�ضل  مرتتبة  كانت  اإذا  بينها  الرتتيب  فيجب 
الع�ضائني ، من يوم واحد ، اأما اإذا مل تكن كذلك فاعتبار الرتتيب 
بينها يف الق�ضاء على نحو الرتتيب يف الفوات ، باأن يق�صي الول 
فواتا فالول حمل اإ�صكال، والهر عدم العتبار، من دون 

فرق بني العلم به واجلهل. 
) م�صاألة 73 ( : ال يجب تقدمي الق�ضاء على احلا�ضرة ، فيجوز 
ي�ضتحب  بل   ، ليومه  كان  ولو  الق�ضاء  عليه  ملن  باحلا�ضرة  االتيان 
ذلك اإذا خاف فوت ف�ضيلة احلا�ضرة ، واإال ا�ضتحب تقدمي الفائتة ، 
واإن كان االحوط تقدمي الفائتة ، خ�ضو�ضا يف فائتة ذلك اليوم ، بل 

ي�ضتحب العدول اإليها من احلا�ضرة اإذا غفل و�ضرع فيها .
) م�صاألة 7 ( : اإذا مل يكن للميت ويل ، اأو فاته ما ال يجب على 
الويل ق�ضاوؤه ، فالقوى عدم وجوب الق�ضاء عنه من �ضلب املال 
واإن كان الق�ضاء اأحوط ا�ضتحبابا بالن�ضبة اإىل غري القا�ضرين من 

الورثة .

غري  الفوائت  ق�ضاء  يف  الرتتيب  يعترب  ال   :72 م�صاألة 
واأما  اليومية،  اإىل  بالن�ضبة  وال  بع�س  مع  بع�ضها  ال  اليومية 
الفوائت اليومية فيجب الرتتيب بينها اإذا كانت مرتتبة باالأ�ضل 
كالظهرين والع�ضائني من يوم واحد، اأما اإذا مل تكن كذلك فال 
الفوات،  الرتتيب يف  الق�ضاء على نحو  بينها يف  الرتتيب  يعترب 

من دون فرق بني العلم به واجلهل.
م�صاألة 73: ال يجب تقدمي الق�ضاء على احلا�ضرة، فيجوز 
االإتيان باحلا�ضرة ملن عليه الق�ضاء ولو كان ليومه، بل ي�ضتحب 
تقدمي  ا�ضتحب  واإال  احلا�ضرة،  ف�ضيلة  فوت  خاف  اإذا  ذلك 
الفائتة خ�ضو�ضًا  تقدمي  ا�صتحبابًا  االأحوط  كان  واإن  الفائتة، 
يف فائتة ذلك اليوم، وي�ضتحب العدول اإىل الفائتة من احلا�ضرة 

اإذا غفل و�ضرع فيها ما مل يوجب فوات وقت ف�ضيلتها.
م�صاألة 7: اإذا مل يكن للميت ويل اأو فاته ما ال يجب على 
كان  واإن  املال،  �ضلب  من  عنه  الق�ضاء  يجب  مل  ق�ضاوؤه  الويل 
من  القا�ضرين  غري  اإىل  بالن�ضبة  ا�ضتحبابًا  اأحوط  الق�ضاء 

الورثة.

بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�ضيد اأبي القا�ضم اخلوئي )قّد�س �ضّره( 
واآية اهلل العظمى ال�ضيد علي احل�ضيني ال�ضي�ضتاين )دام ظّله الوارف(



ق�صاء الفوائت
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وعلى اأ�ضا�س وجود الت�ضامح كمبداأ وثقافة على م�ضتوى الفرد واملجتمع يف اآن واحد من خالل 
تعامالتهم وت�ضرفاتهم مع الغري �ضيوؤدي ذلك حتما اإىل قبول االآخر وبكل ما يقوم به وخا�ضة يف 
جمال العبادات واملعامالت فكالهما تتحقق لديه القناعة اأن هناك حقا له على الغري وواجب 

عليه جتاهه وبح�ضول ذلك �ضتكون الفر�ضة متاحة الأجل حتقق الوحدة االإ�ضالمية .  

مفهوم التسامح
الت�ضامح لغويا، جاء يف ل�ضان العرب البن منظور يف مادة)�ضمح(ال�ضماح وال�ضماحة: اجلود، 
�ضماح  ون�ضاء  رجال  �ضمحة من  وام��راأة  �ضمح  ورجل  و�ضماحا: جاد،  و�ضموحة  �ضماحة  �ضمح 
و�ضموحة و �ضمحاء فيهما، حكي االأخرية الفار�ضي عن احمد بن يحيى ،ورجل �ضميح وم�ضمح 

وم�ضماح: �ضمح، ورجال م�ضاميح ون�ضاء م�ضاميح.
ويف احلديث ال�ضريف يقول اهلل عز وجل:)ا�ضمحوا لعبدي كاأ�ضماحه اإىل عبادي(                           

اال�ضماح: لغة يف ال�ضماح، يقال:�ضمح واأ�ضمح اإذا جاد واأعطى عن كرم و�ضخاء؛ وقيل: اأمنا يقال 
يف ال�ضخاء �ضمح، واأما ا�ضمح فاإمنا يقال يف املتابعة واالنقياد ؛ ويقال: اأ�ضمحت نف�ضه اإذا انقادت 
، وال�ضحيح االأول ، و�ضمح يل فالن اأي اأعطاين ، و�ضمح يل بذلك ي�ضمح �ضماحة . وامل�ضاحمة 
: امل�ضاهلة . وت�ضاحموا: ت�ضاهلوا. ويف احلديث امل�ضهور :ال�ضماح رباح اأي امل�ضاهلة يف االأ�ضياء 
تربح �ضاحبها . ويقال اأ�ضمحت قرينته اإذا ذل وا�ضتقام ، و�ضمحت الناقة اإذا انقادت فاأ�ضرعت  
وا�ضمحت قرونته و�ضاحمت كذلك اأي ذلت نف�ضه وتابعت . ويقال فالن �ضميح مليح و�ضمح ملح. 

جمادى االوىل 1435 ه�36

دور التسامح في 
المجتمعي السلم  إرساء 



•الجزء األول

م��ب��دأ ال��ه��ي أص��ي��ل أك��دت 
ال��دي��ان��ات  ش��رائ��ع  ك��ل  عليه 
فالتسامح  السماء،  إلى  حقيقتها  في  تنتمي  التي 
أبعاد دينية جاءت  اجتماعية ذات  إال منظومة  ما هو 
الخير  من  أسس  على  اإلنسانية  العالقات  لتنظيم 
والعدالة والمساواة بين أبناء المجتمع الواحد، ويقوم 
والقبول  باآلخر  االعتراف  مبدأ  على  شيء  كل  وقبل 
به.فالتسامح يدعو بذلك إلى ضرورة ضمان التعايش 
االيجابي المشترك بين األفراد جميعا في جو من اإلخاء 
والتضامن والتعاون بصرف النظر عن ما يعتقدون به 
دينيا واجتماعيا وسياسيا وبالتالي يمكن عده على 
األفراد  أمام  األفاق  تفتح  التي  الواسعة  المساحة  انه 
بعضهم  تجاه  وحرياتهم  حقوقهم  وإدراك  لفهم 
البعض األخر مع اإليمان المطلق بوجود قيم االختالف 

والتنوع والتمايز فيما بينهم.

إن التسامح



وتقول العرب :عليك باحلق فان فيه مل�ضمحا اأي مت�ضعا، كما قالوا : اإن فيه ملندوحة) 1(. هذا 
يعني اإن ال�ضماحة يف تت�ضمن اجلود، اأي العطاء بال حدود، وهي امل�ضاهلة واللني يف االأ�ضياء 

واملعامالت ، دومنا انتظار مقابل اأو ثمن، اأو حاجة اإىل جزاء)2(. 
اأما الت�ضامح باملعنى اال�ضطالحي: هو كلمة ت�ضتخدم لالإ�ضارة اإىل املمار�ضات اجلماعية كانت 
اأم الفردية التي تق�ضي بنبذ التطرف اأو مالحقة كل من يعتقد اأو يت�ضرف بطريق خمالفة 
قد ال يوافق عليها املرء)3 (. كما تعددت املرجعيات التي يتحدد يف �ضوئها مفهوم الت�ضامح 
فهو اأقرب اإىل مفهوم الالعنف، فالت�ضامح يف اللغة االنكليزية )allowance( يعد دااًل 
ملا ينطوي عليه مفهوم الالعنف )Violence None ( من مغزى وعمليات)4 (. 
والتعاي�س ال�ضلمي: هو مفهوم جديد يف العالقات الدولية دعا اإليه )خروت�ضوف(عقب وفاة 
�ضتالني ومعناه انتهاج �ضيا�ضة تقوم على مبداأ قبول فكرة تعدد املذاهب االإيديولوجية والتفاهم 
بني املع�ضكرين يف الق�ضايا الدولية، ونعنى باملع�ضكرين هنا املع�ضكر الغربي واملع�ضكر ال�ضرقي. 
كما تدعو االأديان كافة اإىل التعاي�س ال�ضلمي فيما بينها، وت�ضجع لغة احلوار والتفاهم والتعاون 
بني االأمم املختلفة)5 ( .فهو بذلك موقف ايجابي متفهم من العقائد واالأفكار، ي�ضمح بتعاي�س 
الروؤى واالجتاهات املختلفة بعيدا عن االحرتاب واالإق�ضاء وعلى اأ�ضا�س �ضرعية االآخر دينيا 

و�ضيا�ضيا وحرية التعبري عن اآرائه وعقيدته)6 (. 
وعرفه البع�س على انه : نوع من اأنواع االإح�ضا�س يف النفو�س التي جبلت على حب من اأح�ضن 
اإليها، وبذلك فهو يوؤدي اإىل املحبة والتاآلف ونبذ العنف والتنافر، وهو القلب الناب�س حلياة 

طيبة ونف�س زكية خالية من العنف والتطرف)7 (، انه موقف ايجابي و�ضلوك اأن�ضاين اأ�ضيل 
ينم عن اخل�ضال وال�ضفات احلميدة يقوم على اأ�ضا�س قبول االآخر يف عقائده واأفكاره وكل 
ما يوؤمن به بعيدا عن حاالت الع�ضبية والعنف ومبا ي�ضمن حتقيق االأمن وال�ضالم يف املجتمع 

الواحد.
يقول فولتري)وما الت�ضامح اإال نتيجة مالزمة لكينونتنا الب�ضرية، واأننا جميعا من نتاج ال�ضعف 
ب�ضكل  بع�ضنا  ونت�ضامح مع جنون  بع�ضنا  ن�ضامح  لذا دعونا  للخطاأ،  لكننا ه�ضون وميالون 

متبادل، وذلك هو املبداأ االأول لقانون الطبيعة واملبداأ االأول حلقوق االإن�ضان كافة()8 ( .
اإن الت�ضامح كثقافة تعد من اأكرث املو�ضوعات ح�ضورا يف الوقت احلا�ضر، وال ريب اإن الغرب 
كانوا �ضباقني يف هذا امل�ضمار، فقد تبنى الكثري من فال�ضفتهم ومفكريهم مبداأ الت�ضامح 
واأكدوا عليه يف بحوثهم ودرا�ضتهم  ولعل من اأبرز من تبنى مبداأ الت�ضامح واأكد على اعتناقه 
هو االنكليزي)جون لوك(فقد كتب يف هذا اخل�ضو�س ر�ضالة اأطلق عليها ا�ضم) ر�ضالة 
يف الت�ضامح( والذي دعا من خاللها اإىل الت�ضامح الديني يف امل�ضيحية  واأ�ضار اإىل اإن التعدد 
يف الدين اأمر طبيعي، وان لكل اإن�ضان ال�ضلطة املطلقة يف احلكم لنف�ضه يف اأمور الدين، لكن 
ال�ضيء املهم الذي اأكده لوك يف ر�ضالته قوله: ينبغي على احلاكم اأن ال يت�ضامح مع امللحدين 

الأنه ال اأمان ملن ال يوؤمن باهلل وانه موجود وطاعته واجبه)9 (. 
ومن اجلدير بالذكر اأن مفهوم الت�ضامح برز يف نهايات القرن ال�ضاد�س ع�ضر امليالدي يف 
الغرب ب�ضكل ملحوظ اإثر املرارة التي القاها من احلروب الدينية املتالحقة يف و�ضط اأوربا، 
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يقول عالم االجتماع البارز 
)كلود ليفي ستراوس( 

في كتابه )مدارات حزينة(:) 
أن اإلسالم هو الذي ابتكر 

التسامح في الشرق 
األوسط والحق بدل أن 

نتحدث عن التسامح أن 
نقول أن هذا التسامح 

ضمن حدود وجوده 
هو بمثابة انتصار دائم 

للمسلمين(  و�صام �صالح عبد احل�صني -اأحمد جا�صم مط�����������رود



وبطبيعة احلال فان الت�ضامح اأخذ حيويته وجماله يف الغرب �ضواء يف الت�ضكيل االأيدلوجي 
والفكري اأو التنظري القانوين، ولكنه مازال ه�ضا كممار�ضة يف و�ضط دول العامل الثالث، 
ومرجع ذلك يعود اإىل اإن الثقافة العربية ظلت اأ�ضرية لهاج�س اخلوف من وقوع الفرقة 
والفتنة وال�ضعي باملقابل لتاأكيد وحدة االأمة واخل�ضية من اأن ال�ضماح باالختالف يف االآراء 

واالأفكار قد ي�ضعف متا�ضك االأمة )10 (.                   
وبالرغم من الن�ضاأة الغربية ملفهوم الت�ضامح نلحظ اأن نهج الت�ضامح نهج اإ�ضالمي اأ�ضيل وله 
جذوره القراآنية والتاريخية برغم انه مل يكن حتت عناوين الت�ضامح، يقول عامل االجتماع 
البارز )كلود ليفي �ضرتاو�س( يف كتابه )مدارات حزينة(:)) اأن االإ�ضالم هو الذي ابتكر 
الت�ضامح يف ال�ضرق االأو�ضط واحلق بدل اأن نتحدث عن الت�ضامح اأن نقول اأن هذا الت�ضامح 
�ضمن حدود وجوده هو مبثابة انت�ضار دائم للم�ضلمني على اأنف�ضهم فقد و�ضعهم النبي)�ضلى 
اهلل عليه واآله و�ضلم( ��������� حينما اأو�ضاهم به ��������� يف و�ضع حد لالزمة الدائمة التي قد تنجم 

عن التناق�س بني الدعوة العاملية للتنزيل وبني الت�ضليم بتعدد الدعوة الدينية(()11 (.
وعليه يعد االإ�ضالم من اأكرث الديانات االإ�ضالمية ت�ضاحما يف جمال الدين والفكر واالجتماع، 
فاالإ�ضالم هو اأول دين يف تاريخ االإن�ضانية يعطي للنا�س احلق يف اعتناق عقائد �ضماوية غري 
متفقة مع العقيدة االإ�ضالمية، وقد اقر الأ�ضحاب تلك الديانات احلق يف ممار�ضة �ضعائرهم 
ومعتقداتهم �ضمن حميطه وب�ضكل حر وكامل، فهو بذلك اأبدى يف �ضريعته مبداأ الت�ضامح، 
وعلى اثر ذلك تعاي�ضت يف ظله اأقوام و�ضعوب ومذاهب تدين بقيم وثقافات ومبادئ تفر�ضها 

عليهم معتقداتهم حتى يومنا هذا .

التسامح في القرآن الكريم
 لقد تعامل القراآن الكرمي مع بني الب�ضر على اأنهم جميعا يرجعون وينتمون لنف�س واحدة 
ْف�ٍس َواِحَدٍة  ن نَّ ُكُم الَِّذي َخَلَقُكم م ُقوْا َربَّ ا�ُس اتَّ وهذا ما �ضرحت به االآية الكرمية َيا اأَيَها النَّ
ُقوْا اهلّلَ الَِّذي َت�َضاءُلوَن ِبِه َواالأَْرَحاَم اإِنَّ  َوَخَلَق ِمْنَها َزْوَجَها َوَبثَّ ِمْنُهَما ِرَجااًل َكِثريًا َوِن�َضاء َواتَّ
اهلّلَ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيبًا )الن�ضاء:1(. ففي ثنايا هذه االآية ظاهرا هناك رغبة اإىل اإن النف�س 
الواحدة تكون مدعاة واأ�ضا�ضا اإىل التعاي�س االيجابي بني الب�ضر يف جو من الرخاء وال�ضفاء 
والطماأنينة وعلى اأ�ض�س الت�ضامح واللني وال�ضفح ب�ضرف النظر عن اختالفاتهم وتوجهاتهم 

واألوانهم واأجنا�ضهم .
االآخرين  ومعا�ضرة  بالعالقات،  والتو�ضع  االنفتاح  اإىل  االإن�ضان  تدعو  االإن�ضانية  فالفطرة 
ي�ضري  الكرمي  فالقراآن  عليهم،  والتعرف  حاجاتهم  ق�ضاء  يف  بهم  واال�ضتعانة  واالرتباط 
اإىل اأن الهدف من وراء تق�ضيم النا�س اإىل �ضعوب وقبائل – مع اأنهم من اأ�ضل واحد – 
ا  ا�ُس اإِنَّ هو التعارف واإيجاد هذه العالقات العامة)12 (، كما يف قوله تعاىل َيا اأَيَها النَّ
ِ اأَْتَقاُكْم اإِنَّ  ن َذَكٍر َواأُنَثى َوَجَعْلَناُكْم �ُضُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا اإِنَّ اأَْكَرَمُكْم ِعنَد اهللَّ َخَلْقَناُكم م
َ َعِليٌم َخِبرٌي )احلجرات:13(. ولكي تتحقق عاملية الدعوة اإىل التعارف البد اإن يكون  اهللَّ
هناك وجود وح�ضور ملبادئ اللطف والت�ضامح واللني بني بني الب�ضر لذلك جاءت الكثري من 

االآيات القراآنية لتوؤكد على �ضرورة التم�ضك بهذه اخل�ضال االإ�ضالمية احلميدة. 
فمن �ضماحة االإ�ضالم اأن جعل اأحكامه و ت�ضريعاته مبنية على التي�ضري ورفع امل�ضقة واحلرج 
  :احلج:78( وقوله تعاىل( يِن ِمْن َحَرٍج َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الد  :كما يف قوله تعاىل
ُيِريُد اهلّلُ ِبُكُم اْلُي�ْضَر َواَل ُيِريُد ِبُكُم اْلُع�ْضَر )البقرة:185( ف�ضماحة االإ�ضالم تتجلى هنا يف 
رحابة مبادئه و�ضعة ت�ضريعاته ونزوعه اإىل اللني والي�ضر يف كل اأموره واأحكامه دون اإفراط 
وتفريط وتلبية لنداء الفطرة وا�ضتجابته ملتطلباتها يف و�ضطية واعتدال والعدالة وامل�ضاواة 
بني الب�ضر جميعا) 13(. ومن �ضماحة االإ�ضالم الدعوة اإىل اهلل باحلكمة واملوعظة احل�ضنة 
�َضَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ َك ِباحْلِ اْدُع اإىِِل �َضِبيِل َرب كما يف قوله تعاىل

ْعَلُم ِبامْلُْهَتِديَن )النحل:125(، فاملوعظة  لَّ َعن �َضِبيِلِه َوُهَو اأَ ن �ضَ َك ُهَو اأَْعَلُم مِبَ نَّ َربَّ اأَْح�َضُن اإِ
احل�ضنة تدخل القلب برفق وتعمق امل�ضاعر بلطف ولي�س خالل الزجر والتاأنيب وال بف�ضح 
االأخطاء التي تقع عن جهل اأو ح�ضن نية، فان الرفق يف املوعظة كثريا ما يهدي القلوب 
النافرة ال�ضاردة وياأتي بخري من الزجر والتاأنيب)14(. والدعوة باحلكمة تكون من خالل 
املقالة املحكمة ال�ضحيحة، وهو الدليل املو�ضح للحق املزيح لل�ضبهة، اأما املوعظة احل�ضنة 
اأح�ضن  بالتي هي  باأ�ضه تعاىل واجلدال  والوقائع املخيفة ليحذروا  اللطيفة  بالعرب  فتكون 

وذلك بالرفق واللني وح�ضن اخلطاب ومن غري عنف)15 (. 
وْا  َن اهلّلِ ِلنَت َلُهْم َوَلْو ُكنَت َفّظًا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنَف�ض َفِبَما َرْحَمٍة م وهذا دليل قول اهلل تعاىل
ْل َعَلى اهلّلِ اإِنَّ  َذا َعَزْمَت َفَتَوكَّ ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعْنُهْم َوا�ْضَتْغِفْر َلُهْم َو�َضاِوْرُهْم يِف االأَْمِر َفاإِ
ِلنَي )اآل عمران :159(. فالقوة مهما كانت درجتها فهي ال تن�ضجم مع  امْلَُتَوك اهلّلَ ُيِحب
طبيعة الر�ضالة ،ومادامت القوة تعني حما�ضرة العقل وفر�س الفكرة عليه حتت تاأثري االأمل 

واخلوف لذلك فان الباري يحذر ر�ضوله من اأن ميار�س التبليغ بروح ال�ضيطرة واال�ضتعالء.
التتمة يف العدد القادم
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اإعجاب الكثريين وكانت من �ضمن اآرائه يف هذا الكتاب اأن الوظيفة العليا للدولة هي حماية الرثوة واحلرية 

ويجب على ال�ضعب تغيري احلكومة اأو تبديلها يف حالة عدم حفظها حلقوق ال�ضعب وحريته .
.www.ahwar.com،26639( داود �ضلمان الكعبي ،الت�ضامح يف القراآن الكرمي، العدد(

)10(  �ضالح احل�ضن، األف باء الالعنف،ط1، روؤية اإ�ضالمية اأولية يف ثقافة الت�ضامح، مكتبة نرج�س ، د.ت، 
�س127.

)1 ( �ضالح احل�ضن ، م�ضدر �ضابق، �س 179.
)12(     حممد باقر احلكيم، املنهاج الثقايف وال�ضيا�ضي واالجتماعي ،ط2، مطبعة العرتة الطاهرة ، النجف 

اال�ضرف،2007، �س 397 – 398.
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القلبية واألوعية الدموية  لألمراض 

األنبياء مستشفى خاتم 

اإلنجاز نحـــــو  مساعٍ حثيثة 

•حتقيق: ف�ضل ال�ضريفي - حممد الي�ضاري 
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العتبة الحسينية المقدسة مجاال خدميا مهما إال وسعت 
الى الولوج فيه، وقد كان الجانب الصحي من بين أهم 

احتياجات أبناء البلد وبخاصة محافظة كربالء المقدسة فضال عن الكم الكبير 
من الزائرين الذي يتوافدون على المحافظة، والذين بدورهم يحتاجون الى من 

يقدم لهم الرعاية الصحاية المناسبة والسريعة، فجء مشروع مستشفى سفير 
الحسين )عليه السالم( باكورة في هذا المجال ليتبعه عمل دؤوب حثيث في 

الوقت الحاضر من أجل استكمال مستشفى خاتم االنبياء لالمراض القلبية 
واالوعية الدموية.

