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قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
رافد من روافد المعرفة والثقافة في العالم اإلسالمي



المعارضة



راجعنا الدوار التي لعبتها املعار�صة على طول احلياة الرملانية ال�صابقة 
جند انها كانت يف اأعم حالتها معار�صة لأجل املعار�صة فقط, ومل تكن 
معار�صة حقيقية تقف ندا قويا اأمام املحاولت والقرارات التي توؤدي اىل ال�صرار 
بالوطن واملواطن بل كانت معار�صة لكل �صيء حتى ما كان ي�صب يف ال�صالح العام, 
وكان املهم عندها ان تبقى على جانب املعار�صة ويعرف اجلمهور انها كتلة معار�صة 
حتى لو اقت�صى الأمر قلب احلقائق اأو التقليل من �صاأن الق�صية او اطالق �صفة �صوء 

النية على اجلهات التي عر�صت القرار او الق�صية.
ومبتابعة دقيقة اىل ما بثته القنوات العالمية وال�صحف واملجالت وغريها يالحظ 
ان كل خطوة او اجراء يتخذ من طرف معني �صواء يف الرملان او يف احلكومة جتد ان 
املعار�صة ل يهداأ لها بال حتى تديل بدلوها عر التعليقات والت�صريحات التي تطعن 
من جهة وت�صوه من جهة اخرى, والعجيب يف المر ان ذلك الطعن والت�صويه يتبعه 

عدم عر�ص البدائل املنا�صبة والواقعية.
يعرفها  ومتواترة  م�صهورة  ا�صبحت  ـــردود  وال التعليقات  تلك  اأن  للعجب  واملثري 
الناوية  اجلهات  ترمي  التي  تلك  وبخا�صة  ال�صيا�صي  لل�صاأن  املتابعني  �صلفا,جميع 
خدمة اجلماهري باأن موقفها اأو دعوتها تلك من اأجل الدعاية النتخابية, واأما اذا مل 
يجدوا يف املو�صوع املطروح  خطال او عيبا تخرج الت�صريحات اإما باأنه �صابق لأوانه 
اأو اأنه جاء متاأخرا وكان ل بد من القيام به  يف مرحلة �صابقة وبالتايل فاإننا نعار�صه 
لأجل التوقيت فقط اأو اأنهم يوؤيدونه, ولكنهم يعرتفون باأن ذلك التاأييد على م�ص�ص, 
والعجيب ان هذه النرة مل يكن لها زمن حمدد كاأن يكون قريبا من العملية النتخابية 

مثال ولكنه كان مالزما للمرحلة منذ انطالقتها وحتى نهايتها.
واأما العجب العجاب يف هذا الأمر هو تلك العقول التي ت�صدق كل ما يقال وت�صانده 
بكل قوة وكاأنه وحي منزل, اأو كاأنه هو احلق بعينه فقط ما دام �صادرا من اجلهة 
املعار�صة التي ينتمي لها, وهول يقبل اي اي�صاح او تف�صري كما انه ل يقبل اي معار�صة 

لراأي تلك اجلهة املعار�صة, فقد قطع باأنه ال�صواب ول غري.
ونتيجة لهده املمار�صة طويلة الأمد راحت بع�ص اجلماهري تتاأثر بتلك املواقف التي 
�صلت الرملان واحلكومة اىل درجة , المر الذي اأ�صفى نزعة من البع�ص اىل عدم 
جدوى وجود الرملان, ويف هذا احلال, فاإن النتخابات لن توؤدي اىل حل امل�صكالت 
التي يعاين منها البلد وال�صعب على حد �صواء, وبالتايل فان امل�صاركة فيها ل نفع من 

ورائها.
ولكن ينبغي الإ�صارة اىل ان هذه احلالة قد مرت بها اأغلب برملانات العامل يف بداياتها 
وعانت منها, ولكن ال�صعوب �صرت ملعرفتها باأن دوام احلال من املحال, وهكذا احلال 
يف برملاننا فاإن هذه احلالة ل بد لها ان تنتهي يوما وتظهر معار�صة حقيقة تقف امام 
كل ما ل ي�صب يف م�صلحة ال�صعب والوطن فقط, وت�صاند ب�صدة كل ما فيه اخلري 

وامل�صلحة.
قول  احلقيقية  الدميقراطية  وتن�صد  بالعدالة  تنادي  التي  للجماهري  ينبغي  كما 
وممار�صة اأن تعي اأن ذلك ل يتم اإل من خالل امل�صاركة الفاعلة يف النتخابات اأول 
وانتخاب الأ�صلح من بني املر�صحني ثانيا, واأما القعود والتقاع�ص فلن يجلب اىل البلد 