لم تترك
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مراحل المشروع
مدير ق�ضم امل�ضاريع اال�ضرتاتيجية واال�ضتثمارية 
يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة املهند�س مناف فوؤاد 
فقال"مت  ومراحله  امل�ضروع  عن  حت��دث  ح�ضن  
لتنفيذ  م2(  اأالف   10( م�ضاحة  تخ�ضي�س 
ي�ضم  جزء  جزئني؛  عن  عبارة  وليكون  امل�ضروع 
م2(   3600( وبواقع  الرئي�ضية  امل�ضت�ضفى  بناية 
وكراج  خدمات  بناية  عن  عبارة  االخ��ر  واجل��زء 
امل�ضاحات  الإن�ضاء  م�ضاحة  تخ�ضي�س  مت  كما 
�ضرداب  من  امل�ضت�ضفى  بناية  وتتكون  اخل�ضراء، 
وطابق ار�ضي وثمان طوابق اي ع�ضرة م�ضتويات 
ي�ضاف لها �ضطح املبنى الذي �ضيكون خم�ض�س 
للخدمات امليكانيكية وبع�س اخلدمات االخرى ".
واأ�ضاف"ان ال�ضركة املنفذة للم�ضروع هي �ضركة 
يف  م�ضجلة  �ضركات  جمموعة  عن  عبارة   cci
متخ�ض�ضة  وه��ي  ع��راق��ي��ني  ومالكيها  ال��ع��راق 
وامل�ضاريع  ال�ضكنية  وامل��ج��م��ع��ات  امل��ق��اوالت  يف 
العمرانية وتقدمي اال�ضت�ضارات ول��ديها �ض��هادات 

ال��جودة ال��عاملية بهذا ال��خ�ضو�س".
وبنّي اأن" امل�ضروع �ضيكون تابعا للعتبة احل�ضينية 
االحالة  وطبيعة  الت�ضميم  ناحية  من  املقد�ضة 

مبناق�ضة  امل�ضروع  مر  ان  بعد  ال�ضركة  وانتقاء 
ت�ضمل الت�ضميم والتنفيذ وتقدمت عدة �ضركات 
الفنية  لعرو�س  تقييم  عملية  وج��رت  بعرو�ضها 
معينة  درج��ة  معيار  كل  ازاء  و�ضع  وق��د  واملالية 
وكانت ح�ضيلة جمع الدرجات اف�ضت اىل اختيار 

�ضركة cci للقيام باأن�ضاء امل�ضروع ".
"ان  او���ض��ح  امل�ضت�ضفى  ب��ن��اي��ة  تفا�ضيل  وع���ن 
ال�������ض���رداب ���ض��ي��ك��ون خم�����ض�����س ل��ل��خ��دم��ات 
وكذلك  املطبخ  وكذلك  والكهربائية  امليكانيكية 
ال�ضحي  باجلانب  املرتبطة  الفعاليات  بع�س 
مداخل   3 �ضيحتوي  االول  الطابق  ،اما  اخلدمي 
االول للمراجعني والثاين للطوارئ والثالث لكوادر 
فعاليات  في�ضم  االر�ضي  الطابق  ،اما  امل�ضت�ضفى 
وغرفتي  ال��ط��وارئ  وق�ضم  االدارة  ت�ضتمل  عامة 
ي�ضتقبل  قد  امل�ضت�ضفى  ان  بحكم  عامة  عمليات 
مدينة  طبيعة  بحكم  ال��ط��ارئ  احل���االت  بع�س 
التي ت�ضهدها، م�ضيفًا  كربالء والزيارة املليونية 
اخلارجية  العيادة  �ضي�ضم  االول  الطابق  "اما 
على  يقدمون  الذين  املر�ضى  ا�ضتقبال  مبعنى 
واملفرا�س  اال�ضعة  ق�ضم  ي�ضم  وه��و  امل�ضت�ضفى 
الثاين  والطابق  الت�ضخي�ضية  االق�ضام  وبقية 
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باأمرا�س  املتخ�ض�ضة  العمليات  غ��رف  في�ضم 
التخدير واالفاقة وغرف عناية  القلب مع �ضالة 
�ضالة  ال��ث��ال��ث  ال��ط��اب��ق  �ضي�ضم  ،فيما  م��رك��زة 

لكادر  ك��ان  ���ض��واء  تعليمية  واق�����ض��ام  الق�ضطرة 
ودورات  وموؤمترات  ندوات  خالل  من  امل�ضت�ضفى 
او ي�ضتقطب طلبة كليات الطب واملعاهد الطبية 
عبارة  �ضتكون  4و5و6  الطوابق  ،اما  والتمري�س 
عن ردهات وغرف للعناية املركزة ،وقد خ�ض�س 
الطابقان  7و8 لتكون غرف و�ضقق �ضكن االطباء 

ولها مدخل خا�س دخوال وخروجا ب�ضكل جانبي 
احلركة  م�ضاعد  امل�ضروع  "وي�ضم  وا�ضتطرد 
�ضطح  ،اما  املبنى  طوابق  على  موزعة  العمودية 
والفنية  امليكانيكية  اخل��دم��ات  �ضي�ضم  املبنى 
وم��ن��ظ��وم��ة االت�����ض��االت واحل���ري���ق وال���ط���وارئ 

وخزانات املياه وبقية اخلدمات االخرى ".
وبني "املنهاج املعد لهذا امل�ضروع ان يكون متميز 

توجيهات  وبناءعلى  فحر�ضنا  جزئياته  كل  يف 
وتو�ضيات االمني العام للعتبة احل�ضينية املقد�ضة 
االج��ه��زة  واج���ود  ب��اأح��دث  امل�ضت�ضفى  بتجهيز 
لهذا  املنتجة  ال�����ض��رك��ات  اح�ضن  وم��ن  الطبية 

املعدات والو�ضائل الطبية ".
وحول �ضوؤالنا عن عملية �ضراء وجتهيز امل�ضت�ضفى 
جزئية  "ان  لنا  ذكر  الطبية  واملعدات  باالأجهزة 
منف�ضلة  هي  الطبية  باالأجهزة  امل�ضروع  جتهيز 
عن ان�ضاء امل�ضروع  يف امل�ضاألة التعاقدية ولكنها 
طبيعة  مع  التوافقية  م�ضاألة  يف  معه  مرتابطة 
تركيب  طبيعة  مع  يتالءم  بحيث  امل�ضروع  ان�ضاء 
البناية  داخ���ل  ال��غ��رف  ت��ك��ون  بحيث  االج��ه��زة 
مهيئة ال�ضتيعاب هذا اجلهاز حيث هناك اجهزة 

ان انشاء مركز يعنى بجراحة 
القلب يعتبر ضرورة ملحة في 

كل مدينة يفوق سكانها 
مليون نسمة  طبقًا للمواصفات 

العالمية في مجال الصحة في 
المجتمعات والدول االخرى 

ومدينة مثل كربالء المقدسة 
بعدد سكانها الذي يفوق 

المليونين وعدد زائريها 
والوافدين اليها في تزايد 

مستمر والزيارات المليونية التي 
تشهدها المدينة المقدسة 

أصبح من الضرورة ايجاد هكذا 
مركز متخصص بأمراض القلب 

واالوعية الدموية 
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ومبختلف  خا�ضة  كهربائية  م��داخ��ل  ت�ضتوجب 
هذه  االعتبار  بنظر  اخذنا  بالتايل  االجت��اه��ات 
ين�ضجم  مبا  املبنى  ت�ضميم  يف  املهمة  اجلزئية 
الطبية  وامل��ع��دات  االج��ه��زة  تركيب  طبيعة  م��ع 
،مبينا "هناك اجهزة مت املوافقة عليها من حيث 
وتخ�ضي�س  توزيعها  وا�ضلوب  وانواعها  اعدادها 
بع�س  ان  املفارقة  ،م��ن  ل�ضرائها  املالية  املبالغ 
تكون  القلبية  االم��را���س  يف  املخت�ضة  االج��ه��زة 
وهذا  امل�ضت�ضفى  بناء  ا�ضعار  تفوق  ا�ضعار  ذات 

يدل على التطور يف هذه االجهزة وحداثتها ".
واردف "العقد احلايل مع �ضركة cci  هو عقد 
االج��ه��زة  ���ض��راء  عقد  ام��ا  فقط  املبنى  ان�����ض��اء 
ب�ضركة  اال�ضتعانة  مت  ولكن  منف�ضل  عقد  فهو 

وموديالت  باأنواع  يتعلق  مبا  لال�ضت�ضارة    cci
امرا�س  هكذا  يف  املتخ�ض�ضة  الطبية  االجهزة 
ومتخ�ض�س  طويل  باع  لها  ال�ضركة  ان  باعتبار 
مراجعة  مت  وق��د  القلبية  االم��را���س  جم��ال  يف 
االتفاق  ومت  وكفاءتها  واعدادها  االجهزة  قائمة 
املبنى  تنفيذ  عملية  ملتابعة  ا�ضت�ضاري  مكتب  مع 
وا�ضت�ضارة املكتب يف ما هي االجهزة التي يتوجب 
اىل  الطبية  االج��ه��زة  قائمة  و�ضتحال  اقتنائها 
مع  املجال  هذا  يف  املتخ�ض�س  ال�ضركات  احدى 
�ضمان ت�ضغيل هذه االجهزة وكفاءتها ومطابقتها 

للموا�ضفات العاملية  ".

المشروع وفق 
المطلوبة المعايير 

الكندية   cci ملجموعة  التنفيذي  امل��دي��ر  ام��ا   
ابدى  اخلفاف  حيدر  االأ�ضتاذ  للم�ضروع  املنفذة 
املطلوبة  املعايري  وفق  امل�ضروع  باإجناز  اهتمامه 
ان�ضانية  الأه���داف  اأن�ضاأ  امل�ضت�ضفى  ان   " قائاًل 
ودينية وخلدمة مدينة كربالء املقد�ضة وبا�ضمي 
وبا�ضم جميع منت�ضبي جمموعتنا �ضنعمل بجميع 
اأح��دث  وف��ق  امل�����ض��روع  ه��ذا  خل��دم��ة  امكانياتنا 

املوا�ضفات واجلودة العالية ". 
باختزال  قمنا   cci �ضركة  يف  نحن   " واأو���ض��ح 
الوقت رغم امل�ضاعب التي واجهتنا ومنها تغيري 
ادخال  مبداأ  اعتماد  ومت  االر�س  و�ضكل  امل�ضاحة 
مراحل الت�ضميم مع مراحل التنفيذ يف اآن واحد 
وفق اأحدث ا�ضاليب االدارة الهند�ضية ال�ضارمة 
يف  العمل  ك���وادر  ب��ني  م�ضتمر  التن�ضيق  ،وك���ان 
والوقف  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  ويف  �ضركتنا 

ال�ضيعي واالإخوة يف دائرة �ضحة كربالء ". 
منوذجيًا  �ضيكون  امل�ضت�ضفى  "ان  اخلفاف  وقال 
و�ضيتم بناوؤه مبوا�ضفات عاملية ،وانه مت ت�ضميم 
احلديثة  الت�ضاميم  وف��ق  معماريَا  امل�ضت�ضفى 
للمنطقة   واملناخية  البيئية  بالظروف  االأخذ  مع 
ليخدم  خدماته  مع  م�ضجد  وجود  اىل  باالإ�ضافة 
اىل  باالإ�ضافة  امل�ضت�ضفى  وزوار  العامة  الكوادر 
االإداري  وال��ك��ادر  االأط��ب��اء  الإ���ض��ك��ان  يت�ضع  اأن���ه 

للمعايري  وف��ق��ًا  ت�ضميمه  ومت   ، والتمري�ضي 
املجهزة  وال��ط��وارئ  العمليات  غرف  يف  العاملية 
ب�ضكل خا�س للتعامل مع خمتلف حاالت اأمرا�س 
الكلى  وغ�ضيل  الدموية  واالأوعية  القلب  وجراحة 
والت�ضخي�س االإ�ضعاعي الأمرا�س القلب باالإ�ضافة 
اىل ال��عالج ال���طبيعي الأمرا�س القل���ب واالأوعية 
ال���دموية الذي يغطي كافة �ض��رائح املجتمع كما 
امل�ضت�ضفيات  مع  للتواأمة  مهياأة  امل�ضت�ضفى  ان 

ال��خارجية.
م�تعددة  ك��راجات  توفري  "مت  اخل��ف��اف  واك���د  
الطوابق ال�ضتيعاب اأعداد ال�ضيارات مبا يتنا�ضب 
بعني  االأخذ  اىل  باالإ�ضافة   ، العاملية  املعايري  مع 
مع  لتتنا�ضب  واملخارج  املداخل  جميع  االعتبار  
ذوي االحتياجات اخلا�ضة وك�بار ال�ضن ، كما ان 
الت�ضميم و�ضع مدخل خا�س ل�ضيارات االإ�ضعاف 
لدخولها وخروجها بان�ضيابية ع��الية دون التاأثري 

على املر�ضى .

المشروع ضرورة ملحة
قلب  جراحة  اخ�ضائي  الفحام  فرا�س  الدكتور 
مو�ضوع  "ان  ق��ائ��اًل  لنا  حت��دث  دم��وي��ة  واوع��ي��ة 
فروع  ثالثة  ي�ضمل  وا�ضع  مو�ضوع  القلب  جراحة 
الوالدية  والت�ضوهات  االمرا�س  االول هو جراحة 
للقلب وهي ن�ضبة ت�ضل حلدود 20 % من الوالدات 
يعالج الق�ضم االكرب منها تلقائيًا والق�ضم املتبقي 
الثاين  ال��ف��رع  ام��ا   ، ج��راح��ي  ت��داخ��ل  ي�ضتلزم 
او  كت�ضيقات  ال�ضمامات  ب��اأم��را���س  يتعلق  م��ا 
من  الثالث  الفرع  اما  ال�ضمامات،  يف  تو�ضعات 
القلب  جراحة  فهي  القلبية  اجلراحية  العمليات 
الذي  ال�ضرايني  الكبرية كزرع  الأ�ضحاب االعمار 
مر�س  وم�ضاعفات  ال�����ض��راي��ني  ت�ضلب  �ضببه 
جراحي  تداخل  ت�ضتدعي  وهي  والتدخني  ال�ضكر 
ن�ضبة2- فان  ،وباملجمل  �ضرايني  زرع  وعمليات 
تداخل  اىل  يحتاجون  املدينة  �ضكان  م��ن   %3

جراحي الأمرا�س القلب ".
القلب  بجراحة  يعنى  مركز  ان�ضاء  "ان  وا�ضاف 
�ضكانها  يفوق  كل مدينة  ملحة يف  يعترب �ضرورة 
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مليون ن�ضمة  طبقًا للموا�ضفات العاملية يف جمال 
بالتايل  االخ��رى  وال��دول  املجتمعات  يف  ال�ضحة 
الذي  �ضكانها  بعدد  املقد�ضة  مثل كربالء  مدينة 
اليها يف  والوافدين  زائري  وعدد  املليونني  يفوق 
ت�ضهدها  التي  املليونية  وال��زي��ارات  م�ضتمر  تزايد 
هكذا  ايجاد  ال�ضرورة  من  ا�ضبح  املقد�ضة  املدينة 
مركز متخ�ض�س باأمرا�س القلب واالوعية الدموية  ".

اخلا�ضة  وامل�ضت�ضفيات  امل��راك��ز  واق��ع  عن  ام��ا  
التي  "املراكز  فقال  العراق  يف  القلب  باأمرا�س 
وحم��دودة  ج��دًا  قليلة  االخت�ضا�س  بهذا  تعنى 
االمكانيات ، نالحظ انه بعد عام 2003 ان�ضاأت 
منها  جم��االت  عدة  يف  تخ�ض�ضية  مراكز  عدة 
الطموح  م�ضتوى  اىل  ت�ضل  مل  ولكنها  القلبية 
ان  نالحظ  ،لذلك  املتوا�ضعة  امكانياتها  بحكم 
طلبات  فيها  تزدحم  العراقية  ال�ضحة  وزارة 
االوروبية  او  املجاورة  ك��دول  اخل��ارج  يف  العالج 
االنتظار  منها  م�ضاكل  عدة  تعيقها  االلية  وهذه 
وك��ذل��ك  ال�ضفر  م��واف��ق��ات  ا�ضتح�ضال  حل��ني 
امل�ضائل املادية التي تنفق يف �ضبيل �ضفر املر�ضى 
حيث ميكن اال�ضتعا�ضة عن ذلك باأن�ضاء مراكز 

يف داخل العراق ".
متاأخرة  املقد�ضة  كربالء  حمافظة  "ان  واو�ضح 
حمافظات  بقية  عن  ال�ضحي  املجال  يف  كثريًا 
واحد  عام  م�ضت�ضفى  حتوي  انها  بحكم  العراق 
ناهيك عن  املدينة  ل�ضد حاجة اهايل  غري كايف 
املليونية  الزيارات  ايام  يف  واملراجعني  املر�ضى 
ال��ك��وادر  يف  احل��ا���ض��ل  النق�س  اىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
الطبية ،فنجد ان �ضعبة امرا�س القلب وال�ضدر 

واالوعية الدموية ال ت�ضم �ضوى طبيبني ملحافظة 
مثل كربالء املقد�ضة ،يف حني ان لواقع ي�ضتلزم 
وان�ضاء  اخ�ضائيني  اطباء   5-4 هناك  يكون  ان 

مركز يعنى بهذا املجال ".
التي  ال�ضحية  املراكز  "ت�ضتلزم  حديثه  وختم 
ك��ادر  ا�ضتقطاب  اىل  ال��ع��راق  يف  حديثا  تن�ضاأ 
اجنبي متخ�ض�س يدرب كادر حملي متخ�ض�س 
اىل  حملية  ك��وادر  ار�ضال  او  القلب  امرا�س  يف 
خارج القطر للتدريب وتطوير املهارات ،وكذلك 
العمل على جلب احدث االجهزة الطبية املتطورة 

يف جمال جراحة القلب واالوعية الدموية ".

المشروع يقدم 
افضل الخدمات

من جانبه قال الدكتور حممد عبا�س اخت�ضا�س 
التي  وامل�ضت�ضفيات  املراكز  ان  عامة"  جراحة 
تعنى باأمرا�س القلب يف العراق هي قليلة ن�ضبيا 
بالن�ضبة لعدد ال�ضكان ونرى الواقع دون امل�ضتوى 
حت�ضنا  ي�ضهد  ولكنه  ج��دًا  كبري  ب�ضكل  املطلوب 
للعمليات  املر�ضى  انتظار  قائمة  وان  طفيفا 
حت�ضن  بحكم  ج���دا  ط��وي��ل��ة  ق��ائ��م��ة  اجل��راح��ي��ة 
اىل  ب���دوره  اأدى  للنا�ضالذي  املعي�ضة  االو���ض��اع 
التنوع بالوجبات الغذائية فاأ�ضبح مليئا بالدهون 
العراقي  للفرد  باالإ�ضافة اىل ان املعدل العمري 
االم��را���س  ت���زداد  ان  الطبيعي  وم��ن  ازداد  ق��د 

وخ�ضو�ضا القلبية منها ".
وبني "ان امل�ضت�ضفى بحكم انه من بداية ان�ضائه 

القلبية  االمرا�س  يف  متخ�ض�س  يكون  الن  اعد 
فعال  يكون  ان  نتوقع  فاإننا  الدموية  واالوع��ي��ة 
اغلب  ان  حيث  اخلدمات  اف�ضل  ويقدم  وناجح 
ال�ضتقبال  خم�ض�س  غري  هي  احلالية  املراكز 
مركز  هكذا  وج��ود  فان  بالتايل  القلب  امرا�س 
�ضي�ضاهم ب�ضكل كبري يف عالج االمرا�س القلبية 
كبار  خ�ضو�ضا  املر�ضى  لدى  الدموية  واالوعية 
ال�ضن منهم وت�ضهم يف رفع الكاهل عن املر�ضى ".

هموم المرضى 
جراحية  عملية  اجريت  كاظم"  م��روة  املواطنة 
اىل  اط��م��ح  واأن���ا  لل�ضفاء  متاثلت  هلل  واحل��م��د 
اأفرحني  وق��د  امل�ضت�ضفيات  من  العديد  ان�ضاء 
احل�ضينية  العتبة  توليه  ال��ذي  االهتمام  كثريًا 
وا�ضتقدام  امل�ضت�ضفيات  كبناء  للمر�ضى  املقد�ضة 
اكمال  ت��روم  انها  خ�ضو�ضًا  الطبية  الكفاءات 
القلبية  لالأمرا�س  االنبياء  خامت  م�ضت�ضفى  بناء 
وخطري  مهم  تخ�ض�س  وه��و  الدموية  واالأوع��ي��ة 
الدولة  وموؤ�ض�ضات  دوائر  املعنيني يف  يتطلب من 
كرثة  ب�ضبب  الكايف  االهتمام  اإيالئه  ال�ضحية 
اثناء  ومعاناتهم  القلبية  باالأمرا�س  امل�ضابني 
الطبية  الكوادر  قلة  ب�ضبب  االطباء  مراجعتهم 

املعنية باإمرا�س القلب".
اجلهود  على  م��روة  املواطنة  وال��دة  اأثنت  فيما 
اأجل  من  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  تبذلها  التي 
تخفيف كاهل املري�س واأ�ضرته ال�ضيما ان العديد 
الكافية  االم���وال  ميلكون  ال  املر�ضى  ذوي  م��ن 
العالج  توفر  وبالتايل  البلد  ذويهم خارج  لعالج 
وال��ع��الج  ال�ضفر  نفقات  ويجنبه  البلد  داخ���ل 

الباهظ خارج البلد.
كربالء  حمافظة  من  علي  ح�ضني  امل��واط��ن  ام��ا 
القلب  " اأ�ضعدين كثريًا االهتمام مبر�ضى  فقال 
املقد�ضة  العتبة احل�ضينية  به  تقوم  ما  خ�ضو�ضًا 
وعطفها  االأبوية  رعايتها  على  دليل  وه��ذا  االآن 

على املواطنني". 
وقت  باأ�ضرع  امل�ضروع  ينجز  ان  "اأمتنى  وا�ضاف 
ب�ضبب احلاجة املا�ضة اىل هكذا تخ�ض�ضات لكرثة 
مر�ضى القلب و�ضعوبة توفر العالج داخل البلد".   
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ا�ضتثنى قانون التقاعد املوحد اجلديد �ضمن احكام املادة 
21 منه احت�ضاب الراتب التقاعدي ل� ) رئي�س اجلمهورية 
ونوابهم  ال���وزراء  جمل�س  ورئي�س  النواب  جمل�س  ورئي�س 
ال��ن��واب وال����وزراء وم��ن ه��م بدرجتهم  واع�����ض��اء جمل�س 
واع�ضاء جمل�س احلكم ومناوبيهم واع�ضاء املجل�س الوطني 
املوؤقت ورئي�س واع�ضاء اجلمعيه الوطنيه ووكالء الوزارات 
ومن بدرجتهم ومن يتقا�ضى راتب وكيل وزارة وامل�ضت�ضارين 
وا�ضحاب الدرجات اخلا�ضة ومن بدرجة مدير عام ومن 

يتقا�ضى راتب مدير عام ( .
ففي حني تن�س املادة 21 من القانون على ان املوظف الذي 
كانت  اذا  التقاعدي  الراتب  ي�ضتحق  التقاعد  اىل  يحال 
لديه خدمة تقاعدية ال تقل عن) 15 ( خم�ضة ع�ضر �ضنة 
اذا كان قد اكمل ) 50  اال  التقاعدي  الراتب  وال ي�ضرف 
( خم�ضني �ضنة من عمره ، اأعطت امل��ادة 37 من القانون 
الفئات املذكورة ) 2.5 % من اخر )راتب اومكافاأة او اجر( 
واملخ�ض�ضات التي تقا�ضاها يف اخلدمة وان ت�ضاف ن�ضبة 
)2،5%( من اخر)راتب او مكافاأة او اجر( واملخ�ض�ضات 
عن كل �ضنة من �ضنوات اخلدمة على ان ال يزيد عن)%80( 
�ضنوات  ع��دد  عن  النظر  بغ�س  منه"،  املائة  من  ثمانني 

اخلدمة.
واعتربه عدد من النواب  التفافا على ارادة ال�ضارع العراقي 
واع�ضاء  للنواب  التقاعدية  الرواتب  بالغاء  طالب  ال��ذي 
لقرار  وقانوين  د�ضتوري  خ��رق  وه��و  املحافظات  جمال�س 

املحكمة االحتادية الذي الغى الرواتب التقاعدية للنواب.
فقرة  على  "الت�ضويت  اإن  ل�"امل�ضلة"،  الفتالوي  وقالت 

تقاعد اع�ضاء جمل�س النواب �ضمن قانون التقاعد املوحد 
هو التفاف على ارادة ال�ضارع العراقي الذي طالب بالغاء 

الرواتب التقاعدية للنواب واع�ضاء جمال�س املحافظات".
املحكمة  لقرار  وق��ان��وين  د�ضتوري  خ��رق  "هذا  وا�ضافت 

االحتادية الذي الغى الرواتب التقاعدية للنواب".
وقال رئي�س كتلة الف�ضيلة عمار طعمة كتلته" ان هذا يعد 
اال�ضهر  يف  خرجوا  الذين  املواطنني  ارادة  على  التفافا 
تقاعد اع�ضاء  بالغاء  بتظاهرات كبرية مطالبني  املا�ضية 
جمل�س النواب وهو ما ح�ضل فعال بعد ان ا�ضدرت املحكمة 
االحتادية حكما يق�ضي بالغائه لكن قانون التقاعد املوحد 
عاد واأعطى امتيازات اأخرى الأع�ضاء جمل�س النواب، وهو 

ما دفعنا لرف�س هذه الفقرة".
واأقر الربملان العراقي قانونا تقاعديا من املفرت�س انه يكون 

موحدا لكل املوظفني احلكوميني.
النواب  جمل�س  اأق���ّره  ال���ذي  اجل��دي��د  ال��ق��ان��ون  ويتجاهل 
الغت  التي  الق�ضاء  جمل�س  وق��رارات  ال�ضعبية  املطالبات 
من   %80 اىل  التقاعدي  النائب  راتب  يرفع  �ضابقا  قانونا 

راتبه الفعلي.
فالقانون اجلديد ي�ضتثني النائب من احلد االأدنى ل�ضنوات 
اخلدمة املطلوبة. ففي حني ين�س على �ضرف راتب �ضهري 
الذي  العام  للموظف  دوالرا(   120( دينار  الف   150 من 
جمل�س  اأع�ضاء  يكافىء  ادن��ى،  كحد  �ضنوات  ع�ضر  يخدم 
النواب الذين خدموا اربعة اعوام باكرث من �ضبعني باملئة 
نواب  بح�ضب  دوالر،  ال��ف   11 يتجاوز  ال��ذي  ال��رات��ب  من 

معار�ضني.

خدم  عام  موظف  كل  اجلديد  القانون  مينح  املقابل،  ويف 
ثالثني �ضنة وجتاوز اخلم�ضني من العمر كحد ادنى، 400 
الف دينار �ضهريا ) 325 دوالرا( بدال من 250 الفا )200 

دوالر( يف ال�ضهر.
جمل�س  جل�ضة  ح�ضروا   180 ا�ضل  من  نائبا   130 و�ضوت 
النواب الذي يتكون من 325 نائبا، ل�ضالح القانون الذي 

اعتربه بع�ضهم اجنازا.
وين�س القانون على ان يتقا�ضى كبار امل�ضوؤولني 25 باملئة 
الدرا�ضي  التح�ضيل  امتيازات  ان  اال  اال�ضلي  راتبهم  من 
واخلدمة العامة ال�ضابقة ت�ضاف اىل 2،5% عن كل �ضنة يف 

الربملان، لي�ضبح الراتب اكرث من �ضبعني باملئة.
ار�ضلت  قليلة،  ا�ضابيع  قبل  االوىل  االحتجاجات  اثر  وعلى 
الغاء  على  ين�س  ال��ربمل��ان  اىل  ق��ان��ون  م�ضروع  احلكومة 
امل�ضوؤولني  روات��ب  وتنظيم  التقاعدية،  الربملانيني  روات��ب 
احلكوميني، لكن الربملان مل يقر القانون وتركه يف ادراجه.

وبدورها، قررت املحكمة االحتادية الغاء الرواتب التقاعدية 
للربملان وكبار امل�ضوؤولني الذين يخدمون البلد الربع �ضنوات، 

اال ان الربملان مل ي�ضغ على ما يبدو لهذا القرار.
املطالبة  حملة  يف  النا�ضطني  احد  وهو  حممد  منري  وراأى 
بالغاء تقاعد الربملان على الفي�ضبوك ان النواب �ضرعوا هذا 
القانون ليوهموا بع�س الب�ضطاء من �ضريحة املتقاعدين باأن 
هذا القانون جاء مل�ضلحة النا�س الفقراء من املتقاعدين 
الذين م�ضدر دخلهم الراتب التقاعدي فقط مما �ضي�ضمح 
لهم اال�ضتفادة من ا�ضوات اكرث من 3 ماليني متقاعد اذا 

ما �ضاركوا يف الت�ضويت".



تأليف  المهدي  حول  بحث  الخامس:  الفصل   
السيد محمد باقر الصدر:

متبحر  )ع��امل  اأن��ه  بالقول  ال�ضدر  باقر  ال�ضيد حممد  بالتعريف عن  الدكتور  يبداأ 
يتميز  ومقاالته  واأبحاثه  كتبه  يف  وه��و  املعا�ضر  الفكر  بها  يعتز  المعة  و�ضخ�ضية 
باملو�ضوعية البعيدة عن التحيز واالنطواء حتت لواء العاطفة وامل�ضالح ال�ضخ�ضية 
لذلك جاءت اأبحاثه يف كل ما كتب اأ�ضبه بالقيم الفكرية اإن �ضح هذا التعبري(، ويقول 
االأ�ضالة  اأ�ضلوبهم بني دعامتي  الذين يجمعون يف  القالئل  العلماء  اأي�ضا )وهو من 
يف التعبري: الت�ضوير الفني واالأ�ضلوب العلمي التقريري(، ثم ي�ضري اإىل اأن مو�ضوع 
املهدي)عليه ال�ضالم(يقع يف جمال الغيبيات وال�ضمعيات، كما يف نزول عي�ضى وخروج 
الدجال وظهور الدابة، فهي ال تعاَلج با�ضتخدام التجارب املح�ضو�ضة يف معامل الطبيعة، 

 نظرات في الكتب الخالدة
الجزء الثاني

 يذكر الدكتور حامد حفني داود موؤلف الكتاب يف مقدمته حماولته يف التقريب بني ال�صيعة وال�صنة بعدما وقعت عيناه على اأحاديث الر�صول الأعظم 
)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( التي تدعو اإىل الألفة واملحبة وتنهى عن التباغ�ص والت�صاحن والت�صاجر والقطيعة وذات البني.

ويذكر الدكتور اأنه كتب ع�صرات الأبحاث واملقالت التي ت�صب يف التقريب والتاأليف بني الطائفتني. ثم ي�صكر ال�صيد مرت�صى الر�صوي احل�صني الذي 
مّل �صتات تلك الأبحاث واملقالت يف كتاب مفرد. ويذكر اأن ال�صيد احل�صني زاره يف �صيف عام 1979 واأطلعه على تلك البحوث واملقالت، ثم طلب اإليه اأن 

ين�صرها با�صمه يف كتاب. كما وعده برتجمتها اإىل الفار�صية والنكليزية وغريهما من اللغات. 

عنوان الكتاب: نظرات يف الكتب اخلالدة
اأ�صم املوؤلف: الدكتور حامد حفني داود)اأ�صتاذ الأدب العربي ورئي�ص ق�صم 

اللغة العربية بجامعة عني �صم�ص واأ�صتاذ الأدب العبا�صي بجامعة اجلزائر(
مراجعة وتعليق: ال�صيد مرت�صى الر�صوي )موؤلف كتاب مع رجال الفكر يف 

القاهرة(
عدد ال�صفحات: 192
الطبعة الثانية 1982

دار املعلم للطباعة-القاهرة | مطبوعات النجاح بالقاهرة
يتكون الكتاب من كلمة للموؤلف و13 ف�صال، كل ف�صل يتناول كتابا.

ولأ�صباب تتعلق بن�صر املو�صوع، جرى تق�صيم املو�صوع اإىل ثالثة اأجزاء.

جمادى االوىل 1435 ه�46

 قراءة يف كتاب



إننا بحاجة إلى دراسة التاريخ دراسة علمية وذلك 
لما أصاب هذا التاريخ من ضرر بالقدر الذي لعبته 
في  العباسية  والسياسة  األم��وي��ة  السياسة 
أصاب  ما  و)م��دى  الفقهية،  للمذاهب  تصويرها 
هاتين  ظل  في  واضطهاد  عنت،  من  الشيعة 

اأ. د. حميد ح�صون بجيةاألسرتين الحاكمتين خالل ثمانية قرون كاملة(

بل تخ�ضع للربهنة من خالل التجربة الروحية.
 ثم يق�ضم مواقف رجال الفكر اإزاء هذه الق�ضية اإىل فريقني: فريق يوؤمن اإميانا جازما 
بخروجه ع، وهم رجال ال�ضدر االأول من االإ�ضالم، وهو )الكرثة الكاثرة من االأمة(، اأما 
الفريق االآخر)وهم قلة -واحلمد هلل- اأ�ضبه مبن يوؤمن ببع�س الكتاب ويكفر ببع�س(، 
وقد وقف هوؤالء موقفا ي�ضبه املوقف الذي )وقف فيه الفال�ضفة املاديون فُحرموا ب�ضبب 
ذلك نعمة االعتقاد بهذه اخلارقة وخوارق الدين(، ثم يقول الدكتور اأن هذه البلبلة 
عظمت يف الع�ضر احلديث النبهار النا�س بتقدم العلوم الطبيعية، ثم يقول: وقد اأجمع 
القدماء �ضنة و�ضيعة على حقيقة املهدي وكونه من بيت النبوة، ومن اأوالد احل�ضني)عليه 
ال�ضالم(وان اهلل ميالأ به االأر���س ق�ضطا وعدال كما ملئت ظلما وج��ورا، وهو يحكم 
االأر�س �ضبع اأو ت�ضع �ضنوات، وتعم يف زمانه ال�ضعادة، واأن عي�ضى)عليه ال�ضالم(ي�ضلي 
خلفه، واالأحاديث الواردة يف ذلك لدى ال�ضنة نحو ت�ضعة وثالثني حديثا، وعند ال�ضيعة 
قاربت الثالثمائة، الفرق هو اأن ال�ضيعة يرون اأنه )اختفى بعد �ضنوات من مولده املبارك 
من والده احل�ضن الع�ضكري �ضالم اهلل عليه(، اأما ال�ضنة فال ي�ضكون يف حقيقته، لكنهم 
يعتقدون)اأن اهلل يخلقه يف زمانه(، فاخلالف لي�س على اجلوهر، وحتى اأن من تطرف 
يف املباحث الفقهية)كاخلوارج وابن حزم وابن تيمية وابن عبد الوهاب يجمعون على 

القول به(،
ثم يقول ) ولعل العقيدة التي اأخذ بها االإمامية اأدل يف هذا املقام على خارقة املهدي 
ال�ضيد ال�ضدر  االأم��ة(، ويقول عن  الداللة على كرامته ومنزلته يف هذه  واأعمق يف 
اأنه)ا�ضتطاع �ضيادته مبهارة العامل االأ�ضيل الذي جمع اهلل له بني اال�ضتعداد واالأداة(، 
واملعقول،  املنقول  اأ�ضتات  بني  واالأداء اجلمع  الفطرية،  امللكة  باال�ضتعداد  واملق�ضود 
)واإين اأ�ضد على يديه مهنئا بهذا النجح العظيم(، ثم يثني على مهارة ال�ضيد ال�ضدر 
يف اأن��ه)وازن مبهارة العامل الرا�ضخ بني االإمكان الواقعي واالإمكان العلمي واالإمكان 
املنطقي(، ويعزز فكرة طول عمر االإمام)عليه ال�ضالم(مبا دلت عليه جتارب علم 

االأحياء.
ثم يذكر مما ورد عن الر�ضول الكرمي �س قوله )لتتبعن �ضنن من قبلكم حتى لو دخلوا جحر 
�ضب لدخلتموه(، ويذكر م�ضداقا لذلك ما جرى لالأمم ال�ضالفة من خوارق مثل ق�ضة اأهل 
الكهف وق�ضة الُعَزير ع، وميثل ما قام به ال�ضيد ال�ضدر مبا قام به الدكتور نف�ضه منذ ع�ضرين 
عاما مع تناوله ملعجزة االإ�ضراء واملعراج)يف �ضورة علمية قريبة ال�ضبه من هذا االجتاه الذي 
�ضلكه هذا العامل اجلليل، ف�ضجعني على ما حاولت باالأم�س القريب، وكم للعالمة حممد باقر 

ال�ضدر من اأياد بي�ضاء على البحث العلمي، �ضرعيا كان اأو اإن�ضانيا(. 

الفصل السادس: محاورة حول اإلمامة والخالفة 
بين عباسي وعلوي، المؤلف: مقاتل بن عطية:

يبداأ الدكتور بالقول اأن الكتاب ورغم �ضاآلة حجمه يعترب )من اأعظم الكتب التي تعطينا 
�ضورة وا�ضحة املعامل لهذا ال�ضراع العنيف الذي كان بني ال�ضيعة واأهل ال�ضنة يف القرن 
اخلام�س الهجري(، ثم ي�ضري اإىل اأنه الحظ )اأن الغلبة وُبعد ال�ضيت كانا للعلويني يف 
اأوا�ضط القرن الرابع(اإذ كان العامل االإ�ضالمي-اإال القليل منه-يف يد العلويني: م�ضر 
بيد الفاطميني، العراق وفار�س وما جاورهما بيد البويهيني، ال�ضام بيد احلمدانيني، 
وكذلك احلجاز، ثم يقول اأن العامل االإ�ضالمي كان ميثل قمة احل�ضارة االإ�ضالمية يف 
تاريخ االإ�ضالم، كما اأ�ضار االأملاين اآدم متز والرو�ضي بارتولد، وحدث تغيري بعدما تقل�س 
نفوذ الدولة البويهية و�ضعف الفاطميون، ثم حدث �ضراع عقدي بني ال�ضنة وال�ضيع 
وانطلقت �ضرارة الفتنة بني الطائفتني، وو�ضل ال�ضراع اإىل غربي العامل االإ�ضالمي واىل 
قلب اجلزيرة العربية، ثم ي�ضتمر الدكتور يف ذكر ما يوؤيد وقوع ال�ضراع بني اجلانبني، 
وما بلغه املتع�ضبون من اجلانبني يف نرث بذور الع�ضبية التي قال عنها الر�ضول )�ضلى 
اهلل عليه واآله و�ضلم() لي�س منا من دعا اإىل ع�ضبية(، اإىل اأن بلغ االأمر بال�ضنة اأن 
ينعتوا)اإخوانهم ال�ضيعة بالراف�ضة(، ويثني على ما ح�ضل يف الع�ضر احلديث من وجود 

رجال)يراأبون هذا ال�ضدع، ويقربون بني الطائفتني(،
 ثم يتناول ذلك املجل�س مو�ضوع الكتاب وزمانه ومكانه والذين �ضمهم املجل�س، حني 
كان الوزير نظام امللك منظما للحوار وحكما عادال بني املتحاورين، ويذكر اأن مو�ضوع 
الكتاب يرتكز على �ضخ�ضية الوزير ولي�س على ت�ضوير ذلك ال�ضراع العقدي، ويقول 
اإب��راز مكانة االإمام  الدكتور)ال يعنينا انت�ضار اأحدهما على االآخ��ر بقدر ما يعنينا 
الر�ضول  اأ�ضحاب  واأنه كان من  االإ�ضالم،  املتفق عليه يف علوم  علي)ر�س( ومقامه 
)�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( مبنزلة الروح من اجل�ضد( ثم يختم كالمه بالتعريف 

بطبعات الكتاب.
عبد  للسيد  المراجعات  كتاب  السابع:  الفصل 

الحسين شرف الدين:
يقول الدكتور يف تقدميه للكتاب اأنه)�ضفر عظيم كتبه علمان من اأعالم االإ�ضالم يف 
القول  والبعد عن �ضفا�ضف  واملو�ضوعية  بالنزاهة  ات�ضف  اأ�ضيل  �ضورة حوار علمي 
وهجره(،  وكان الهدف الو�ضول اإىل احلقيقة املرباأة من كل غر�س �ضواها، والرجالن 
املتحاوران ميثالن �ضطري االأمة: العامل اجلليل ال�ضيخ �ضليم الب�ضري �ضيخ االإ�ضالم 
وعمدة املحدثني يف م�ضر من جانب ال�ضنة، وال�ضيد ال�ضريف �ضاحب ال�ضماحة العالمة 
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الكبري ال�ضيد عبد احل�ضني �ضرف الدين �ضيخ علماء ال�ضيعة واإمام احلفاظ واملحدثني 
يف لبنان، وبذلك اكت�ضب احلوار اأهميته وخطره.

  ونرى لدى املتناظرين اأنهما اتبعا منهجا خمتلفا عما ي�ضر عليه املتناظرون على 
االنت�ضار على اخل�ضم، وهو اإ�ضرار كل منهما على الو�ضول اإىل احلقيقة اأينما وجدها، 
وقد مزج �ضاحبانا اجلليالن اإىل املزج بني االأ�ضلوبني العلمي واالأدبي، وبذلك اأ�ضبح 
القارئ حقائق املذهبني،،،وذلك ما  ي�ضتلهم منها  )حوارهما دائرة معارف وا�ضعة 
جعل من هذا الكتاب حقال وا�ضعا ورو�ضة فيحاء يجد فيها القراء ما يروقهم من 
ثمار العلم وفوائد االأدب ويجعل من الكتاب ركنا ركينا يف مكتبتنا االإ�ضالمية ومكتبتنا 
القرن  اأوائ��ل  وكان ذلك يف  واثنتي ع�ضرة حلقة،  مائة  وا�ضتغرق احل��وار  العربية(، 
الرابع ع�ضر الهجري ما بني ذي القعدة 1329 وجمادى االأوىل 1333 هجرية، فتكمن 
قيمة الكتاب يف اأنه ظهر يف وقت يقراأه ال�ضني وال�ضيعي، وكانت الفرتة ع�ضيبة، اإذ 
كان فيها امل�ضتعمر يعبث مبقدرات االأمة العربية من خالل بث الفرقة بني امل�ضلمني، 
ويعزو الدكتور اأ�ضا�س ذلك اىل التاريخ وجذوره العميقة منذ الع�ضر االأموي وا�ضت�ضهاد 
االإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم(، ثم يف الع�ضر العبا�ضي، )ومل يكن من رجال الفريقني 
من يجروؤ على تكفري �ضاحبه اإال نادرا(، وبعد انق�ضاء الع�ضر العبا�ضي بغلبة املغول 
وا�ضتحالة اخلالفات ال�ضيا�ضية اإىل خالفات مذهبية مت�س الفروع، وكان كل فريق 
يعتمد مروياته ولي�س مرويات الطرف االآخر،)فال�ضيعة ال يعتمدون اإال على ما يروى عن 
اأئمتهم من اآل البيت(، اعتمادا على القول)اأ�ضحاب الدار اأدرى مبا فيه(، اأما ال�ضنة 
فريون )اأن رواية احلديث فن له رجاله املتخ�ض�ضون يف علوم احلديث، وعلم اجلرح 

والتعديل(، ثم يثني الدكتور على ما للت�ضوف يف ذلك من دور خطري.
  وقد تعّر�س الكتاب لعدة مو�ضوعات يعتربها ال�ضيعة اأ�ضال يف مذهبهم ومنها الن�س 
على خالفة علي )عليه ال�ضالم(وع�ضمة االأئمة)عليهم ال�ضالم(، يف حني يرى ال�ضنة 
اأن )حتمية الن�س لي�ضت ملزمة اإال يف العبادات واإال كان ذلك داعيا اإىل تف�ضيق بع�س 
اأثبت  االأنبياء، )وقد  اإال على  اأن تطلق  الع�ضمة ال يجوز  اأن  يرون  ال�ضحابة(، كما 
العالمة ال�ضيد �ضرف الدين اأن كوكبة املحدثني عند ال�ضيعة واأ�ضانيدهم مما هو موجود 
بن�ضه يف م�ضادر احلديث عند ال�ضنة(، وذلك ما اأدى اإىل الق�ضاء على الع�ضبيات 

الفقهية...فال نكاد جند بعد ذلك اإال خالفات فقهية تقع يف دائرة الفروع.
 ويقول الدكتور اأن ال�ضيد �ضرف الدين اأقر مبا ورد عن الر�ضول الكرمي عندما �ضئل 
اأم��راء )ي�ضاألوننا حقهم ومينعونا حقنا(، فقال: )ا�ضمعوا واأطيعوا،  عن حال قيام 
فاإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم(، فهذا الكتاب اجلليل اأحدث نفحة مدوية: 
تقاربوا وتاآلفوا باآداب النبي )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( واعملوا مبا اأمر به اهلل ونبيه 
من تراحم وتوادد وتاآزر وتعاطف(، ولهذا ظهرت )جماعة من قادة الفكر يف م�ضر 

والعراق واإيران وغريها من البالد االإ�ضالمية دعوا اىل التقريب بني املذاهب(.

تأليف:  سبأ  بن  اهلل  عبد  كتاب  الثامن:  الفصل 
السيد مرتضى العسكري:

   يبداأ الدكتور باالإ�ضارة اإىل اأن من كان ي�ضدر اأحكاما م�ضبوهة على ال�ضيعة هم 
)اأن�ضاف العلماء(، الذين ت�ضببوا من خالل هذا املنهج ال�ضقيم يف اإح��داث فجوة 
وا�ضعة بني الفرق االإ�ضالمية، فقد رموا ال�ضيعة بالكثري من الرتهات واخلرافات، التي 
كانت ال�ضيعة براء منها، بيد )اأن الباحث املن�ضف للحقائق العلمية ياأخذ عن مذهب 

ال�ضيعة بقدر ما ياأخذ عن غريها من املذاهب االإ�ضالمية االأخرى(، ومن ال�ضروري 
درا�ضة فقه ال�ضيعة حني تدري�س املذاهب الفقهية االأخرى على حد �ضواء.

 ثم يذكر �ضيئا عن حياة االإمام ال�ضادق)عليه ال�ضالم(الذي كان اأ�ضتاذا الأبي حنيفة 
هنا  واالإ���ض��ارة  النعمان،  لهلك  ال�ضنتان  لوال  اأب��و حنيفة:  قال  فقد  اأن�س،  بن  ومالك 
لل�ضنتني)اللتني اغرتف فيهما من علم جعفر بن حممد(، اأما مالك بن اأن�س، فيقول: 
ما راأيت اأفقه من جعفر بن حممد، ويذكر الدكتور بهذا ال�ضدد اأحمد اأمني وي�ضفه 
باأنه)من هوؤالء النفر الذين حجبوا عن اأنف�ضهم نور املعرفة يف ركن عظيم من اأركان 
احل�ضارة االإ�ضالمية( وقد اآثر التع�ضب االأعمى على حرية الراأي، وهو وغريه يقولون 
اأن كل خرافة اأو اأ�ضطورة اأو اأكذوبة  منذ فجر التاريخ االإ�ضالمي )كانت من ن�ضج خليال 

علماء ال�ضيعة واعتربوها مغمزا يغمزون به عليهم(.
وعبد اهلل بن �ضباأ، كما يقول املوؤلف، �ضخ�ضية خرافية وما روج عنه اأكاذيب حول هذه 
ال�ضخ�ضية الوهمية، وقد جمع املوؤلف حتقيقات علمية اأقام من خاللها احلجة الدامغة 
على خ�ضوم ال�ضيعة، فقد اأجرى املوؤلف حتقيقاته العلمية يف اأحاديث �ضيف بن عمر، 
ثم اأنه )ا�ضتطاع اأن يحمل الباحثني على اإعادة النظر فيما جاء به اأبو جعفر الطربي 
يف كتابه تاريخ االأمم وامللوك( واإخ�ضاعها اإىل النقد التاريخي بعد اأن كانوا يعتربونها 
ببع�س هذه  املوؤلف)قد جاء  اأن  الدكتور   ويقول  والتبديل،  التغيري  تقبل  ال  مقد�ضة 
احلقائق يف �ضورة مذهلة مده�ضة ملخالفتها ما اعتاده النا�س وتوارثوه يف معتقداتهم 
ولكن احلق اأحق اأن يتبع(، ويذكر اأمثلة على ذلك: بعثة اأ�ضامة ووفاة الر�ضول )�ضلى 
اهلل عليه واآله و�ضلم( وحديث ال�ضقيفة وغريها، ويختتم الدكتور بثالثة اأ�ضئلة حول 
ال�ضحابة: اأوال هل يخطئ ال�ضحابي؟، وثانيا هل يجوز نقد ال�ضحابي؟ والثالث هل 
يجوز تكفري ال�ضحابي اأو اتهامه بالنفاق؟ ويجيب ال�ضوؤالني االأولني بنعم، اأما الثالث 
فاإجابته: ال، )الأن الكفر اخلفي اأو النفاق من باب الأفعال القلوب التي ال يعلمها اإال 
اهلل(، وهذا ما تو�ضل اإليه املوؤلف)بف�ضل اإفادته من مقارنة الن�ضو�س ومعرفة �ضقيمها 
من �ضحيحها يف هذه االأبحاث الثالثة(، ثم يخل�س اإىل اأن هذا ال�ضفر اجلليل �ضيغري 

الكثري من وجهة التاريخ االإ�ضالمي.
         

الشيعة  نظر  في  الصحابة  التاسع:  الفصل   
اإلمامية، تأليف أسد حيدر:

      يبداأ الدكتور مقالته باحلديث عن زيارة النا�ضر العراقي ال�ضيد مرت�ضى الر�ضوي 
واطالعه اإياه على �ضل�ضلة بحوث اإ�ضالمية، وطلبه اإليه اأن يكتب مقدمة يقرب بها بني 
وجهات النظر بني ال�ضيعة وال�ضنة، وقد اختار كتاب)ال�ضحابة يف نظر االإمامية(، 
التقريب  يف  امللحة  رغبته  لكن  التعقيد،  غاية  يف  املو�ضوع  ك��ون  رغ��م  اأن��ه  ويقول 
كانت ال�ضبب وراء ذلك االختيار، ثم يقول اإن م�ضاألة عدالة ال�ضحابة هي من اأ�ضق 
امل�ضائل)من حيث انطباقها كحكم عام على جميع اأفراد ال�ضحابة اأو ق�ضرها على 
بع�ضهم دون البع�س(، وقد خ�ضي الكثري من العلماء اخلو�س يف ذلك لئال يرموا بالكفر 

واالإحلاد والف�ضق واملروق عن جادة ال�ضواب، وقد تعر�س له املعتزلة من قبل.
يرى اأهل ال�ضنة اأن ال�ضحابة كلهم ع��دول، ومن يكّفر �ضحابيا فهو كافر، كما )ال 
يجوز اخلو�س فيما جرى بني علي ر�س ومعاوية من اأحداث التاريخ(، واأن منهم من 
اجتهد واأ�ضاب وهو علي ومن نحا نحوه، ومنهم من اجتهد واأخطاأ مثل معاوية وعائ�ضة 
ومن نحا نحوهما، اأما ال�ضيعة فريون اأن ال�ضحابة مثل من جاء بعدهم من امل�ضلمني 
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يخ�ضعون مليزان العدالة، فمنهم املع�ضومون كاالأئمة، ومنهم العدول الذين اأح�ضنوا 
ال�ضحبة لعلي بعد وفاة الر�ضول )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(، فمنهم امل�ضيب واملخطئ، 
وتابعي  �ضحابي  بني  يفرقون  وال  واح��د  ميزان  يف  امل�ضلمني  جميع  فال�ضيعة)ي�ضعون 
ومتاأخر(، وبذلك فهم اأباحوا الأنف�ضهم نقد ال�ضحابة والبحث يف م�ضداقية عدالتهم، 
ويعتمدون يف ذلك على حديث الثقلني الوارد عن الر�ضول )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(،  
فهم )يرون اأن كثريا من ال�ضحابة خالفوا هذا احلديث با�ضطهادهم الآل حممد،( ثم 

اأن هوؤالء ال�ضحابة لعنوا اأفراد هذه العرتة، فال ميكن اأن يو�ضموا ب�ضمة العدالة.
 ثم يقول الدكتور اأن الفرق بني املوقفني كالفرق بني املنهج االأخالقي الذي يتنبناه اأهل 
ال�ضنة، اإذ يرجئون االأمر اإىل اهلل، واملنهج العلمي الذي يتبناه ال�ضيعة، فهم)يقدمون 
عدالة احلق على ف�ضيلة االإرجاء،( ويف القراآن هنالك تلميح وهنالك ت�ضريح بذلك، 
فقد و�ضف اهلل تعاىل الكثري منهم باملنافقني يف اآيات متعددة، ثم يذكر الدكتور ما 
قاله الر�ضول )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( عندما ُولد مروان بن احلكم، وكيف اأنه نعته 
بالوز ابن الوز، كما يذكر ما قاله الر�ضول )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( ب�ضاأن ال�ضحابة 
عندما قال: فيوؤخذ بهم ذات اليمني وذات ال�ضمال، وعندما يقول الر�ضول )�ضلى اهلل 
عليه واآله و�ضلم(: اأ�ضحابي اأ�ضحابي، يجاب: )اأنك ال تدري ماذا اأحدثوا بعدك(، ثم 
يذكر ما لدى علماء ال�ضيعة من اأحاديث ت�ضري اإىل اأن من حارب عليا)عليه ال�ضالم(

كافر، لقول الر�ضول )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(: )حربك يا علي حربي(، ويقرتح 
الدكتور )اأن نوفق يف هذا البحث بني منهج االأخالق ومنهج العلم(، و�ضيكون اخلالف 
بني الفئتني �ضكليا لو اأننا اأخرجنا املنافقني واملارقني الذين وردت فيهم ن�ضو�س من 

مفهوم كلمة )ال�ضحابة(.
ثم يذكر الدكتور اأ�ضباب تبني العالمة اأ�ضد حيدر �ضاحب كتاب)ال�ضحابة يف نظر 
االإمامية( منهج العلم ولي�س منهج االأخالق يف )نقد ال�ضحابة وا�ضتحق من اأجله احلمد 
والتكرمي(، واأول تلك االأ�ضباب امتالء كتب ال�ضنن من اأحاديث غريبة ال يقرها الذوق وال 
العقل ولي�س عليها اأية م�ضحة من م�ضحات النبوة، ومنها اإ�ضابة النبي ب�ضحر بنات لبيد، 
وو�ضع اهلل رجله يف جهنم كي متتلئ، واالغت�ضال من اجلنابة املروي عن عائ�ضة، اأما 
ال�ضبب الثاين فهو اإغفال اأحاديث اأهل البيت ع، وثالث التربيرات هو )اأن غر�س املوؤلف 
هو التثبت من االأحاديث ولي�س هو التجريح لرواتها(، ورابعها تقدمي الر�ضول الآل البيت.

 بعد ذلك يناق�س الدكتور االأ�ضباب النف�ضية لتع�ضب علماء ال�ضيعة ملنهج العلم دون 
غريه من املناهج، ويوجه النقد للباحثني الذين ال يفرقون بني طوائف ال�ضيعة، ومن 
اأولئك اأحمد اأمني، فهم يتحدثون عن ال�ضيعة)وكاأن ال�ضيعة لي�ضوا منا اأهل القبلة(، 
وهي ما)�ضتقر بها اأعينهم يوم القيامة يوم ترد املظامل اإىل اأهلها،( ثم اأنه يثني على 
تبني ال�ضيعة للمنهج العلمي هذا، فيقول اأن هذا املنهج الذي �ضلكوه منذ ال�ضدر االأول 
من االإ�ضالم)وقف بهم موقف املجاهدين يف كل ع�ضر حني تاآمر احلكام واأولو االأمر 
على اأئمتهم من اآل بيت النبي(، وهو ما اأدى بالعبا�ضيني ال�ضطهادهم دون غريهم، 
وهو ا�ضطهاد �ضيا�ضي �ضببه التفافهم حول اآل حممد، وهو )ما اأخفى على �ضواد االأمة 
االإ�ضالمية كثريا من حما�ضن علماء ال�ضيعة وماآثرهم الكرمية يف الثناء على االإمام 

واالأئمة( واتهامهم)ب�ضب ال�ضيخني اأبي بكر وعمر(.
ويف مكان الحق يدافع الدكتور عن ال�ضيعة املعتدلني وهم ال�ضواد االأعظم من ال�ضيعة 
االإمامية، اإذ ال يجد فرقا بني ال�ضيعي املعتدل وال�ضني املعتدل، ثم يدعو اإىل كلمة �ضواء 

بني الفريقني لرد كيد الكائدين اإىل نحورهم.

املتمثل  االإل��ه��ي  ال��ع��دل  ب��ني  االأب���دي  ال�����ض��راع  يف خ�ضم 
باالأنبياء واالأولياء، وبني خداع اولياء ال�ضيطان، وحماولة 
الطغاة لتغييب االأنبياء ودورهم الديني والرتبوي، مع كل 
الربانية  الثورة  م�ضرية  االلهي  العدل  ر�ضم  التداخل  هذا 
التي قادها االإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( لت�ضع اال�ضا�س 
املحمدي، ولتفرق بني احلق والباطل لكونها ثورة عظيمة 
وجليلة ا�ضتمدت مبادئها من الر�ضالة النبوية...منح �ضرف 
ا�ضتنادا  ال�ضالم(  )عليه  احل�ضني  االم��ام  اأعبائها  حمل 
حلديث الر�ضول االأكرم حممد )�ضلى اهلل عليه واله( يف 
حديثه ال�ضريف )ح�ضني مني واأنا من ح�ضني(، هذه الثورة 
التي غريت م�ضار التاريخ ور�ضمت للعامل �ضورة غري ماألوفة 
لكونها طرحت مفاهيم جديدة اأثبتت من خاللها اإن والدة 
االإن�ضان ال ت�ضرتط اأن تكون يف �ضاعة خروجه للدنيا بل اإن 
ال�ضخ�س  ذلك  والدة  تعيد  قد  ومنجزات  مواقف  هنالك 
ال�ضنني  مئات  عا�ضوا  اأ�ضخا�ضا  هنالك  ،وان  جديد  من 
بل  الوفاة،  ال��والدة حتى  بدءا من  املوتى  لكنهم يف عداد 
احل�ضني  اأن  اإال  مماتهم،  بعد  ذكر  منهم  للكثري  يبق  مل 
)عليه ال�ضالم( جمع املتناق�ضات وقرب بني املاألوف والال 
ماألوف... اإذ �ضهد دار االمام علي )عليه ال�ضالم( اإقامة 
جمل�س العزاء يف يوم والدة احل�ضني )عليه ال�ضالم( بينما 
جمعاء  االإن�ضانية  للحياة  والدة  �ضهادته  حلظة  اأ�ضبحت 
بعد اأن اأفرزت ظهور م�ضارين احدهما ميثل م�ضار احلق، 
اخللود  نحو  ،وينطلق  ال�ضماء  تعاليم  من  منهجه  ا�ضتمد 
يف جنات النعيم، بينما امل�ضار االأخر ميثل  الباطل الذي 
ي�ضتمد منهجه من ال�ضيطان ويتجه نحو جهنم، لذلك لو 
يبق لال�ضالم ذكر، فباحل�ضني  يكن هنالك ح�ضني مل  مل 

عرف احل�ضني، ولوال احل�ضني ملا كان هنالك ح�ضني .  

باحل�صني عرف احل�صني

يخ�ضعون مليزان العدالة، فمنهم املع�ضومون كاالأئمة، ومنهم العدول الذين اأح�ضنوا 
ال�ضحبة لعلي بعد وفاة الر�ضول )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(، فمنهم امل�ضيب واملخطئ، 
وتابعي  �ضحابي  بني  يفرقون  وال  واح��د  ميزان  يف  امل�ضلمني  جميع  فال�ضيعة)ي�ضعون 
ومتاأخر(، وبذلك فهم اأباحوا الأنف�ضهم نقد ال�ضحابة والبحث يف م�ضداقية عدالتهم، 
ويعتمدون يف ذلك على حديث الثقلني الوارد عن الر�ضول )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(،  
فهم )يرون اأن كثريا من ال�ضحابة خالفوا هذا احلديث با�ضطهادهم الآل حممد،( ثم 

 ثم يقول الدكتور اأن الفرق بني املوقفني كالفرق بني املنهج االأخالقي الذي يتنبناه اأهل 
ال�ضنة، اإذ يرجئون االأمر اإىل اهلل، واملنهج العلمي الذي يتبناه ال�ضيعة، فهم)يقدمون 
عدالة احلق على ف�ضيلة االإرجاء،( ويف القراآن هنالك تلميح وهنالك ت�ضريح بذلك، 
فقد و�ضف اهلل تعاىل الكثري منهم باملنافقني يف اآيات متعددة، ثم يذكر الدكتور ما 
قاله الر�ضول )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( عندما ُولد مروان بن احلكم، وكيف اأنه نعته 
بالوز ابن الوز، كما يذكر ما قاله الر�ضول )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( ب�ضاأن ال�ضحابة 
عندما قال: فيوؤخذ بهم ذات اليمني وذات ال�ضمال، وعندما يقول الر�ضول )�ضلى اهلل 
عليه واآله و�ضلم(: اأ�ضحابي اأ�ضحابي، يجاب: )اأنك ال تدري ماذا اأحدثوا بعدك(، ثم 
يذكر ما لدى علماء ال�ضيعة من اأحاديث ت�ضري اإىل اأن من حارب عليا)عليه ال�ضالم(
كافر، لقول الر�ضول )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(: )حربك يا علي حربي(، ويقرتح 
الدكتور )اأن نوفق يف هذا البحث بني منهج االأخالق ومنهج العلم(، و�ضيكون اخلالف 
بني الفئتني �ضكليا لو اأننا اأخرجنا املنافقني واملارقني الذين وردت فيهم ن�ضو�س من 

ثم يذكر الدكتور اأ�ضباب تبني العالمة اأ�ضد حيدر �ضاحب كتاب)ال�ضحابة يف نظر 
االإمامية( منهج العلم ولي�س منهج االأخالق يف )نقد ال�ضحابة وا�ضتحق من اأجله احلمد 
والتكرمي(، واأول تلك االأ�ضباب امتالء كتب ال�ضنن من اأحاديث غريبة ال يقرها الذوق وال 
العقل ولي�س عليها اأية م�ضحة من م�ضحات النبوة، ومنها اإ�ضابة النبي ب�ضحر بنات لبيد، 
وو�ضع اهلل رجله يف جهنم كي متتلئ، واالغت�ضال من اجلنابة املروي عن عائ�ضة، اأما 
ال�ضبب الثاين فهو اإغفال اأحاديث اأهل البيت ع، وثالث التربيرات هو )اأن غر�س املوؤلف 
هو التثبت من االأحاديث ولي�س هو التجريح لرواتها(، ورابعها تقدمي الر�ضول الآل البيت.
 بعد ذلك يناق�س الدكتور االأ�ضباب النف�ضية لتع�ضب علماء ال�ضيعة ملنهج العلم دون 
غريه من املناهج، ويوجه النقد للباحثني الذين ال يفرقون بني طوائف ال�ضيعة، ومن 
اأولئك اأحمد اأمني، فهم يتحدثون عن ال�ضيعة)وكاأن ال�ضيعة لي�ضوا منا اأهل القبلة(، 
وهي ما)�ضتقر بها اأعينهم يوم القيامة يوم ترد املظامل اإىل اأهلها،( ثم اأنه يثني على 
تبني ال�ضيعة للمنهج العلمي هذا، فيقول اأن هذا املنهج الذي �ضلكوه منذ ال�ضدر االأول 
من االإ�ضالم)وقف بهم موقف املجاهدين يف كل ع�ضر حني تاآمر احلكام واأولو االأمر 
على اأئمتهم من اآل بيت النبي(، وهو ما اأدى بالعبا�ضيني ال�ضطهادهم دون غريهم، 
وهو ا�ضطهاد �ضيا�ضي �ضببه التفافهم حول اآل حممد، وهو )ما اأخفى على �ضواد االأمة 
االإ�ضالمية كثريا من حما�ضن علماء ال�ضيعة وماآثرهم الكرمية يف الثناء على االإمام 

ويف مكان الحق يدافع الدكتور عن ال�ضيعة املعتدلني وهم ال�ضواد االأعظم من ال�ضيعة 
االإمامية، اإذ ال يجد فرقا بني ال�ضيعي املعتدل وال�ضني املعتدل، ثم يدعو اإىل كلمة �ضواء 
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•  والء ال�ضفار

يو 
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  ايزابيل بنيامين ماما اشوري
  باحثة في علوم األديان      

االنتخابات  عن  النا�س  تثبيط  االآخ��ر  البع�س  وي��ح��اول 
�ضعاراته  تلب�ضت  ل��و  حتى  �ضيا�ضية  م�ضالح  لتحقيق 
القوى  وال�ضيا�ضيني، خا�ضة  ال�ضيا�ضة  ورف�س  باحليادية 
التي ف�ضلت يف حت�ضيل مقاعد برملانية اأو ر�ضيد اجتماعي 
احلركات  واإف�ضال  االآخرين  ف�ضل  على  تعتا�س  ف�ضارت 
ال�ضيا�ضية حتى املعتدلة منها حتت �ضعار ف�ضل احلكومة، 

كما يعتا�س حفار القبور على عدد املوتى يف مدينته.
اإال  للتنفي�س عن غ�ضبه  النا�س حيلة  وال يجد كثري من 
ال  اأب��دًا؛ ذلك حني  امل�ضاركة  والعزم على عدم  بالقعود 
تتحقق الطموحات الكبرية التي كان يحلم بها اإذا انتخب 
فالنا الذي تبني له اأنه )ال يحل وال يربط( اأو ال يهتم �ضوى 

مب�ضاحلة ال�ضيقة.
املوقف  يف  وت��ف��ري��ط  اإف����راط  ب��ني  ال��غ��ال��ب  يف  فالنا�س 
ال�ضيا�ضي ويف االآمال القلبية، واالأف�ضل يف التوازن فيهما 

بني االإفراط والتفريط.
فال�ضيا�ضيون لي�ضوا مالئكة ولي�ضوا �ضياطني، ولي�س كلهم 
خمل�ضني ولي�س كلهم خونة، وعلينا اأن ال نتاأمل منهم اأن 
يحولوا العراق اإىل جنة خ�ضراء منّعمة، كما علينا اأن ال 

نياأ�س من حت�ضن الو�ضع واأن نتفاءل باخلري لنجده.
واإن ح�ضنة الدميقراطية متوقفة على فكرة الف�ضل بني 

ال�ضلطات لتتوازن القوى ال�ضيا�ضية كما يتوازن ال�ضوق 
بني العر�س والطلب، فياأمن املواطن االندفاعات القوية 

كاحلروب والطغيان يف ظل ذلك التوازن ال�ضيا�ضي.
احلكومة،  على  كثريًا  باأحالمنا  نراهن  ال  اأن  وعلينا 

فاإنه من التواكل املذموم، الأن ال�ضعوب االأخرى مل تتكئ 
ن اأو�ضاعها،  جانبًا وتنتظر من �ضناديق االقرتاع اأن حت�ض
فاالنتخاب لوحده ال يكفي، بل على املواطن اأن يتابع عمل 
وينتقدها  اأمكن  اإن  ويقومه  ن�ضاطها  ويراقب  احلكومة 
اخلرية  الن�ضاطات  ي�ضجل  اأن  باأ�س  وال  النقد،  نفع  اإن 
لل�ضيا�ضيني املخل�ضني ليكت�ضف اأيًا منهم ي�ضتحق �ضوته، 
وعليه اأن يطالب بحقوقه واأن يتظاهر اإذا تطلب االأمر، 
وال نعني باملظاهرة الثورة والتخريب والتعبري عن الغ�ضب 
كما يفهمها كثري من النا�س بل التظاهر الإ�ضعار احلكومة 

بحجم املطلب اجلماهريي وعموميته.
 ولعل بع�س ال�ضيا�ضيني ي�ضره اأن يحقق مطالب اجلماهري 
ويعلقها اإىل حني التظاهر، كما يقول جيمي كارتر الأحد 
العلماء املطالبني باحلد من التلويث البيئي لبع�س امل�ضاريع 
ال�ضناعية يف الواليات املتحدة: ))ال اأق��راأ مطالبك وال 
بحثك، ولكن اجلب يل ع�ضرة اآالف متظاهر اأ�ضتمع لك 

واأحقق ما تريد((. 

رفاهيتها وحت�ضن معي�ضتها،  ت�ضنع  التي  فال�ضعوب هي 
انتخبت  �ضعوب  وهناك  احل��ل،  من  ج��زء  واالنتخابات 
املثل  واأ�ضقطتها، ويف  حكومة معينة ثم تظاهرت عليها 
ال�ضائع املال امل�ضروق يعلم النا�س ال�ضرقة، ويف مثل اآخر: 
وكذلك  ال�ضالح((.  اجل��ار  ي�ضنع  العايل  ))اجل���دار 
ميكننا القول اأن ال�ضعب اليقظ هو الذي ي�ضنع احلكومات 
املخل�ضة.. واحلكومة املخل�ضة ال ت�ضتطيع اأن تعمل �ضيئًا 

اإذا كان ال�ضعب ك�ضواًل.
ب�ضيا�ضيني خمل�ضني  باأجمعها مل حتظ  العامل  و�ضعوب 
واالأداء  الرفاهية  ولكن  منهم،  تخلوا  اأنها  ندعي  ال  كما 
تتابع  التي  اليقظة  ال�ضعوب  يف  تكون  للحكومات  اجليد 
وتهتم باأمورها وم�ضائرها، وال تغرم كثريًا باحلكام كما 
ال تلعنهم وتقاطعهم، فاإنهم قد تخلو عن انتظار االأبطال 
يوم اختاروا نظام ف�ضل ال�ضلطات.. وقد اعتمدوا على 
اأنف�ضهم ل�ضناعة ثقافة احرتام حقوق االإن�ضان واحليوان 
والبيئة والوالء لبالدهم والبناء الأجلها ونكران الذات اأمام 

مصيرنا.. هل يرتبط باالنتخابات؟
عما قريب �صتاأتينا النتخابات الملانية التي �صتوؤدي بح�صب املفرت�ص اإىل ت�صّكل 

الملان واحلكومة القادمني.
ويحاول البع�ص ا�صتثارة اأك قدر من احلما�صة لتحريك النا�ص اإىل �صناديق القرتاع 

عادلة التوازن اأو معادلة اخلوف اأو معادلة حت�صني الو�صع املعي�صي اخلا�ص اأو العام.
وقد يبال بع�صهم يف ا�صتثارة حما�ص النا�ص وكاأنه يب�صر بظهور املنقذ، اأو كاأا يوم 

.النتخابات هو اآخر اأيام الدنيا
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املجتمع.. ونحن منتلك مقومات كل ذلك وال نحتاج اإىل دفعة ت�ضتثري 
الكامن من قوانا..

 فعلينا اأن نذهب لالنتخابات ال مغرمني بهذا وذاك وال متعلقني بوعود 
خيالية وم�ضالح �ضخ�ضية مينينا بها هذا اأو ذاك.

بل نذهب ونحن منتلك جتربة �ضابقة ون�ضتعد للت�ضحيح متى تطلب االأمر 
التاأريخ  نهاية  ال��رب، واخلامتة احل�ضنة يف  بيد  امل�ضري  فاإن  ونتفاءل، 
نعرفها جيدًا وهي اأن متتلئ البالد ق�ضطًا وعداًل مهما تعرثنا باأذيالنا يف 

مفرتقات الزمان. 
 وال نقعد مت�ضائمني من هذا وذاك.. فاإن دماء االأبرياء التي �ضفكت على 
هذه االأر�س بعني ال�ضماء ولن يخذل الرب امل�ضاكني واالأرامل واالأيتام وهو 
يو�ضي بالرفق بهم وامل�ضح على روؤو�ضهم.. فهو اأمل اجلميع ونعم الوكيل، 
وقد اأمرنا الرب بالعمل وال�ضعي واإ�ضالح االأمور وتغيري االأ�ضياء ال�ضيئة 
فاإن االأمور التي يح�ضل عليها االإن�ضان بدمه وجهده �ضيحتفظ بها ويعتني 
بها بخالف االأمور التي يح�ضل عليها ب�ضهولة وباملجان، متامًا كما ي�ضّيع 
االإن�ضان املدلل ثروة والده يف امللذات بينما يحافظ الع�ضامي على ثروته 
واأمواله وينميها، وقد تعر�س بنو اإ�ضرائيل للتيه ومل تكن لهم العزمية 
لبناء دولتهم باأنف�ضهم رمبا الأنهم تعودوا اأن تتدخل ال�ضماء الإنقاذهم 
كما اأنقذهم الرب من فرعون، فقالوا ملو�ضى حني اأمرهم بدخول االأر�س 
املقد�س: )اذهب اأنت وربك فقاتال اإنا هاهنا قاعدون( فتطلبت احلكمة 
اأن يتيهوا يف االأر�س اأربعني �ضنة، ثم مل يوؤذن لهم بدخول االأر�س املقد�ضة 
القتال مع طالوت وداوود فح�ضلوا على دولة منيعة  حتى عزموا على 

امتدت لفرتة طويلة من الزمان.
 اإننا نتفاءل بامل�ضتقبل الأن يف نهايته القائم وامل�ضيح، والأن االأمور بيد اهلل، 
ويجب اأن نعمل على حت�ضني االأمور الأن اهلل اأمرنا بذلك و�ضرط التغيري 
باأنف�ضهم. وكما قال يف  فاإنه ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما  بالعزم، 
الكتاب املقد�س : مزقوا قلوبكم ال ثيابكم ، وارجعوا اإىل الرب اإلهكم الأنُه 

روؤوف رحيم بطيء الغ�ضب وكثري الّراأفة . 
ونحن ن�ضمد جراحنا واآالمنا ونكتم دموعنا وال نبكي علنًا؛ اإذا كان يف 

ذلك �ضالح الدين والدنيا، ونقول كما قال ال�ضاعر ال�ضياب:
يف كل قطرة من املطر..

خ�ضراء اأو �ضفراء من اأجنة الزَهر..
وكل دمعة من اجلياع والعراة..

وكل قطرة تراق من دم العبيد..
فهي ابت�ضاٌم يف انتظار مب�ضم جديد. 

دْت على فم الوليد. اأو حلمٌة توَرّ
يف عامل الغد الفتّي واهب احلياة.

اإن من يتاأمل يف هذا العامل الغريب الذي نعي�س فيه، يجد ان التغيري 
اآخذ فيه، وهذا ما ينباأ بحدث جديد، ما يجعل االن�ضان فيه منتظرا 
للحوادث ، والذي يهم يف هذا االأمر هو االن�ضان.. فهل اأِن�س التغيري ام 

النف�س الب�ضرية تواقة للتغيري.
 ويجد املتاأمل ان النف�س الب�ضرية �ضيء من هذا العامل، وهي خا�ضعة 
للتغيري، وخري دليل هو مراحل االن�ضان املتفاوتة التي مير بها عرب 
م�ضريته يف هذه احلياة، فنجد ان مراحل الطفولة تفرتق افرتاقا 
عجيبا عن مراحل الكهولة، وهذا يو�ضح ب�ضكل جلي اختالف النف�س 

يف بداياتها عن نهاياتها.
 واإن اال�ضارة والتنويه لعملية التغيري ال حتمل انذارا بالرحيل فقط بل 
قد يحمل التغيري ال�ضيء اجلديد من احلوادث، ولكن لي�س كل جديد 
له قيمة ي�ضتحق ان ي�ضعى لها االن�ضان ويبذل من جهده الأجل الو�ضول 
اليها، فبطبيعة احلال ان ما يعود نفعا على االن�ضان له �ضرورة الأجل 
حتقيقه ، وان ما يكون فيه �ضرر لالإن�ضان البد من ابعاده عن النف�س 

الب�ضرية وتوخي احلذر منه.
 ومن هنا كان لزاما علينا البحث عن احلوادث اجلديدة وما ينبغي 
ان تكون عليه،  ولو تاأملنا االمام احل�ضني -عليه ال�ضالم- يف يوم 
ان يعطي �ضورة جديدة وحدثا جديدا يغري  اراد  عا�ضوراء  وكيف 
م�ضهد الدين يف ع�ضره، واراد ان ير�ضم طريقا ان�ضانيا جديدا، ومل 
يجد �ضوى الدماء الطاهرة لري�ضم للب�ضرية لوحات ت�ضري فيها اىل 

حوادث جديدة حتمل يف طياتها معاين يف غاية احل�ضن واجلمال.
 ولو اردنا احلديث عن واحدة من تلك اللوحات لكانت تلك القلوب 
واأعظم  للع�ضق  ُمظِهٍر  اليوم خري  بذاك  والتي وجدت  العا�ضقة هلل 
م�ضرح الإظهار اخال�ضها وع�ضقها ملع�ضوقها ، والعجيب يف كل ذلك ان 
الذي يقف امام تلك اللوحات من بني االن�ضان يجد يف نف�ضه ميال اىل 

كل حدث جديد قد جت�ضد يف تلك امللحمة.

م�صرح الع�صق

• اأحمد حمفوظ

املجتمع.. ونحن منتلك مقومات كل ذلك وال نحتاج اإىل دفعة ت�ضتثري 

 فعلينا اأن نذهب لالنتخابات ال مغرمني بهذا وذاك وال متعلقني بوعود 

بل نذهب ونحن منتلك جتربة �ضابقة ون�ضتعد للت�ضحيح متى تطلب االأمر 
التاأريخ  نهاية  ال��رب، واخلامتة احل�ضنة يف  بيد  امل�ضري  فاإن  ونتفاءل، 
نعرفها جيدًا وهي اأن متتلئ البالد ق�ضطًا وعداًل مهما تعرثنا باأذيالنا يف 

 وال نقعد مت�ضائمني من هذا وذاك.. فاإن دماء االأبرياء التي �ضفكت على 
هذه االأر�س بعني ال�ضماء ولن يخذل الرب امل�ضاكني واالأرامل واالأيتام وهو 
يو�ضي بالرفق بهم وامل�ضح على روؤو�ضهم.. فهو اأمل اجلميع ونعم الوكيل، 
وقد اأمرنا الرب بالعمل وال�ضعي واإ�ضالح االأمور وتغيري االأ�ضياء ال�ضيئة 
فاإن االأمور التي يح�ضل عليها االإن�ضان بدمه وجهده �ضيحتفظ بها ويعتني 
بها بخالف االأمور التي يح�ضل عليها ب�ضهولة وباملجان، متامًا كما ي�ضّيع 
االإن�ضان املدلل ثروة والده يف امللذات بينما يحافظ الع�ضامي على ثروته 
واأمواله وينميها، وقد تعر�س بنو اإ�ضرائيل للتيه ومل تكن لهم العزمية 
لبناء دولتهم باأنف�ضهم رمبا الأنهم تعودوا اأن تتدخل ال�ضماء الإنقاذهم 
كما اأنقذهم الرب من فرعون، فقالوا ملو�ضى حني اأمرهم بدخول االأر�س 
املقد�س: )اذهب اأنت وربك فقاتال اإنا هاهنا قاعدون( فتطلبت احلكمة 
اأن يتيهوا يف االأر�س اأربعني �ضنة، ثم مل يوؤذن لهم بدخول االأر�س املقد�ضة 
القتال مع طالوت وداوود فح�ضلوا على دولة منيعة  حتى عزموا على 

 اإننا نتفاءل بامل�ضتقبل الأن يف نهايته القائم وامل�ضيح، والأن االأمور بيد اهلل، 
ويجب اأن نعمل على حت�ضني االأمور الأن اهلل اأمرنا بذلك و�ضرط التغيري 
باأنف�ضهم. وكما قال يف  فاإنه ال يغري ما بقوم حتى يغريوا ما  بالعزم، 
الكتاب املقد�س : مزقوا قلوبكم ال ثيابكم ، وارجعوا اإىل الرب اإلهكم الأنُه 

ونحن ن�ضمد جراحنا واآالمنا ونكتم دموعنا وال نبكي علنًا؛ اإذا كان يف 
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ال�ضيخ  �ضند�س  االأ�ضتاذة  احل�ضينية(  )الرو�ضة  جملة  ح��اورت  اأو�ضع  ولتفا�ضيل   
اإ�ضماعيل اخلال�ضي رئي�ضة املنظمة: 

الرو�سة احل�سينية: متى تاأ�ص�صت املنظمة، وما هي اأ�صباب تاأ�صي�صها؟

�صند�ص اخلال�صي: منظمة اآن حلقوق االإن�ضان هي من منظمات املجتمع املدين 
العراقية، م�ضجلة ر�ضميًا يف دائرة املنظمات غري احلكومية التابعة لرئا�ضة الوزراء 
وقد تاأ�ض�ضت عام 2009م ومقرها يف بغداد، واالآن نحن يف �ضدد فتح فرع يف دولة 

لبنان من اأجل التوا�ضل مع اجلالية العراقية هناك.
اأما اأ�ضباب تاأ�ضي�ضها فاأبرزها اأن حقوق االن�ضان تتعر�س يف العراق النتهاكات يومية 
تر�ضيخ  باجتاه  ن�ضري  وهذا جعلنا  الوعي احلقوقي،  وعدم  واالره��اب  العنف  جراء 
معاين الوعي احلقوقي، ولكن البد اأن تت�ضافر جميع اجلهود من موؤ�ض�ضات املجتمع 
املدين اأو موؤ�ض�ضات حكومية مثل وزارة حقوق االإن�ضان العراقية لت�ضب جميعها يف 
هذا االجتاه، ولهذا ال�ضبب تاأ�ض�ضت املوؤ�ض�ضة والتي تتكون من جمموعة من نا�ضطني 
يف جمال حقوق االإن�ضان وكذلك �ضباب اأكادمييني وطلبة علم وجميع هذه الكوادر 
دخلوا يف دورات كثرية يف هذا املجال، وقد عملنا خالل الدورات بع�س امل�ضوحات 

على م�ضتوى حمافظات العراق مع عدة منظمات دولية متخ�ض�ضة بحقوق االن�ضان.
الرو�سة احل�سينية: ماهي ابرز اأهداف املنظمة؟

اخلال�صي: من اأهم اأهداف املنظمة ت�ضخري اخلدمة احلقوقية لكافة ال�ضرائح ح�ضب 

برامج حمددة، وتقييم االحتياجات لكل ن�ضاط نقيمه يف منطقة معينة، واإقامة دورات 
مِبنح دولية من قبل منظمات منها منظمة الهياأة الطبية الدولية، واإقامة دورات يف 
فن التعامل واأخالقيات املهنة مت تطبيقها مع وزارة ال�ضباب والريا�ضة العراقية من 
خالل منتدى الكاظمية، وكذلك دورات يف جمال التوعية بحقوق االإن�ضان، ون�ضعى 
اىل تو�ضيع عملنا يف املحافظات العراقية كافة حيث بداأنا يف حمافظة مي�ضان جنوبًا 

ونحن االن يف �ضدد افتتاح فرع للموؤ�ض�ضة يف املحافظة.
الرو�سة احل�سينية: هل لديكم تن�صيق وتعاون مع جهات معنية بحقوق 

الإن�صان؟
�صند�ص اخلال�صي: نعم لدينا تن�ضيق مع وزارة حقوق االإن�ضان العراقية ولقد تلقينا 
دورة tot  كانت تدريبية ملدة 25 �ضاعة ح�ضلنا عليها على �ضهادة تدريب مدربني، 
اأي�ضا دورة اأخرى مع الوزارة وباالتفاق مع منظمة دولية تخ�س برنامج "الزم تعرف 
حقوقك" وكان يف عام 2011، واأي�ضا هناك تعاون مع منظمات املجتمع املدين ون�ضعى 

للتعاون مع كافة املوؤ�ض�ضات احلكومية وغري احلكومية املهتمة ب�ضاأن حقوق االإن�ضان.
الرو�سة احل�سينية: ا ان منظمتكم تهتم جال حقوق الإن�صان، كيف 

تقّيمون عمل وزارة حقوق الإن�صان؟
تعوي�ضات  جمال  يف  خا�ضة  ملفات  الع��داد  العمل  من  الكثري  هناك  اخلال�صي: 
�ضحايا االإرهاب ويف جمال تعوي�س �ضهداء �ضابقني بالتن�ضيق مع موؤ�ض�ضة ال�ضهداء 

حقوق الن�صان هي املعايري الأ�صا�صية التي لميكن للنا�ص اأن يعي�صوا من دونها بكرامة، وهي اأ�صا�ص احلرية والعدل وال�صالم واإن من �صاأن احرتامها اإتاحة فر�صة 
تنمية الفرد واملجتمع.

 وي�صهد العراق كما هو احلال يف اأغلب الدول انتهاكات حلقوق الن�صان ب�صبب اأعمال العنف والرهاب وتذبذب الأمن، الأمر الذي دعا اىل تاأ�صي�ص منظمات 
ر�صمية اأو غري ر�صمية تقف �صد هذه النتهاكات.

.29 التي تاأ�ص�صت يف حلقوق الن�صان يف العراق، وهي من منظمات املجتمع املد ومن هذه اجلهات التي تلعب هذا الدور هي منظمة ا 

• حوار: حممود امل�ضعودي

رئيسة منظمة (آن) لحقوق اإلنسان
مجلة الروضة الحسينية في حوار مع:
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وهناك ر�ضد حلاالت حقوق االإن�ضان يف ال�ضجون، ولكن االمر يحتاج اإىل تطور اأكرث 
لي�ضمل كافة املوؤ�ض�ضات خا�ضة ذوي االحتياجات اخلا�ضة، ونطالب الوزارة اي�ضا بفتح 
مراكز ملر�س التوحد على غرار ما قامت به العتبة احل�ضينية باحت�ضان هذا امل�ضروع 

الكبري الذي يخ�س معهد االإمام احل�ضني عليه ال�ضالم للتوحد.
تعاون  هناك  ان  ام  فقط  حملي  ن�صاطكم  ان  هل  احل�سينية:  الرو�سة 

خارجي يف جمال حقوق الن�صان؟
اخلال�صي: للمنظمة ن�ضاط واعمال خارج العراق ففي لبنان نتوا�ضل مع اجلالية 
العراقية وخا�ضة الطلبة العراقيني من خالل التن�ضيق مع املركز الثقايف العراقي 
التابع ل��وزارة الثقافة العراقية حيث نقوم بتهيئة جل�ضات ون��دوات يف هذا املركز، 
واأي�ضا اإقامة اأم�ضيات تخ�س الفن واملعار�س واملهرجانات، وكذلك لدينا توا�ضل مع 
اأطفال اجلالية العراقية من خالل تهيئة الربامج التي ت�ضاعدهم يف جمال التعليم 
والتن�ضيق مع موؤ�ض�ضة عامل الدولية، حيث اإنني اأمثل �ضفرية املركز الدويل العربي 
يف  الرئي�ضي  ومقره  عام 2006  يف  تاأ�ض�س  املركز  وه��ذا  االإن�ضان،  حلقوق  االأورب��ي 
النويج، ومن خالل هذا املركز اأقمنا عددا من الدورات يف جمال حقوق االإن�ضان يف 
عدة دول منها تركيا واملغرب واجلزائر، حيث ان املركز يهدف اىل ن�ضر ثقافة حقوق 

االإن�ضان ور�ضد االنتهاكات.
الرو�سة احل�سينية: لديكم اطالع على م�صاريع العتبة احل�صينية التي 

الإر�صاد  ومركز  للتوّحد  احل�صني  الإم��ام  مركز  منها  املجتمع  تخدم 
الأ�صري وغريها، كيف ترون هذا العمال؟

اخلال�صي: انبهرت مب�ضاريع العتبة احل�ضينية وباملوؤ�ض�ضات واملراكز عندما زرتها 
وهي م�ضاريع رائعة و�ضرورية يف هذا الوقت.. وا�ضعر بان العتبة تقدم م�ضاريع ت�ضند 
املجتمع املدين وت�ضند املجتمع العراقي ب�ضفة خا�ضة لينه�س، خا�ضة مركز االإر�ضاد 
االأ�ضري فاإنه يعترب من املراكز احليوية التي تخدم االأ�ضرة العراقية من خالل ما 
يقدمه من دورات تدريبية لتوعية الن�ضاء لكيفية اإدارة الوقت والتخطيط اال�ضرتاتيجي 
وغريها من املوا�ضيع، باالإ�ضافة اإىل وجود م�ضت�ضارين واأ�ضحاب اخت�ضا�س يقومون 

بجهود رائعة ومثمرة.
اأما بخ�ضو�س معهد التوحد فقد اطلعت على كافة ال�ضفوف وقد اأعجبني العمل 
فيه خا�ضة بوجود )105 طفل( تتم معاجلتهم، وهذا االأمر يدفعنا باجتاه التفكري 
القامة معاهد اأخرى من هذا النوع يف يف بغداد وبقية املحافظات، الأن هذا املر�س 
يزداد يف جمتمعنا، وقد زرت عدة مراكز من هذا النوع يف دبي وتركيا وراأيت م�ضتوى 
اخلدمات التي يقدمونها مع وجود كلفة مادية عالية جدا مقارنة مبا تقدمه العتبة 
احل�ضينية املقد�ضة من خدمات �ضبه جمانية يف هذا االأمر.. انه �ضيء رائع جدًا فهم 
يف مركز التوحد بكربالء يتبعون احدث الطرق واالأدوات ومبا انني خمت�ضة نف�ضية 
وع�ضو ال�ضبكة العربية للتوحد اأرى ان هذا املعهد قد �ضم احدث املعدات واالأجهزة 

التي ت�ضتخدم يف هذا املجال.



انبهرت بمشاريع العتبة الحسينية وبالمؤسسات والمراكز عندما 
زرتها وهي مشاريع رائعة وضرورية في هذا الوقت



لذلك



  خالد غانم الطائي
   

 يعرب عن البدن اخلايل من الروح ب� 
)اجلنازة( ، واملوت هو انتقال للروح 
ولي�س باندثار لها فالبدن مرجعه اإىل االأر�س )اإىل عامل 
اخللق وهو امل��ادة( الأنه خلق منها ، قال العلي العظيم 
تارًة  نخرجكم  ومنها  نعيدكم  وفيها  خلقناكم  )منها 
اأخرى( �ضورة طه االآية 55 اما الروح فاأنها ترجع اىل 
عاملها وهو عامل االأمر )وهو معنوي( واملوت خلق قبل 
احلياة قال عز وجل )الذي خلق املوت واحلياة ليبلوكم 

اأيكم اأح�ضن عماًل...( �ضورة امللك االآية 2
ويق�ضم املوت اىل ق�ضمني اثنني هما  

اأ -امل��وت احلتمي: وهو ما كان مقدرًا من اهلل �ضبحانه 
كاأن مير�س اهلل اُمرءًا مبر�س فتكون نهايته املوت.  

يخرج  �ضبب  بافتعال  كان  ما  وهو  ب -امل��وت اخلرمي: 
الروح من البدن كاأن يقتل االإن�ضان نف�ضه بعيار ناري يف 
راأ�ضه اي بطريق االنتحار وهو حمرم �ضرعًا قال تعاىل 
�ضورة  رحيمًا(  بكم  ك��ان  اهلل  ان  اأنف�ضكم  تقتلوا  )وال 
الن�ضاء االآية 29 وقتل االآخرين عمدًا وهو حمرم اي�ضًا 
)ومن قتل نف�ضًا بغري نف�ٍس او ف�ضاٍد يف االأر�س فكاأمنا 
قتل النا�س جميعًا(�ضورة املائدة االآية 32 وقتل الغري بغري 
عمد وحكمه دفع الدية قال عز من قائل )... ومن قتل 
موؤمنًا خطئًا فتحرير رقبة موؤمنة ودية م�ضلمة اىل اأهله( 
�ضورة الن�ضاء االآية 92 وال بد من االإ�ضارة اىل ان االإن�ضان 
 ال��ربز ع��امل  اىل  الدنيا  ع��امل  من  االنتقال  باإمكانه 
اأو اخل��روج اىل اجلهاد يف  نف�ضه  قتل  باإرادته ب�ضورة 
�ضبيل اهلل ففي حال نيله ال�ضهادة وقد رغب فيه ال�ضارع 
املقد�س بقوله )... وف�ضل اهلل املجاهدين على القاعدين 
اجرًا عظيمًا( �ضورة الن�ضاء االآية 95 فاأنه �ضينتقل اىل 

عامل الربز ومن اجلدير بالذكر ان القرب يق�ضم اىل 
ق�ضمني اثنني هما : اولهما القرب املادي وهو تلك احلفرة 

التي يوارى فيها اجل�ضد ويوجه فيها اىل القبلة(.
فاالإن�ضان  الكالمي  اأو  املعنوي  القرب  هو  الثاين  والنوع 
اأو تناثر ا�ضالوئه  الذي تاأكله الوحو�س اأو حترقه النار 
بانفجار مثاًل فال ي�ضمه القرب املادي بل ي�ضمه القرب 
املعنوي في�ضعر بالنعيم او اجلحيم لقول النبي االأقد�س 
اأم��ا رو�ضة من ريا�س  وال��ه( )القرب  )�ضلى اهلل عليه 
ان  اىل  اإ�ضافة  النريان(  حفر  من  حفرة  واأم��ا  اجلنة 
عمل املرء يتج�ضد له يف قربه ح�ضب ما قدم يف دنياه 
قال جل �ضاأنه )وان لي�س لالإن�ضان اال ما�ضعى وان �ضعيه 
�ضوف يرى ..( �ضورة النجم االآية 40 فالبدن مطية الروح 
وال��روح والعقل وجهان لعملة واح��دة فالهناء والعذاب 
يكون للعقل قال البارئ �ضبحانه يف احلديث القد�ضي 
خماطبًا العقل عندما خلقه : ) قال له : اقبل فاقبل ثم 
قال له اأدبر فاأدبر قال فوعزتي وجاليل بك اأثيب وبك 

اأعاقب (.
 ، العقلية  االأهلية  ال�ضرعي �ضاقط عن فاقد  فالتكليف 
وهنالك قرب كنائي اأو جمازي جاء ذكره يف �ضياق االيه 
ال�ضريفة التي خاطب بها اهلل -عّز وجّل- نبيه امل�ضطفى 
اأن��ت مب�ضمع من يف  وم��ا   ..( وال���ه(  عليه  )�ضلى اهلل 
القبور( �ضورة فاطر االآية 22 فهذه القبور ت�ضمل الذين 
مل  فالنبي  عقولهم  �ضلطان  على  اأنف�ضهم  ه��وى  يغلب 
يبعثه اله �ضبحانه وتعاىل لن�ضر دعوة الوحيد يف املقابر 
فكاأن هوؤالء قد قربوا اأنف�ضهم يف اأبدانهم فقد وظفوا 
عقولهم خلدمة �ضهواتهم ونزواتهم وملذاتهم ورغباتهم 
فاأ�ضبحت عقولهم خا�ضعة لهوى النف�س فهم يت�ضفون 

اإن�ضانية وقد جاء  بحيوانية الطباع وان كانت �ضورهم 
و�ضفهم يف القراآن املجيد )اإن هم اأال كاالأنعام، بل هم 
اأ�ضل �ضبياًل( �ضورة الفرقان االآية 44 فقد اأ�ضبحوا برتبة 
العقل  �ضلطان  وجتميدهم  لتعطيلهم  البهائم  من  اقل 
املو�ضل اىل مر�ضاة اهلل -جّل وعال- فهم مبثابة قبور 
متحركة قال تعاىل ) لينذر من كان حيًا ويحق القول 
بكلمة  فاملق�ضود  االآي��ة 70  ي�س  �ضورة  الكافرين(  على 
)حيًا( اي ان يكون املرء حي القلب وحياته باالإميان باهلل 
املقت�ضي فعل الطاعات واأداء العبارات وحتقيق القربات 
باإخال�س للموىل -�ضبحانه- يقابل ذلك احلياة الروحية 
اخلالدة للذين بذلوا النف�س والنفي�س هلل -تعاىل-  فقد 
 وهبهم اهلل ذلك اخللود املعنوي قال تعاىل: ) وال حت�ض
الذين قتلوا يف �ضبيل اهلل اأمواتا بل اأحياء عند ربهم ربهم 
االإمام  قال  وقد  االآي��ة 169  اآل عمران  �ضورة  يرزقون( 
احل�ضني )عليه ال�ضالم( )اإين ال اأرى املوت اإال �ضعادًة 
وبا�ضت�ضهاده   ) برمًا  اإال  الظاملني  مع  احلياة  اأرى  وال 
)�ضالم اهلل عليه( فاأنه نال احلياة الروحية بجوار اهلل 
الأنه اأعطى كل �ضيء هلل فاأعطاه اهلل -تقد�س ا�ضمه- كل 
الهندو�ضي  الراحل  الهندي  الزعيم  قال  وكما  �ضيء، 

املعتقد )غاندي(: )مات احل�ضني ليعي�س( ■

  موت اإلنسان

من املعلوم ان العوامل التي مير بها الإن�صان هي �صتة اأولها عامل الذر )وهو عامل خلق الأرواح( 
ثم يليه عامل الأجنة فعامل الدنيا فعامل الز)الق( فعامل القيامة فعامل اجلزاء )اجلنة 
اأو النار( ، ففي عامل الأجنة فاأن اهلل �صبحانه وتعاىل يقذف الروح باجلنني بعد مرور اأربعة 
اأ�صهر وع�صرة اأيام قال تعاىل )والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يرتب�صن بانف�صهن اربعة 
ا�صهر وع�صرا ( �صورة البقرة الآية 23 فهنالك �صراكة بني البدن والروح )اأو بتعبري اأخر 

احتاد( فاإذا ما خرجت الروح من البدن انق�صت ال�صراكة اأو الحتاد>
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اإلسالم يف الباراغواي
من نهر البارانا جاء ا�صم الباراجواي ليعلن عن ا�صم دولة مغلقة من كل املنافذ، وهذا النهر ي�صطر ها اىل ن�صفني و تعني 
النهر املتعدد الأنواع. و تقع البارجواي يف قارة اأمريكا اجلنوبية  وعا�صمتها اأ�صون�صيون، حتيط بها بوليفيا والازيل 
والأرجنتني، يرتكز معظم �صكانها يف اجلزء ال�صرقي منها، بني نهري بارانا و)باراجواي(، وهي ت�صتهر بزراعة القطن، 

والتب، والأرز، والقمح، واملوالح. واللغة الر�صمية فيها هي الإ�صبانية و)الغوارانية(.

<<

• اإعداد: حيدر املنكو�صي
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 التار
خا�ضت الباراجواي يف تاريخها عدًدا من احلروب �ضواء مع جريانها يف اأمريكا اجلنوبية 
اأو من خالل ال�ضراعات الداخلية فيها. ومن احلروب التي مرت على باراجواي حربها مع 
الربازيل واالأرجنتني واالأوروغواي، املعروفة بحرب الباراجواي، وذلك يف الفرتة ما بني 
1865- 1870. وقد تكبدت باراجواي يف هذه احلرب العديد من اخل�ضائر حيث ا�ضتنزف 
العديد من �ضبابها ورجالها، باالإ�ضافة لفقدها للعديد من االأرا�ضي. تلت هذه احلرب 
حرب اأخرى ولكن هذه املرة داخليًا حيث حدثت العديد من ال�ضراعات على ال�ضلطة، 
فتواىل على البالد العديد من الروؤ�ضاء يف الفرتة ما بني 1879 – 1932 م. وقد �ضيطرت 
هذه احلروب وال�ضراعات على البالد االأمر الذي اأدى اإىل تاأخرها يف العديد من االأن�ضطة 

والذي ياأتي يف مقدمتها الن�ضاط االقت�ضادي الذي تدهور كثرًيا ب�ضبب تلك احلروب.

التار اصمي
�ضقوط  بتاريخ  عمومًا  الالتينية  اأمريكا  دول  ويف  باراجواي  يف  االإ�ضالم  تاريخ  ويرتبط 
االأحمر عن  بنو  فيه  ال��ذي رحل  العام  نف�س  اأمريكا يف  ق��ارة  وك��ان الكت�ضاف  االأندل�س، 
غرناطة اأثر �ضيئ على امل�ضلمني الذين و�ضلوا هذه الدول يف ال�ضنوات الالحقة، اإذ حملت 
الكني�ضة معها كل اأحقادها وكراهيتها لالإ�ضالم اإىل البلد اجلديد، فاأجربت �ضكان البالد 
االأ�ضليني على الدخول يف الكاثوليكية وبثت كل ما هو �ضيئ عن االإ�ضالم وامل�ضلمني، االأمر 
الذي دفع برئي�س فنزويال اإىل االحتجاج على بابا الفاتيكان عندما زار الربازيل يف ال�ضهور 
االأخرية، طالبًا منه اأن يعتذر ل�ضعوب اأمريكا الالتينية عن الهمجية واأ�ضاليب القمع التي 

مار�ضتها عليهم الكني�ضة..

الرات احلدة
وت�ضري بع�س الوثائق التاريخية اإىل اأنه يف الفرتة )1850 1860م( بداأت هجرات مكثفة 
من عرب وم�ضلمني معظمهم من اأ�ضل �ضوري ولبناين وفل�ضطيني اإىل القارة االأمريكية، 
من  مهاجرون  اأي�ضًا  وف��د  كما  وب��اراج��واي،  وال��ربازي��ل  االأرجنتني  يف  اأغلبهم  ومتركز 

بنجالدي�س وباك�ضتان، وكانت نية هوؤالء البحث عن عمل وجمع ما تي�ضر من املال، ثم 
العودة من جديد اإىل الوطن االأم..

وكان املهاجرون االأولون من العنا�ضر ال�ضابة غري املثقفة عمومًا، بل واالأمية اأحيانًا، وكانوا 
يعتمدون على العمل اليدوي والتجارة املتنقلة، ومل يفكروا مطلقًا يف العي�س واال�ضتقرار يف 
هذه البالد، مما اأدى اإىل عدم اهتمامهم باإقامة امل�ضاجد واملراكز واملدار�س االإ�ضالمية 
والعربية، وهو ما ت�ضبب يف �ضياع اأبنائهم وذوبانهم ب�ضكل كامل.. وَمْن يزر باراجواي ودول 
اأمريكا الالتينية عمومًا �ضُيفاجاأ ب�ضماع ا�ضم "الراهب" حممد، اأو عمر ؛ حيث اإن كثريًا 

من اأبناء امل�ضلمني يف هذه البالد اأ�ضبحوا ق�ضاو�ضة ورهبانًا!!

  اص من جدد
ومع مرور الزمن ا�ضتقرت اجلالية العربية امل�ضلمة يف جمهورية باراجواي وبعد احلرب 
العاملية الثانية اأ�ضبح هنالك توافد اأعداد من العرب ، ثم ما لبثوا اأن اندجموا يف املجتمع 
اجلديد، وتباعدت بينهم امل�ضافات، وانقطعت ال�ضلة بني الكثريين منهم، وانقر�س اجليل 
االأول، وتبعه اجليل الثاين الذي كان اأوفر حظًا من الناحية االقت�ضادية والثقافية، ولكنه 
اأقل ارتباطًا باالإ�ضالم واللغة العربية، ثم تاله اجليل الثالث الذي ال يعرف من العربية 
واالإ�ضالم اإال النزر القليل، ويتخذ من انتمائه العرقي اأو الديني اأداة جتمع عاطفي تقليدًا 

ملا للجاليات االأخرى من مراكز ثقافية وريا�ضية.
ومع مطلع الثمانينيات من القرن الع�ضرين، وبحكم حت�ضن االأو�ضاع الثقافية وال�ضيا�ضية 
واالقت�ضادية، وبروز تيار ال�ضحوة االإ�ضالمية يف االأوطان العربية، وعودة اأبناء االأقليات 
االإ�ضالمية يف اأوروبا اإىل دينهم واأ�ضالتهم، ن�ضاأت لدى ال�ضباب امل�ضلم، وخا�ضة ال�ضباب 
املهاجر اجلديد يف باراجواي ويف دول اأخرى من اأمريكا الالتينية، روح جديدة ت�ضده اإىل 
اأ�ضوله احل�ضارية وتبعث فيه الهمة للبحث عن هويته احلقيقية التي كادت اأن تختفي.. 
واأ�ضبح النا�س يتطلعون ملن يثقفهم يف اأمور دينهم، ويعّرفهم باالإ�ضالم الو�ضطي املعتدل 
املت�ضامح، ولكن هذه الروح تلقفها دعاة الكراهية و�ضيو الفتنة، فبثوا يف عقول بع�س 

ال�ضباب من دار�ضي العلوم ال�ضرعية الكثري من اأفكارهم العقيمة ال�ضقيمة!
ويقدر رئي�س املركز اخلريي الثقايف االإ�ضالمي "اأحمد رحال" عدد امل�ضلمني يف باراجواي 
بحوايل 15 األف ن�ضمة يقيمون يف املدن الرئي�ضة، وعلى راأ�ضها العا�ضمة "اأ�ضون�ضيون".. 
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وقد تاأ�ض�س املركز اخلريي الثقايف االإ�ضالمي يف العا�ضمة �ضنة 1990م، كما قام املركز 
 370 تبعد  والتي  االأرجنتني  مع  "اإنكارنا�ضيون" احلدودية  مبدينة  فرع  بتاأ�ضي�س  اأخ��ريًا 
كيلومرتًا عن العا�ضمة، ويوجد اأكرب جتمع للم�ضلمني يف املنطقة امل�ضماة باملثلث احلدودي، 
حيث نقطة تالقي احلدود بني باراجواي والربازيل واالأرجنتني، وهي املنطقة امل�ضهورة 

بال�ضالالت، والتي تعترب من اأجمل مناطق العامل، وهي مق�ضمة بني الدول الثالث..
وعند �ضوؤال اإمام م�ضجد هذه املدينة  عن اأحوال امل�ضلمني يف باراجواي يجيب: اإن اأحوال 
امل�ضلمني يف جمهورية باراجواي فاإنها يف حت�ضن من وقت الآخر، وقد اعتنق االإ�ضالم ما 
ثالثة  وهناك  ال�ضخ�ضي،  تقديري  ح�ضب  باراجواي  �ضعب  من  �ضخ�س   500 علي  يزيد 
اإىل  ُتقام فيها ال�ضلوات اخلم�س باالإ�ضافة  اإىل امل�ضليات، وجميعها  م�ضاجد باالإ�ضافة 

�ضالة اجلمعة.

صام ميصا صر  
م�ضتواهم  اأن  كما  ب��اراج��واي،  يف  ال�ضلطات  مع  طيبة  وعالقة  مهمة  مكانة  وللم�ضلمني 
االقت�ضادي جيد، واأغلبهم ي�ضتغلون بالتجارة.. وامل�ضلمون بالعا�ضمة يتطلعون اإىل اإخوانهم 
يف العامل العربي واالإ�ضالمي الذين لهم اأياٍد بي�ضاء يف العمل اخلريي، حتى ي�ضتطيعوا مد 
يد العون لهم لتحقيق اأمنيتهم وحلمهم يف بناء �ضرح اإ�ضالمي �ضامل ي�ضم م�ضجدًا كبريًا 
ومدر�ضة ومكتبة اإ�ضالمية وقاعات ثقافية وجميع املرافق ذات ال�ضلة بهذا امل�ضروع، والذي 

بداأ املركز االإ�ضالمي يف العا�ضمة التخطيط له.

 البارجوا  صوراا 
قبل  ال�ضالم مرا�ضم احل��داد من  االإم��ام احل�ضني عليه  ا�ضت�ضهاد  تعقد كل عام ذك��رى 
اجلالية امل�ضلمة هناك واملتمثلة باالأغلبية اللبنانية والذين يعي�ضون يف العا�ضمة ، حيث يقام 
حفل تاأبيني يبني فيه اأهم اأحداث واقعة الطف االأليمة ومالها من مردودات على املجتمع 
االإ�ضالمي والعاملي يف جميع مفا�ضل احلياة. وقد مت بناء م�ضجدين اإ�ضافيني يف �ضيوداد 
ديل اي�ضتي ويعد م�ضجد النبي حممد )�ضلى اهلل عليه واله و�ضلم( احد تلك امل�ضاجد التي 
يرتاده االأغلبية ال�ضيعية واملكون من ثالثة طوابق وميكن م�ضاهدة قبته الذهبية التي تالم�س 
ال�ضماء. وي�ضم امل�ضجد اكرث من 100 عنوان لكتب باللغتني اال�ضبانية والربتغالية وت�ضم 
اأي�ضا مكتبته كتاب نهج البالغة الأمري املوؤمنني )عليه ال�ضالم( و القران الكرمي باالإ�ضافة 
اإىل خمتلف الكتب الدينية وهنالك مكتبة خا�ضة لالأقرا�س اخلا�ضة باملحا�ضرات الدينية. 



املعرا صراا  ةُصب 
اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي

ثار بني احلني والآخر �صبهات حول ق�صّية الإ�صراء واملعرا، واأنها مع هذا التقّدم العلمي م�صتحيلة احلدوث، وحماطة بالإ�صكالت العديدة،  ي
ومنهم َمن يرى عك�ص ذلك، ففي هذه الأيام اأ�صبح الت�صديق بالإ�صراء واملعرا اأك �صهولة، والقتناع به اأقرب مناًل، ول �صيما بعد اأن كن هذا 

الإن�صان العاجز املحدود من اأن ي�صنع ما ميكنه من قطع 13 كيلو مرتا يف ثانية واحدة، ولرا يت�صاعف ذلك عّدة مرات يف امل�صتقبل.
كّل هذه الإ�صكالت وال�صبهات ن�صعها بني يدي َعَلمني من كبار علمائنا الأفذاذ لكي يجيبا عليها:  
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اإذ يقول ال�ضيخ مكارم ال�ضريازي يف تف�ضريه )االأمثل(:
االأف���الك  بنظرية  يعتقد  ال��ق��دم��اء  الفال�ضفة  بع�س  ك��ان 
البطليمو�ضية الت�ضعة والتي تكون على �ضكل طبقات كطبقات 
الب�ضل يف اإِحاطتها باالأر�س، لذلك فقد اأُنكر املعراج مبزاعم 
علمية تقوم على اأ�ضا�س االإمِيان بنظرية الهيئة البطليمو�ضية 
التئامها  ثّم  وِم��ن  االأف��الك  هذه  خرق  ُيلَزم  مبوجبها  والتي 

ليكون املعراج ممكنًا.
ولكن مع انهيار قواعد نظرية الهيئة البطليمو�ضية اأ�ضبحت 
يد  و�ضّمتها  ك���ان،  االأف���الك يف خ��رب  وال��ت��ئ��ام  �ضبهة خ��رق 
الن�ضيان، ولكن التطّور املعا�ضر يف علم االأفالك اأّدى اإىل اإِثارة 
جمموعة ِمن ال�ضبهات العلمية التي تقف دون اإِمكانية املعراج 

علميًا، وهذه ال�ضبهات ميكن تلخي�ضها كما يلي:
اأّواًل: اإِّن اأّول ما تواجه الذي يريد اأن يجتاز املحيط الف�ضائي 
قوة  ِم��ن  االن��ف��الت  وج��وب  ه��و  الف�ضاء  اإىِل عمق  ل��الأر���س 
اجلاذبية االأر�ضية، ويحتاج االإن�ضان للتخّل�س ِمن اجلاذبية 
ل �ضرعتها على االأقل )40(  اإىِل و�ضائل ا�ضتثنائية تكون معدَّ

األف كيلومرت يف ال�ضاعة.
ثانيًا: املانع االآخر يتمثل يف خلو الف�ضاء اخلارجي ِمن الهواء، 

الذي هو القوام يف حياة االإن�ضان.
احلارقة  ال�ضديدة  ب��احل��رارة  يتمثل  ال��ّث��ال��ث  امل��ان��ع  ث��ال��ث��ًا: 
)لل�ضم�س( والربودة القاتلة، وذلك بح�ضب موقع االإن�ضان يف 

الف�ضاء ِمن ال�ضم�س.
كاالأ�ضعة  القاتلة  الف�ضائية  االإِ�ضعاعات  خطر  هناك  رابعًا: 
ِمن  اإِذ  اإِك�س،  واأ�ضعة  البنف�ضجية  وراء  ما  واالأ�ضعة  الكونية 
هذه  ِم��ن  �ضئيلة  كميات  اإىِل  يحتاج  اجل�ضم  اأّن  امل��ع��روف 
ج�ضم  على  �ضررًا  ت�ضّكل  ال  احلجم  بهذا  وهي  االإِ�ضعاعات، 
االإن�ضان ووجود طبقة الغالف اجلوي مينع من ت�ضربها بكرثة 
اإىِل االأر���س.، ولكن خارج حميط الغالف اجلّوي تكرُث هذه 

االإِ�ضعاعات اإىِل درجة تكون قاتلة.
خام�ضًا: ُهناك ُم�ضكلة فقدان الوزن التي يتعر�س لها االإن�ضان 
د تدريجيًا  يف الف�ضاء اخلارجي، فمن املمكن لالإِن�ضان اأن يتعوَّ
على احلياة يف اأجواء انعدام الوزن، اإاِّل اأنَّ انتقاله مّرة واحدة 

اإىِل الف�ضاء اخلارجي � كما يف املعراج � هو اأمٌر �ضعب للغاية، 
بل غري ممكن.

�ضاد�ضًا: امل�ضكلة االأخرية هي ُم�ضكلة الزمان، حيُث توؤكد علوم 
�ضرعة  ِمن  اأ�ضرع  ت�ضري  و�ضيلة  ُهناك  لي�ضت  ��ُه  اأنَّ على  اليوم 
ال�ضوء، والذي يريد اأن يجول يف �ضماوات الف�ضاء اخلارجي 

يحتاج اإىِل �ضرعة تكون اأ�ضرع ِمن �ضرعة ال�ضوء!
ويف ُمواجهِة هذه االأ�ضئلة نقول:

الرحالت  اأ�ضبحت  اأن  وبعد  احلا�ضر،  ع�ضرنا  يف  اأّواًل: 
فاإِنَّ  اأمرًا عاديًا،  العلوم  ِمن معطيات  باال�ضتفادة  الف�ضائية 
خم�ضًا ِمن امل�ضاكل ال�ضّت االآنفة تنتفي، وتبقى � فقط � م�ضكلة 
املناطق  تثار فقط عند احلديث عن  امل�ضكلة  وهذه  الزمن. 

الف�ضائية البعيدة جدًا.
اإِع��ج��ازي  اأم��ٌر  بل  ع��ادي��ًا،  حدثًا  يكن  مل  امل��ع��راج  اإِنَّ  ثانيًا: 
بالقدرة االإِلهية خارق للعادة. وكذلك احلال يف كافة معجزات 
االأنبياء، وهذا يعني عدم ا�ضتحالة املعجزة عقاًل، اأّما االأُمور 

االأُخرى فتتم باال�ضتناد اإىِل القدرات االإِلهية.
العلوم  معطيات  با�ضتثمار  ا�ضتطاع  قد  االإن�ضان  ك��اَن  واإِذا 
ر حلواًل للم�ضكالت االآنفة الذكر، مثل م�ضكلة  احلديثة اأن يوفَّ

اجلاذبية واالأ�ضعة وانعدام الوزن وما اإىِل ذلك، حتى اأ�ضبح 
هلل  ميكن  فاأال   .. اخلارجي  الف�ضاء  اإىِل  ال�ضفر  مب�ضتطاعه 
ر و�ضيلة تتجاوز  خالق الكون، �ضاحب القدرات املطلقة ، اأن يوفَّ

امل�ضكالت املذكورة؟!
ُمتناول  يف  و�ضع  وتعاىل  تبارك  اهلّل  اأنَّ  من  يقني  على  اإِّننا 
ر�ضوله )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( مركبًا منا�ضبًا �ضانُه فيه 
عن كّل املخاطر واالأ�ضرار يف معراجه نحو ال�ضماوات، ولكن 
ما ا�ضم هذا املركب هل هو ال��رُباق اأو رفرف؟ وعلى اأّي 
�ضكل وهياأة كان؟ كّل هذه اأُمور غام�ضة بالن�ضبة لنا، ولكّنها ال 
، واإِذا اأردنا اأن نتجاوز كل هذه االأُمور  تتعار�س مع يقيننا مبا متَّ
فاإِنَّ م�ضكلة ال�ضرعة التي بقيت � لوحدها � حتتاج اإىِل حّل، فاإِنَّ 
اآخر معطيات العلم املعا�ضر بداأت تتجاوز هذه امل�ضكلة بعد 
اأن وجدت لها حلوال منا�ضبة بالرغم مّما ُيوؤّكده اإِن�ضتاين يف 
نظريته من اأن �ضرعة ال�ضوء هي اأق�ضى �ضرعة معروفة اليوم.

اإىِل  حتتاج  ال  اجلاذبة  االأم��واج  اأنَّ  ُيوؤكدون  اليوم  علماء  اإِّن 
اإىِل  العامل  من  واح��د من طرف  اآن  تنتقل يف  وهي  الزمن، 
الطرف االآخر منه وهناك احتمال مطروح بالن�ضبة للحركة 
املرتبطة بتو�ّضع الكون )ِمن املعروف اأنَّ الكون يف حالة ات�ضاع 
واأّن النجوم واملنظومات ال�ضماوية تبتعد عن بع�ضها البع�س 
بحركة �ضريعة( اإِذ يالحظ اأنَّ االأفالك والنجوم واملنظومات 
اإىِل  الكون  وعن مركز  البع�س  بع�ضها  تبتعد عن  الف�ضائية 

اأطرافه، ب�ضرعة تتجاوز �ضرعة ال�ضوء!
اإِذن، بكالم خُمت�ضر نقول: اإِنَّ امل�ضكالت االآنفة لي�س فيها ما 
يحول عقال دون وقوع املعراج، ودون الت�ضديق به، واملعراج 
تذليل  باالإِمكان  بل  العقلية،  امل��ح��االت  ِم��ن  يعترب  ال  بذلك 

امل�ضكالت املثارة حوله بتوظيف الو�ضائل والقدرات املنا�ضبة.
وبذلك فاملعراج ال يعترب اأمرًا غري ممكن ال ِمن وجهة االأدلة 
العقلية، وال ِمن وجهة معطيات وموازين العلوم املعا�ضرة. وهو 
باالإِ�ضافة اإىِل ذلك اأمٌر اإِعجازي خارق للعادة. لذلك، اإِذا قام 

الدليل النقلي ال�ضليم عليه فينبغي قبوله واالإمِيان به.
ويقول ال�ضيد جعفر مرت�ضى العاملي يف ال�ضحيح من �ضرية 

النبّي االأعظم )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(:



59 جمادى االوىل 1435 ه�

بعد بعثة النبّي )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم( ويف اأثناء املرحلة 
اأو خم�س �ضنوات، كان - على  ال�ضرية، التي ا�ضتمرت ثالث 
االأرجح - االإ�ضراء اإىل بيت املقد�س، ح�ضب الن�ّس القراآين 
الكرمي، واملعراج من هناك اإىل ال�ضماء، الذي وردت به اأخبار 

كثرية.
وحيث اأّن التفا�ضيل الدقيقة لهاتني الق�ضيتني ي�ضعب اجلزم 
يف كثري منها اإال بعد البحث الطويل والعميق. وذلك الأّن هذه 
للتالعب  الزمان  مّر  على  تعر�ضت  قد  وجزئياتها  الق�ضية 
ا�ضني، ثم من قبل اأعداء  والتزايد فيها، من قبل الرواة والق�ضّ
االإ�ضالم، بهدف ت�ضويه هذا الدين، واإظهاره على اأّنه يحوي 

الغرائب والعجائب، واالأ�ضاطري واخلرافات. 
االإ���ض��راء  لق�ضية  الدقيقة  التفا�ضيل  لبحث  التعر�س  ف��اإن 
واملعراج يحتاج اإىل توفر تام، وتاأليف م�ضتقل، ولذا فنحن ال 
ن�ضتطيع يف هذه الفر�ضة املتوفرة لنا اأن نعطي ت�ضورًا دقيقًا 

عنه.
التي  اإىل بع�س اجلوانب  وعلى هذا ف�ضوف نكتفي باالإ�ضارة 

راأينا اأّن من املنا�ضب التعر�س لها، فنقول:
ففي ق�ضّية املعراج ودعوى عدم اإمكان ت�ضّور اأن تقطع تلك 
ليلة واحدة  باآالف االميال يف  تعّد  التي  ال�ضا�ضعة،  امل�ضافات 

ذهابا واإيابًا - هذا اال�ضتبعاد – يف غري حمّله.
اأُح�ضر عر�س بلقي�س لدى �ضليمان من اليمن اإىل بالد  فقد 
ال�ضام يف اأقّل من ملح الب�ضر. وكان عفريت من اجلّن قد تكّفل 

باأن ياأتيه به قبل اأن يقوم من مقامه.
واأما بالن�ضبة لنا اليوم فقد اأ�ضبح الت�ضديق باالإ�ضراء واملعراج 
اأكرث �ضهولة، واالإقناع به اأقرب منااًل، وال �ضّيما بعد اأن متّكن 
هذا االإن�ضان العاجز املحدود من اأن ي�ضنع ما ميكنه من قطع 
يت�ضاعف ذلك عّدة  ولرمّبا  واح��دة،  ثانية  13 كيلو مرتًا يف 

مرات يف امل�ضتقبل. 
كما اأنه قد اكت�ضف اأن �ضرعة النور هي حوايل ثالثمائة األف 
كيلو مرت يف الثانية، بل يعتقد بع�س العلماء: اأّن املوجات غري 
املرئية للجاذبية ت�ضتطيع اأن تقطع العامل بلحظة واحدة من 

دون حاجة اإىل الزمان..
وبعد كّل هذا فاإّنه اإذا كان قطع امل�ضافات البعيدة بهذه ال�ضرعة 
املذهلة لي�س م�ضتحياًل على هذا االإن�ضان املحدود، الذي بقي 
االأعوام الطوال يفكر وي�ضتعّد، ويجمع اخلربات واالمكانات، 
فهل ي�ضتحيل على خالق االإن�ضان والكون، ومبدعه اأن ي�ضري 
بعبده الذي ا�ضطفاه ر�ضواًل للب�ضرية جمعاء، لياًل من امل�ضجد 
ثم  ال�ضموات،  ملكوت  واإىل  االأق�ضى،  امل�ضجد  اإىل  احل��رام 

يعيده اإىل مكانه االول؟!.
اأردن���ا معرفة االأه����داف واحل��ك��م، وامل��ع��ج��زات،  اإذا  واإّن��ن��ا 
والتاأثريات العميقة لالإ�ضراء واملعراج، فالبّد لنا من درا�ضة 
حتقيق  بعد  وعمق،  بدقة  ومراحله  وفقراته،  ن�ضو�ضه،  كّل 

ال�ضحيح منها. 
بل هو متعّذر علينا يف ظروفنا  اأّن ذلك غري متي�ّضر  وحيث 

احلا�ضرة، فاإننا البّد اأن نكتفي باالإ�ضارة اإىل االأمور التالية:
اأواًل: اإّن حادثة االإ�ضراء واملعراج معجزة كربى خالدة، ول�ضوف 
واإدراك  جماراتها،  عن  عاجزة  االأب��د  اإىل  الب�ضرّية  تبقى 
هذا  يف  و�ضوحًا  اأك��رث  اأ�ضبح  هذا  اإعجازها  ولعّل  اأ�ضرارها 
القرن الع�ضرين، بعد اأن تعّرف هذا االإن�ضان على بع�س اأ�ضرار 
الكون وعجائبه. وما يعرت�س �ضبيل النفوذ اإىل ال�ضماوات من 

عقبات وم�ضاعب.
واإعجازها هذا اإمّنا يكون بعد الت�ضليم بنبّوة النبّي )�ضّلى اهلل 
عليه واآله و�ضّلم( عن طريق اخل�ضوع ملعجزته اخلالدة، وهي 
القراآن، اأو اليقني ب�ضدقه )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم( عن اأي 
طريق اآخر، بحيث يكون ذلك موجبًا لليقني ب�ضدق اإخباراته 
كّلها. فاإذا اأخرب )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم( بهذه احلادثة، 

فاإّن اإخباره م�ضاوق لليقني بوقوعها، وهي حينئذ تكون معجزة 
خالدة تتحّدى هذا االإن�ضان على مدى التاريخ.

وثانيًا: يالحظ: اأّن هذه الق�ضّية قد ح�ضلت بعد البعثة بقليل، 
ه��ذه اجلولة  الهدف من  وت��ع��اىل(  )�ضبحانه  ب��نّي اهلل  وق��د 

الكونية؟ فقال يف �ضورة اال�ضراء:
َيُه ِمْن اآَياِتَنا... 1                         /االإ�ضراء. ... ِلُنِ

واآل��ه و�ضّلم( هو  واإذا كان الر�ضول االأك��رم )�ضّلى اهلل عليه 
هي  مهّمته  كانت  واإذا  جمعاء،  لالإن�ضانية  والقدوة  االأ�ضوة 
حمل اأعباء الر�ضالة اإىل العامل باأ�ضره، واإذا كان �ضوف يواجه 
من التحّديات، ومن امل�ضاعب وامل�ضكالت ما هو بحجم هذه 
-�ضبحانه  اهلل  يعّده  اأن  الطبيعي:  من  ف��اإّن  الكربى،  املهّمة 
ة  ق�ضّ من  املق�ضود  وليكن  لذلك،  جيدًا  اإع���دادًا  وتعاىل- 
االإ�ضراء واملعراج هو اأن ي�ضاهد الر�ضول االعظم )�ضّلى اهلل 
عليه واآله و�ضّلم( بع�س اآثار عظمة اهلل-تبارك وتعاىل-، يف 
عملية تربوية رائعة، وتعميق وتر�ضيخ للطاقة االإميانية فيه، 
وليعّده ملواجهة التحّديات الكربى التي تنتظره، وحتّمل امل�ضاق 
وامل�ضاعب واالأذايا التي مل يواجهها اأحد قبله، وال بعده، حتى 

لقد قال ح�ضبما نقل عنه )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم(: " ما 
اأوذي نبّي مثلما اأوذيت ". 

واملناوي،  ال�ضيوطي،  اأورده  ال��ذي  الن�ّس  هذا  ح�ضب  وعلى 
وغريهما: " ما اأوذي اأحد كما اأوذيت " وال �ضيما اإذا عرفنا: 
واآله  عليه  اهلل  )�ضّلى  االعظم  النبّي  هذا  اإدراك  عمق  اأن 
وانعكا�ضاتها  املجتمعات،  يف  االنحرافات  خلطورة  و�ضّلم( 
العميقة على االأجيال الالحقة كان من �ضاأنه اأن يع�ضر نف�ضه 
اأملًا من اأجلهم، ويزيد يف تاأّثره وعذاب روحه، حتى لقد خاطبه 
اهلل )تبارك وتعاىل( بقوله: ... َفاَل َتْذَهْب َنْف�ُضَك َعَلْيِهْم 

 8/فاطر َنُعوَن ا َي�ضْ َ َعِليٌم مِبَ َح�َضَراٍت اإِنَّ اهللَّ
واأي�ضًا، فاإنه باالإ�ضراء واملعراج يفتح قلبه وعقله ليكون اأرحب 
من هذا الكون، ومينحه الروؤية الوا�ضحة، والوعي االأعمق يف 
تعامله مع االأمور، ومعاجلته للم�ضكالت. وال �ضيما اإذا كان البّد 

اأن يتحّمل م�ضوؤولية قيادة االأمة والعامل باأ�ضره.
ال�ضهود والعيان  اإىل درجة  االأّم��ّي  النبّي  وكذلك لي�ضل هذا 
بالن�ضبة اإىل ما اأوحي اإليه، و�ضمع به عن عظمة ملكوت اهلل 
-�ضبحانه وتعاىل-، ولينتقل من مرحلة ال�ضماع اإىل مرحلة 
الروؤية وال�ضهود، ليزيد يف املعرفة يقينًا، ويف االإميان ر�ضوخًا.

وثالثًا: لقد كان االإن�ضان، وال �ضيما العربي اآنئذ يعي�س يف نطاق 
من  اأك��رث  يت�ضور  اأن  ي�ضتطيع  وال  وذهنية حم��دودة،  �ضيق، 
االمور احل�ضية، اأو القريبة من احل�ّس، التي كانت حتيط به، 

اأو يلتم�س اآثارها عن قرب.
واملاء  والنجوم،  والقمر،  وال�ضيف،  الَفر�س،  قبيل  وذلك من 
وغري  وال�ضجاعة  والبغ�س  باحلّب،  وي�ضعر  ونحوها،  والكالأ، 

ذلك.
فكان - واحلالة هذه - البّد من فتح عيني هذا االإن�ضان على 
الكون االأرح��ب، الذي ا�ضتخلفه اهلل فيه، ليطرح على نف�ضه 
الكثري من الت�ضاوؤالت عنه، ويبعث الطموح فيه للتعرف عليه، 
وبّث روح جديدة  االأمل  اإحياء  وبعد ذلك  اأ�ضراره،  وا�ضتكناه 
فيه، ليبذل املحاولة للخروج من هذا اجلّو ال�ضّيق الذي يرى 

نف�ضه فيه، ومن ذلك الواقع املزري، الذي يعاين منه.
وهذا بالطبع ين�ضحب على كّل اأّمة، وكّل جيل، واإىل االأبد.

ورابعًا: واالأهم من ذلك: اأن يلم�س هذا االإن�ضان عظمة اهلل 
�ضبحانه، ويدرك بديع �ضنعه، وعظيم قدرته، من اأجل اأن يثق 

بنف�ضه ودينه. 
ويطمئن اإىل اأنه باإميانه باهلل، اإمنا يكون قد التجاأ اإىل ركن 
وثيق ال يختار له اإاّل االأ�ضلح، وال يريد له اإاّل اخلري، قادر على 

كّل �ضيء، وحميط بكّل املوجودات.
وخام�ضًا: واأخريًا، اإنه يريد اأن يتحّدى االأجيال االآتية، ويخرب 
عّما �ضيوؤول اإليه البحث العلمي - من التغلب، على امل�ضاعب 
طابع  من  له  مبا  الغزو  هذا  فكان  الف�ضاء.  وغ��زو  الكونية، 
اإعجازي خالد هو االأ�ضبق واالأكرث غرابة واإبداعًا، وليطمئّن 
املوؤمنون، ولريبط اهلل على قلوبهم، ويزيدهم اإميانًا كما قلنا.



هل هنالك للكتاب االأدبي )الورقي( م�ضتقبل مع مناف�ضه الكتاب االألكرتوين يف راهن 
اأو  امل�ضهد الثقايف، ويف احلا�ضر من الزمن ويف امل�ضتقبل ..  ولو على مداه الق�ضري 

املتو�ضط؟
ذلك هو ال�ضوؤال املطروح االآن على هواة القراءة، ومتذوقي  االأدب و�ضانعيه .. بل ومنتجي 
االأدب اأنف�ضهم اأي�ضا .. ك�ضعر وق�ضة وم�ضرح، وغريها من اأجنا�س االأدب.. فرمبا فن 
الرواية اأقربها اىل متعة القراءة الورقية و�ضرورتها.. اإذ رمبا ميكن قراءة االأجنا�س 
االأدبية �ضواها يف جل�ضة واحدة، ولكن هل ميكن قراءة الرواية هكذا اأي�ضًا؟ وهل توفر 

القراءة على احلا�ضوب نف�س املتعة الورقية.. واأثريية تلقيها على النف�س؟
هذه بع�س اأ�ضئلة تطرق فكر املولعني بقراءة االأدب بنوع من الت�ضاوؤل املحري.. ناهيك عن 
قلق املوؤ�ض�ضات الت�ضويقية للكتاب االأدبي �ضواء  كدور ن�ضر اأو طبع اأو توزيع .. خا�ضة يف 
خ�ضم هذا االنت�ضار الوا�ضع لو�ضائل العلم احلديثة من انرتنت وكتب األكرتونية، وغريهما 

من و�ضائل الن�ضر.. وا�ضتمرار التطور.
بل واىل متى ميكن للكتاب الورقي ال�ضمود واال�ضتمرار يف ا�ضتقطاب القراء يف خ�ضم 

هذه التطورات الهائلة  يف الع�ضر احلديث؟!
اأقول، وهل ميكن ملدمني القراءة الورقية التنازل عن طق�ضهم االأثريي هذا يف التعاطي 

مع االأدب.. ون�ضيان عمر من ال�ضحبة اللذيذة واحلميمة مع الكتاب؟!
لعله البع�س يقول جازما ويجيب على مثل هذا ال�ضوؤال بالنفي، واالآخ��ر االأقل تطرفًا 

�ضيقول باالإيجاب.
وعلى اأر�س الواقع فاإن هناك بال ريب انح�ضار مطرد وموؤ�ضف يف عملية التعاطي املعريف 
واجلمايل مع الكتب االأدبية خالل االآون��ة االأخ��رية، فما عاد الكتاب �ضيد املوقف كما 
كان من قبل.. هذا اأمر م�ضلم به عند اجلميع، كون القراءة الورقية يف انح�ضار ل�ضالح 
القراءة االإليكرتونية، ورمبا ياأتي اليوم الذي ي�ضت�ضلم فيه الكتاب الورقي ل�ضالح الكتاب 
القراءة  من  جديدًا  ع�ضرًا  فن�ضهد  البي�ضاء..  الراية  م�ضطرًا  فريفع  االإليكرتوين، 
والكتابة ، وبالتايل ع�ضرا �ضينبثق عرب االأفق اجلديد، للتوا�ضلية لعلنا مل ناألفه، فيه 

ميكن حماورة القارئ للكاتب ب�ضكل مبا�ضر .
االألكرتوين �ضد  الكتاب  االمتيازات ت�ضب يف �ضالح  العديد من  فاإن هناك  وطبعًا.. 
الكتاب الورقي..  من زهد التكلفة ،اىل �ضهولة النقل واخلزن، اىل �ضرعة االنت�ضار، اىل 
طول عمر، وهنالك اأي�ضا العديد من االمتيازات االأخرى مما يرجح الكتاب االإليكرتوين 

على ح�ضاب الكتاب الورقي.
لكن ال يخفى اإن جيل من االأدباء واملثقفني قد تعود على القراءة الورقية ، بل اأدمنها .. 
حيث هنالك طقو�ضية اأحبها منذ نعومة اأظفاره.. وال ميكن لهذا اجليل التنازل ب�ضهولة 

عن متعة القراءة الورقة، واال�ضتعا�ضة عنها بالقراءة االألكرتونية.
لكن، ال�ضك وبال اأدنى مواربة.. هم يوؤمنون واإن مل يعرتف البع�س منهم، باأن لكل ع�ضر 

اأدواته .. وع�ضر االألكرتون  قادم ال حمالة وع�ضر الورق اىل اأفول.

◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر

ما بني القراءة الورقية والألكرتونية



)1(
يف الثلث الأخري من الليل، اأبر ال�صوء ترتع�ص يف تلك الليلة اخلريفية 

بتناغم كو هائل ... الودة املنع�صة بعد �صيف طويل ونوم عميق ر�صم 
على وجه اأم زهراء �صكينة �صاحرة ... وجه مطمن، وهدوء متوازن ي�صرت 

لوعة يفة، واأحزان قدمية . ا�صتيق�صت كعادتها ل�صالة الليل .. الأوجاع 
تطرق بوابات القلب يف هذا البلد مبكرًا .. الفرح مهنة الأنذال واجلوا�صي�ص 

واجلالدين والكادر املتقدم و....... القائمة اأطول من اأحزان العراقيني . 
ابا زهراء .. ابا زهراء.. تهادى �صوتها الرخيم ليمالأ اأركان الغرفة بذلك 

ال�صحر اللذيذ . 
)2(

اأبو زهراء وجهه يبدو ماألوفا لديك للوهلة الأوىل تقراأ كل تفا�صيله 
ب�صهولة .. ثقة زوجة بحذر قدمي ترتجم حقيقته انت�صار الإن�صان 
بالرغم من كل األوان امل�ص والإلغاء.. نظرات �صاهمة حملقة يف الغيب 

 البعيد ت�صتن�صق اأمال اأخ�صر مي�صح كل اأحزان احليارى على وجه الأر�ص
حلم طري ي�صرتخي يف عيون اأطفال ال�صهداء .. الذين حتف حول 

اأ�صرحتهم همهمات وت�صبيح املالئكة ..
البغاة ي�صنقون اأ�صعة القمر، يطلون وجه العامل باخلوف .. ال�صر املطلق 

يتنامى يف كل مفا�صل احلياة .. يهيمن على ال�صهول املرتامية، اجلبال 
املوح�صة، القرى النائية .. املدن التي تكد�ص اأحالم الغرباء، التلول 

املن�صية، الأحرا�ص الغام�صة .. هنا يف هذه الأ�صقاع املوبوءة يتنف�ص املرء 
رائحة املوت يف كل مكان . 

ح�صن حمزة جنم احلمريي

 اأصر
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)3(
زهراء ط ج�صدها الغ�ص بحركات متناغمة .. زهراء عذوبة الأزهار 

 ى تتوهحتت برودة الفجر .. الأمان وال�صكينة، العافية، ال�صعادة الك
باألق الطفولة، هذه اللحظات امل�صروقة من ذاكرة الدهر مل تتكرر يف حياة 
الإن�صان اإل هناك يف دار ال�صالم – حيث العدالة املطلقة وال�صالم التام .. 
ابت�صامة م�صرقة و�صوت عذب لثغة حمببة )) اللهم كن لوليك احلجة بن 
احل�صن ..............(( ، امت�ص ال�صحر نغمات هذا الن�صيد الكو الذي 

يتفجر بالقد�صية .. وعادت ثانية تلث ))اللهم كن لوليك احلجة بن احل�صن 
 . ))..........

زهراء الطفلة الأوىل .. الأول من �صعبان املبارك 2 .. الرجاء الناعم 
اجلميل يف رحلة احلياة الطويلة . 

)(
يف عام 1992 .. اليوم اخلام�ص من الزوا يف ذلك امل�صاء الربيعي املتاألق 

فجاأة امتالأت دروب القرية بالع�صكر املدج بال�صالح .. �صيارات لندكروز 
.. بدلت زيتو كما هو املعتاد يف تلك املواقف .. جمموعة من الأنذال 

املدربني على احلقد واخل�صة التي ل ي�صتوعبها و�صف وا�صف، داهموا املكتبة 
فورًا .. على من�صدة متوا�صعة .. كتب لل�صي املفيد، جملة العربي الكويتية 

على غالفها ر�صم كاريكاتريي .. �صافر البطل القومي، جريدة احلياة 
اللندنية، عملة اإيرانية متوا�صعة القيمة .. مع كل هذه الأدلة الدامغة 

واخلطرية يف نظرهم بداأت رحلة من العذاب ل ميكن ت�صديقها اإل من عانى 
التجربة نف�صها .. األوان من التعذيب الوح�صي .. وحقد غريب ل تدرك 

تيراته اأبدًا .. حتى بات من املعجز اأن يحاف املرء على عنوانه كان�صان 
.. و�صط هذه الفو�صى الأخالقية الهائلة التي تتجاوز كل العتبارات .. 
احليوانات املتوح�صة نف�صها ل ار�ص اإل جزءًا ي�صريًا من هذه احليوانية 
التي تفر�صها اأحيانًا بع�ص قوانني الغريزة .. اأما هوؤلء فاحلديث يطول 

 .........
1 �صنوات يف هذه املحنة املت�صلة التي تخللها بع�ص الطرائف .. 

يف بداية التحقيق: �صيء من الطرافة زوجة بالأ�صى .. مفو�ص الأمن 
الذي تبدو على وجهه اإمارات النذالة .. ي�صاأل بحدة : من اأين لك هذه 
العملة الأجنبية ؟ وكانت الإجابة �صادقة جدًا .. كان وفدًا اإيرانيًا قد 
ن هذه العملة يف �صريح الإمام مو�صى بن جعفر )عليه ال�صالم( للزيارة 
فالتقطت هذه الورقة النقدية للتك اأي�صًا .. وكانت املفاجاأة التي ل 

ت�صدق اأن ا�صتدعوا )العلوية( للتحقيق معها يف مديرية الأمن للتاأكد من 
�صحة هذه املعلومات .... 

اأبو زهراء وجه فيه األفة مع وقار يجك على و�صع حواجز اعتبارية واإن 
رقت بع�ص ال�صيء – خري كلية الآداب / ق�صم اللغة العربية .. يف عينيه 

األق عذب مل تنجح �صنوا ت التعذيب يف اإطفاء هذا اليق .. هذا املتهم 
والعميل واخلائن واملحكوم بالتهم املخلة بال�صرف ) ول ادري ما هي مقايي�ص 
ال�صرف عند اأولك ال�صرفاء جدًا( ؟ هذه ال�صل�صلة من الفرتاءات الطويلة 

جدًا ميكن اأن تل�صق باأي �صخ�ص تكون عالقته باهلل ح�صنة .. وهناك 

قيا�صات معروفة روجها ) قائد احلملة الإميانية الكى( عن طريق بع�ص 
مرتدي العمة امللفوفة بورق الدولر .. ومنها اأنه ل يتم الإميان ال�صادق اإل 

بطاعة )و الأمر( الذي ترو له هذه القيا�صات الغريبة .   
)(

يف اأما�صي ال�صتاء الباردة احلزينة .. تتكور اأم زهراء على نف�صها بحزن 
عميق عند عتبة الدار وت�صيع عيناها يف ذلك الأفق الغائم بالنخيل .. 

تراقب باأ�صى �صفيف ع�صرات الطيور امل�صرعة التي تعود اإىل اأوكارها بجذل 
وطماأنينة وكلما هاجت دواعي الأ�صى يف هذا القلب الرقيق تتوغل يف ذلك 

التيه اللذيذ الذي تتخلله نفحات من الأمل .. حزن يفتح يف الأفق كوة 
م�صرقة .. ليته يفجر قوة خفية.. و�صياع يف الظاهر يوؤ�ص�ص وجودًا تاما 

.. تنخر يف نوبة �صافية وعميقة من الت�صبيح )) يا اهلل يا حممد يا علي 
يا �صاحب الزمان اأدركني ول تهلكني(( .. وكلما ات�صعت خفقة ال�صوء يف 

ال�صدر، ت�صتن�صق روحها غيبًا خفيًا ترى من خالله �صورة اأبي زهراء �صعيدًا 
م�صرقًا �صامدًا كاجلبل على وجهه �صكينة وثقة وطماأنينة . 

)(
اأبو زهراء يتاألق على وجهه ذلك اخلدر اللذيذ ي�صبه نعا�ص جنمة من�صية 

يف �صفحة ال�صماء البعيدة .. نظراته التي تتاألق بود عميق وعناية غريبة 
ت�صيع نوع من الألفة.. هي مزي من التوفيق الربا والريا�صة الروحية 

املده�صة.. حلم و�صكينة وروح فيها خيط طرافة .. �صمت طويل .. يتمخ�ص 
اأحيانًا عن حكمة تغ�صل جدار القلب، ابت�صامة عذبة ت�صع �صدقًا وعاطفة 

فيها عذوبة وحرارة . 
)7(

يف ليل ال�صتاء الطويل القا�صي وغربة القرى املن�صية يف الظالم كانت اأم 
زهراء تبتهل اإىل اهلل .. وتردد بعذوبة ويقني )) يا و�صي احل�صن واخللف 

واحلجة اأيها القائم املنتظر يا ابن ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واآله( 
 كلما ازدادت اأوجاعها . تهي ويرتفع يف داخلها ال�صمو )).............
القولون، ال�صداع الن�صفي، �صدى الذكريات البعيدة. يف الليلة اخلام�صة . 
منظر اجلنود املدججني بال�صالح .. منظر العلوية والدة اأبو زهراء التي 
جمدها الرعب. هل تلك هذه املراأة ذاكرة من �صمع حتى ل ت�صتوعب 

الأحداث ال�صاخنة. ولتلك الأيام طعم لذيذ �صويف حزين لأن احلزين قريب 
من اهلل بني �صندان اخلوف ومطرقة احلرمان كانت ترد )يا و�صي احل�صن 

)...........
)8(

بداأ الفجر يفك مفردات الظالم التقليدية.. جنوم تبهت والم ين�صحب 
خلف احلقول.. فتك�صف اأ�صباح الطبيعة �صيًا ف�صيًا .. غب�ص الفجر احللو 

يعانق �صفحة املاء الرمادية .. موجة هائلة من الت�صبيح الكو تلف 
الأر�ص ويت�صلل ذلك الن�صيد الرائع واىل الأرواح النقية فتفور بهذا الألق 

القد�صي)يا و�صي احل�صن .....( تتاألق ال�صم�ص وبهجة تلف الوجوه وي�صتمر 
الن�صيد الكو اإىل �صاعة الفر العظيم ) يا و�صي احل�صن .........( . 
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َتعرف َمعنا على الطريقة التي ت�ضتطيع بها اأن تقنع َمن اأمامك اأنك قادر َعلى قراءة 
اأفكاره فاالأمر لي�س �ِضحرًا وال قدرات َخارقة، االأمر ِعلمي َبحت، فنحن حني نتحدث 
يقول ج�ضدنا معظم الكالم، وهو ما يعني اأن باإمكانك معرفة ما الذي يفكر فيه ال�ضخ�س 
الذي اأَمامك، بل ومعرفة �ضخ�ضيته، اإذا ما امتلكت قوة املاُلحظة والتحليل. 1( تلميحات 
�ضريعة لتكت�ضب ثقة ال�ضخ�س الذي يقف اأَمامك، قم باإخباره مبعلومة �َضريعة حول نف�ضه 

من خالل الرتكيز على يديه وروؤية ما اإذا كانت ناعمة اأو مت�ضلبة َنتيجة لعمله اليدوي، 
يحتاج هذا االأمر اإىل تركيز �ضديد وحتليل �ضريع ملا �ضتالحظه على �ضخ�ضيته. 2( انظر 
اإىل االأدلة املادية اأثناء حتدثك مع ال�َضخ�س الذي تقوم بتحليل �ضخ�ضيته، الحظ دائمًا 
ربات القلب ونظرات َعينيه وطريقة حتدثه، فهذه  ُردود اأفعاله، ِمثل معدل التنف�س و�ضَ
االأمور �َضت�ضاعدك يف َمعرفة �ضخ�ضيته بدرجة كبرية، و�َضت�ضاهم اأي�ضًا يف التاأكد من 

 تريد اأن تكون خطيبًا ُمفوهًا ال تخ�ضى الوقوف اَم��ام اجلمهور  عليك بهذه 
ال��ذات، عدد  َوّجه اهتمامك باجتاه درا�ضة  ابداأ برغبة قوية،  اأوال:  ائح  الن�ضَ
فوائدها مَبا �َضتعنيه لك َوفكر بالثقة بالنف�س والقدرة َعلى احَلديث ب�ضكل ُمقنع 
اأن يحدثه  اأن يعنيه َحديثك ومَبا مُيكن  اأَم��ام اجلمهور، فكر مبا مُيكن  اأكرث 
من اأثر يف نفو�س امل�ضتمعني اإذا راق اإليهم َحديثك. يقول ت�ضون�س ديبيو: لي�س 
هناك من اإجناز َي�ضتطيع اأي ان�ضان اأن ُيحققه ِمن خالله ذاته َوي�ضمن لنف�ضه 
َمقاًما رفيعًا ِمثل القدرة على احَلديث ب�ضكل مقبول ثانيا: اعرف متاما ما الذي 
�ضتتحدث ب�ضاأنه ال ي�ضتطيع االن�ضان اأن َي�ضعر باالرتياح ِحني يواجه ُم�ضتمعيه اال 

َبعد اأن يفكر ملّيا َويخطط َحديثه ويعرف َما الذي �ضيقوله. الأنه ان مل يفعل 
ذلك، �ضيكون كاالأعَمى الذي يقود اأعمى يف ِمثل تلك الظروف ثالثا: ت�ضرف 
بثقة، فقد كتب اأحد اأ�ضهر ُعلماء النف�س الذين اأجنبتهم اأمريكا، الربوف�ضور 
وليم َجامي�س، ما يلي: " يبدو اأن الفعل يلي ال�ضعور، ويف الَواقع الفعل وال�ضعور 
ي�ضريان َمعا، ومن خالل تعديل الفعل الذي هو �ضمن �ضيطرة االإرادة اأكرث، 
ن�ضتطيع اأن نعدل ال�ضعور ب�ضكل غري ُمبا�ضر ". وَهكذا، فان امَلمر الطوعي اىل 
الفرح، اذا َما فقد فرحنا التلقائي، هو اأن نتحدث وكاأننا فرحني م�ضبقا. فان مل 
ي�ضتطع هذا الت�ضرف اأن يجعلنا ن�ضعر بالفرح، لن َي�ضتطيع اأي �ضيء اأن َيجعلنا 
كذلك حينئذ. لكي ت�ضعر بال�ضجاعة، ت�ضرف َوكاأنك �ضجاع. ا�ضتخدم ارادتك 
كلها يف �َضبيل ذلك، وهي املُحتمل اأن حتل موجة ال�ضجاعة حمل ُموجة اخلوف. 
قف م�ضتقيما َوتطلع يف ُعيون اجلمهور، ال تعبث باأزرار معطفك بع�ضبية اأو تلعب 
مب�ضبحتك اأو تفرك َيديك. رابعا: تدرب! تدرب! تدرب: ان اآخر نقطة نذكرها 
هنا هي يف غاية االأهمية فرمبا ن�ضيت كل َما قراأته َحتى االآن، لكن تذكر هذا: 
اإن اأول واآخر طريقة فَعالة لتوليد الثقة بالنف�س يف فن اخلطابة، هي اأن تقف 
اأ�ضا�ضية هي: تدرب! التي من ُدونها لن  وتخطب. وَيخت�ضر االأمر كله بكلَمة 
تتو�ضل اىل اأي �ضيء. هل تريد اأن تتخل�س ِمن اخلوف من اجلمهور؟ لَن َما 
هي اأ�ضبابه. يقول الربوف�ضور روبن�ضون يف كتابه " �ضناعة العقل ": " ان اخلوف 
نَا عن اجَلهل َوعدم التاأكد ". وبكلمات اأخرى: انه نتيجة لَعدم الثقة بالنف�س. 
فما الذي ُي�ضبب ذلك؟ انه نتيجة لعدم معرفة ما تريده يف احلقيقة َوعدم َمعرفة 
ما الذي تريده �ضببه قلة اخلربة. فعندما يكون لَديك �ضجال حافال بالتجارب، 

تتال�ضى خَماوفك وتذوب كَما يذوب �ضباب الليل حتت َوهج ال�ضم�س.

كيف تصبح خطيبا جيدًا أمام الجمهور؟

بمقدرتك على قراءة األفكار
كيف تقنع من حولك
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اخلفية  باملوؤ�ضرات  علم  على  تكن  مل  ما  ؟  اخلفية  امل��وؤ���ض��رات  هي  ما   
لالكتئاب، فقد تعتقد باأنك جمرد �ضحية للظروف واملعاناة، وتتغا�ضى 
 : املوؤ�ضرات  بع�س  وهنا  لالكتئاب.   ج��دا  الوا�ضحة  املوؤ�ضرات  ب�ضهولة 
الوا�ضحة لالكتئاب انخفا�س املناعة.  انخفا�س املناعة:  من العالمات 
وميكن ان يوؤدي املزاج ال�ضيء اإىل انخفا�س الن�ضاط البدين الذي ميكن اأن 
ي�ضعف ب�ضكل كبري املناعة. اإذا كنت تعاين يف كثري من االأحيان من املر�س، 
ال تتجاهل تفقد موؤ�ضرات االكتئاب . التعب واالره��اق:  هل ت�ضعر برغبة 
يف النوم طوال الوقت؟ هل ب�ضع �ضاعات من العمل جتعلك متعبا واأكرث 
ميال اىل ال�ضبات العميق ؟ قد تكون هذه عالمة خفية لال�ضابة بحالة من 
االكتئاب. اإذا كنت جتد نف�ضك يف كثري من االأحيان متعبا ، ال ت�ضت�ضلم الأن 
قلة الن�ضاط البدين ميكن اأن توؤدي اإىل تفاقم احلالة. انخفا�س احلافز:  
هذا موؤ�ضر وا�ضح جدا ال�ضابتك باالكتئاب. لي�س لديك رغبة يف الذهاب 
اإىل العمل، وال التفاعل مع النا�س، هل جتد نف�ضك يف حالة عقلية بائ�ضة؟ 
كل هذه هي عالمات وا�ضحة لال�ضابة باالكتئاب. عادات االأكل:  اإذا كنت 
ال ت�ضتهي الطعام خالل النهار، ثم جتد نف�ضك تلتهم الطعام ب�ضراهة اأثناء 
الليل، فيجب ان تتوخى احلذر. ميكن للعادات الغذائية غري ال�ضحية اأن 
توؤدي اإىل عدد من ا�ضطرابات االأكل اأو حتى م�ضاكل الوزن التي ميكن اأن 

ت�ضهم ب�ضكل كبري يف انخفا�س احلالة الذهنية والعقلية.

�ضحة كالمه. 3( اأ�ضئلة �ضريعة قم بتوجيه االأ�ضئلة ال�َضريعة اإىل ال�ضخ�س الذي َيقف 
اأمامك وحاول حتليل �ضخ�ضيته من خالل االإجابات، فاإذا �ضاألته عن �ضبب الذهاب اإىل 
ال�ضاطئ وقام بالنظر اإىل االأعلى، فهذا دليل على اأنه �ضخ�س ذو َمكانة مرموقة يتطلع 
للم�ضتقبل، اأما اإذا اأَجاب على �ضوؤالك اأثناء النظر لالأ�ضفل، فهذا يدل َعلى م�ضتوى معي�ضة 
متدين وحياة �ضعبة. 4( ك�ضف االأكاذيب اترك ال�ضخ�س الذي اأمامك َيتحدث لفرتة 
كافية َمع حتليل نظراته وحركات يده ومعدل تنف�ضه ب�ضكل م�ضتمر، وقم بقطع حديثه 
على الفور اإذ الحظت اأي حركة غري طبيعية تدل على الكذب ِمثل َحك اأنفه اأو �ضعره، 
فهذا االأمر �َضيجعله يثق بقدراتك، وي�ضاعدك يف اإمتام املهمة بنجاح. 5( االأ�ضئلة العامة 
بعد اتباع اخَلطوات ال�َضابقة بنجاح، قم بتوجيه �ضوؤااًل َعامًا اإىل ال�ضخ�س الذي اأمامك، 
و�ضيبداأ بنف�ضه التجاوب مع ال�ضوؤال بطريقة مل تتخيلها من خالل االنخراط يف تفا�ضيل 
من حياته، وكيف اأثر هذا االأمر على ُم�ضتقبله، �َضي�ضبح ال�ضوؤال طبيعيًا بدرجة كبري 

بح�ضب تف�ضري ال�ضخ�س الذي تتعامل َمعه، بعد اأن بداأ يثق يف قدراتك.

ما هي المؤشرات الخفية لالكتئاب؟ 
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يعرف  ما  اأو  الأمريكية،  امل�صتهلك“  ”تقرير  منظمة  قالت 
”FDA“،اإن املواد امللونة التي تدخل يف تركيبة  اخت�صارا ب� 

امل�صروبات الغازية را تكون م�صببة لل�صرطان.
م�ضروبات  من  عدد  تركيبة  يف  تدخل  التي  اللون،  البنية  امل��ادة  وحت��وي 
عن�ضر  من  ن�ضبة  على  الكراميل“  ب�“ملون  اأحيانا  وتعرف  ال�ضودا، 

4 ”ميل  اأو   ،4 ”ميثيليليميدازول 
ويجمع البع�س، منهم ”الوكالة الدولية الأبحاث ال�ضرطان“ التابعة ملنظمة 
الكيماوي هو رمبا م�ضبب  العن�ضر  اأن  كاليفورنيا  ووالية  العاملية  ال�ضحة 
حمتمل ملر�س ال�ضرطان، وقد دعوا ال�ضركات املنتجة اإىل احلد من الن�ضبة 

املتو�ضطة ال�ضتهالك املادة اإىل 29 ميكروغرام يف اليوم.
وبح�ضب ما ذكرت ال�ضي ان ان ، اأ�ضدرت ال�ضلطات يف كاليفورنيا قانونا 
الكمية املحددة، حتذيرا  التي تزيد عن  امل�ضروبات  اأن حتمل  ين�س على 
يقول: ”هذا منتج يحتوي على مادة كيماوية ُتعرف بوالية كاليفورنيا على 

اأنها م�ضرطنة.“
والغذاء“،  الدواء  ”دائرة  با�ضم  املتحدثة  وقالت 
الفيدرالية لي�س لديها  الوكالة  اإن  جويل بومتان، 
ما يدعو لالعتقاد باأن ”ميل 4 قد يعر�س �ضحة 
يقوم  اجلهاز  اأن  اإىل  الفتة  للخطر،  امل�ضتهلك 
كانت  ما  اإذا  لتحديد  ال�ضالمة  بيانات  مبراجعة 

هناك حاجة الإ�ضدار قوانني منظمة.
الغازية  امل�ضروبات  رابطة  اأك��دت  جانبها  وم��ن 
االأمريكية، يف بيان، باأن: منتجات القطاع اآمنة.. 
وعلى خالف ما جاء يف تقرير امل�ضتهلك، فدائرة 
الدواء والغذاء مل تر باأن هناك ما ي�ضتوجب القلق 
توؤيده  موقف  وه��و  ال�ضحة،  على  خم��اوف  على 

جميع الوكاالت املنظمة حول العامل.



مسببة للسرطان
ملونات المشروبات الغازية

كثري منا يعلم اأن الزيت و املاء ل ميتزجان نهائيًا و لكن القليل فقط 
. من يعرف ملاذا ل يحدث هذا التماز

ال  و  املاء  الزيت يطفو على  فاإن  املاء  فوق  الزيت  ت�ضع  �ضديدة عندما  وبب�ضاطة 
ة�ضرحها   “ القطبية   “ ت�ضمى  احلالة  ه��ذة  و  معة  ميتزج 

كالتايل.
اإن جزيئات املاء هى جزيئات قطبية الأن ذرة االأوك�ضجني لها 

�ضحنة �ضالبة جزئيا و ذرات الهدروجني لها �ضحنة موجبة .
الأنها  قطبية  لي�ضت  فاأنها  الزيت  جزيئات  اىل  وبالن�ضبة 
حتتوى على ذرات الكربون و الهدروجني وهي لي�ضت قطبية 

الأن لها نف�س ال�ضحنة املوجبة عند كل نهاياتها.
و  املوجبة  النهايات  الأن  معا  القطبية  اجلزئيات  تختلط  و 
ال�ضالبة تتجاذب و كذلك فاإن اجلزئيات الالقطبية تتجاذب 
و  فاإذا ُخلطت مادتان قطبية  القوة.  لي�س بنف�س  و لكن  معا 
ال قطبية فاإن قوة التجاذب املتبادلة بني اجلزئيات القطبية 

متنع دخول اجلزئيات الالقطبية بينهما فتظل املادتان منف�ضلتان.
�س/ ملاذا يتجمع الزيت فى ال�ضطح بينما املاء فى االأ�ضفل و ملاذا ال يحدث العك�س 

؟
من  اأق��ل  كثافتة  الزيت  اأن  يف  تكمن  ذلك  عن  واالجابة 
كثافة املاء ، فاملاء كثافتة 1 بينما الزيت كثافتة اأقل من 

. 1
املاء  ميتزج  اأن  فيها  ميكن  فقط  واح��دة  حالة  وهناك 
ال�ضابون  بع�س  باأ�ضافة  هو  و   ، بع�ضهم  مع  الزيت  و 
و  امل��اء  و  الزيت  بني  اأم��ت��زاج  فيحدث  امل��اء  و  الزيت  مع 

.ال�ضابون و هو ما ي�ضمى بالت�ض
نهايتني  جزيئات  على  يحتوى  ال�ضابون  اأن  هو   : ال�ضبب 
بالتاىل  و   ، قطبية  ال  نهاية  و  قطبية  نهاية   ، خمتلفتني 
ميتزج الزيت مع النهاية الال قطبية بينما ميتزج املاء مع 

النهاية القطبية و بذلك ميتزج الثالثة معًا . 

الزيت و الماء؟لماذا ال يمتزج
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اأكدت درا�ضة اأمريكية اأن التعر�س الحت�ضاء ع�ضلة القلب يف الليل 
اأو يف عطلة نهاية االأ�ضبوع، اأكرث خطورة من التعر�س له �ضباحًا اأو 
خالل االأ�ضبوع، ب�ضبب خدمات امل�ضت�ضفيات التي تكون اأقل فعالية 
يف احلالة االأوىل، وفق ما جاء يف جملة "بي اإم جي" الربيطانية.

وقد حلل الباحثون نتائج 48 درا�ضة اأجريت يف اأمريكا ال�ضمالية 
وكان  مري�س،  مليوين  نحو  اإجمالية  ب�ضورة  و�ضملت  واأوروب���ا، 
هدفهم "تقييم اجلهود املبذولة يف امل�ضت�ضفى للم�ضابني ب�ضكتات 
قلبية خارج دوامات العمل االعتيادية"، بح�ضب جملة "بي اإم جي".
الوفاة يرتفع بن�ضبة 5% عند املر�ضى الذين  اأن خطر  وتبني لهم 
ينقلون اإىل امل�ضت�ضفى لياًل اأو يف عطلة نهاية االأ�ضبوع، مقارنة مع 

الذين يدخلون امل�ضت�ضفى يف �ضاعات "اعتيادية".
ومن �ضاأن تزايد هذا اخلطر اأن ي�ضمل 6 اآالف حالة وفاة اإ�ضافية 
يف ال�ضنة يف الواليات املتحدة، حيث ي�ضاب �ضنويًا مليون �ضخ�س 

ب�ضكتة قلبية، على ما جاء يف املجلة.
اإىل  االأبحاث،  هذه  على  القيمني  بح�ضب  اخلطر،  ازدي��اد  ويعود 
يف  املر�ضى  ح��االت  وتتبع  ال��ط��وارئ  خدمات  تقدمي  يف  التاأخر 

امل�ضت�ضفيات لياًل، ولي�س اإىل حالة املري�س اخلا�ضة.
ويف ختام املقال املن�ضور يف املجلة، طالب اأطباء من جامعة تورونتو 
للمر�ضى  املقدمة  خدماتها  نوعية  على  باحلفاظ  امل�ضت�ضفيات 

امل�ضابني مب�ضاكل يف القلب "على مدار ال�ضاعة واالأ�ضبوع".

يزداد ليالً وفي أيام العطلة
خطر الوفاة بسكتة قلبية 
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لن حو ذكرنا 

• �ضالح اخلاقاين

وعد اإلهي على مر الزمان 
جرى على فم العقيلة 

لليزيد فح�صب 
بل لكل الطغاة الذين روعتهم كربالء 

حى ذكر احل�صني عليه ال�صالم  وكيف مي
وقد قال اهلل لنبيه �صلى اهلل عليه واآله 

ذكرك" لك  "ورفعنا 
فكلما ذكر ا�صم اهلل ذكر ا�صم نبيه  كل يوم 

وقد روي عن المام جعفر بن حممد ال�صادق عليه ال�صالم  اإنه قال 
اإبراهيم  ا�صتقبله  عليه  اهلل  �صلوات  علي  بن  احل�صني  قتل  وقد  ال�صالم  عليه  احل�صني  بن  علي  قدم  " ملا 

بن طلحة بن عبيد اهلل وقال 
ياعلي بن احل�صني ، من غلب � وهو يغطي راأ�صه وهو يف املحمل 

فقال له المام علي بن احل�صني عليه ال�صالم : اإذا اردت اأن تعلم من غلب ودخل وقت ال�صالة فاأذن ثم اأقم 
..

فاأ�صهد اأن ل اله اإل اهلل 
واأ�صهد اأن حممدا ر�صول اهلل 

واأ�صهد اأن احل�صني ال�صهيد الذي وقى بدمائه الزكية 
ذكر اهلل ور�صوله من املحو على مر الع�صور 
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سارع للحصول على نسختك
 من إصدارات العتبة الحسينية المقدسة 

)الرو�صة احل�صينية- الأحرار- الوارث-  القوارير- احلفي- �صدى اخلطباء- امل�صباح- احل�صيني 
ال�صغري- الاعم- فتية اخلري- فتاة اخلري- �صدى القراآن- ال�صالح احل�صيني(....وغريها

مكتبة الباقر ل�صاحبها علي �صالح 
حرجان/�صوق ال�صماوة

7811  �ه
مكتبة كنوز الرتاث العربي باإدارة 
عالء ح�صني الغرة/ �صارع العيادة 

ال�صعبية
78173  �ه

مكتبة ا�صحاب الك�صاء  
حيدر كام

78723993  �ه 

المثنى

موؤ�ص�صة املرت�صى/نهاية �صارع 
الر�صول)�ص( 

 – 788731  �ه
7797331

مكتبة دار الهالل ل�صاحبها ابو علي/ 
�صارع الر�صول)�ص(
782738  �ه

النجف ا�شرف
مركز الر�صاد الأ�صري التابع لالأمانة 

العامة للعتبة احل�صينية املقد�صة
باإدارة ال�صيد حممد الفوؤادي

78899288 -7812372 �ه
مكتبة الطلبة ل�صاحبها مطرود كام 

حمزة /�صوق التجار/ �صارع املكتبات
781187 �ه

مكتبة ماجد العلمية باإدارة ح�صن 
الب�صري/ �صوق التجار مقابل �صربت 

اجلبوري
 78718381- 773191  �ه

الديوانية

مكتبة المام احل�صني )ع( ل�صاحبها 
 ال�صتاذ ابو رفل/ �صارع

787277 �ه
مكتبة الذكريات/�صارع

782  �ه
مكتبة القا�صم )ع( ل�صاحبها �صيد ح�صن 

�صيد مزهر/ ق�صاء القا�صم
78122  �ه

بابل

معر�ص اجلوادين الدائم للكتاب / العتبة 
الكامية املقد�صة

771127-7817132283 �ه
دار الكتاب العربي/ �صارع املتنبي /ل�صاحبها 

�صفاء العامري
7911937  �ه

مكتبة ب�صاتني املعرفة باإدارة ابو تقى/ �صارع 

املتنبي/عمارة طه ابو الكا�صي- الطابق الأول
 7922781  �ه

مكتبة بغداد باإدارة جبار ابو علي/ �صارع 
املتنبي 

793118  �ه
دار اجلواهري / �صارع املتنبي

 772919 �ه

بغداد

 دار الزهراء للن�صر والتوزيع 
احمد الغنامي 

الع�صار �صاحة ام الوم
781213
7777

مكتبة ابو عقيل م�صلم �صعيد
�صارع ام الوم

�صوق الع�صار
78312881
779791

مركز خري اليه الثقايف
حممد جواد كام
7812221

العمارةالبصرة
مكتبة الباقر / النا�صرية /قرب �صاحة 

احلبوبي
 78138 �ه

مكتبة نور الزهراء باإدارة جبار �صاكر/ 
النا�صرية/ قرب �صاحة احلبوبي

7882178  �ه
مكتبة امليالد 

مركز املحافظة – مقابل ثال احلبوبي 
78111

ذي قار