وال�صعب اإل ال�صرر واخل�صران والندم. 
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كما هو معلوم فان اأغلب -اإن  يكن جميع- برملانات العا ت�سهد انبثاق تيارات معار�سة يف ت�سكيالتها, وتكون املعار�سة واجهة اخرى للربملان, 
وكذلك احلال يف برملاناتنا ال�سابقة فقد كانت هناك تيارات معار�سة كحالة اعتربها العديد �سحية يف احلياة ال�سيا�سية.
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دار الوارث للطباعة والن�سر /يف العتبة احل�سينية املقد�سة

 اأحدثت الثورة التكنولوجية تغريا كبريا يف عامل الت�صال والتوا�صل يف جميع 
اإنحاء العامل, فقد �صاهمت يف خلق اأمم ل تقوم على دين اأو وطن اأو لغة...

  تلعب و�صائل العالم دورا مهما في بلورة توجه المتلقي ولها تاثير كبير في 
تغيير قناعات وتوجهات الراأي العام, وهي م�صدٌر  مهم  في عملية التثقيف ....

 ربما يعزف الناخب عن النتخابات ويترك حقه في تقرير م�صيره اإل ان العملية 
ال�صيا�صية ل تتوقف بل ت�صير ببطء او قد تتعثر, وللمواطن ان يعي ان �صوته ....
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�سهرية ت�سدر عن �سعبة االإعالم  الدو يف ق�سم االإعالم

   ان الت�صامح مبداأ الهي اأ�صيل اأكدت عليه كل �صرائع الديانات التي تنتمي في 
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ف�صل ال�صريفي
�صيد  مرقد  بزيارة  ووجهائها  ومثقفيها  الأعظمية  ع�صائر  جمل�ص  وفد  ت�صرف 
ومن  املقد�صة  احل�صينية  العتبة  و�صعب  اأق�صام  بني  وجتول  ال�صالم  عليه  ال�صهداء 

بينها متحف العتبة املقد�صة.
 وعن زيارة الوفد حتدث ملوقع الإعالم الدويل ال�صيخ �صباح عبد الوهاب العبيدي 
الإمام  مرقد  اىل  ح�صرنا  ومثقفيها  الأعظمية  ع�صائر  جمل�ص  وفد  "نحن  قائاًل 
احل�صني واأخيه الإمام العبا�ص عليهما ال�صالم, وذلك ملد ج�صور املحبة والألفة بني 
اأهايل كربالء واأهايل العظمية, ولكي نثبت للعامل باأننا اأخوة واأننا ننبذ الطائفية 

وكلنا نن�صّم حتت لواء الإ�صالم".
"يف  ال�صيخ  اأو�صح  املقد�صة  احل�صينية  العتبة  ملتحف  الوفد  ــارة  زي وبخ�صو�ص 
احلقيقة ان ما وجدناه يف املتحف احل�صيني من مقتنيات يثري الده�صة والنتباه, 
ن�صكر  ونحن  العريق,  الإ�صالمي  التاأريخ  و  الإ�صالمية  للح�صارة  رمز  ميثل  وهو 
والتن�صيق,  الهتمام  املتحف هذا  اإيالئهم  على  املتحف  على  وامل�صرفني  القائمني 
فاملتحف بت�صميمه ومبا يحتويه من مقتنيات ثمينة ي�صاهي بقية املتاحف املرموقة 

يف العامل ".

ق�صم  رئي�ص  �صم  ــذي  ال املقد�صة  احل�صينية  للعتبة  العامة  المــانــة  وفــد  زار 
العالقات العامة ال�صيد )جمال الدين ال�صهر�صتاين( ومدير املوقع اللكرتوين 
القدي�ص  الي�صوعية )جامعة  ال�صفار( اجلامعة  ال�صتاذ  )ولء  املقد�صة  للعتبة 

يو�صف( يف بريوت. 
يف  واخلــبــري  اجلامعة  ا�صتاذ  ديـــاب(  )عي�صى  الدكتور  الق�ص  الــوفــد  والتقى 
جمال ترجمة الكتاب املقد�ص من اللغات القدمية الذي ابدى ا�صتعداده لكتابة 
بعد  وذلك  ال�صالم(  )عليه  ال�صجاد  لالمام  احلقوق  ر�صالة  عن  مف�صل  بحث 

ا�صتح�صال موافقة الكني�صة. 
من جهته ا�صار رئي�ص وفد العتبة ان الهدف من الزيارة تفقد وعر�ص م�صروع 
وذلك  لبنان  وعلميا يف  ثقافيا  التي حتتل مركزا  ال�صخ�صيات  على  ال�صتكتاب 
احل�صينية  العتبة  تبنته  الذي  اجلميع  واحت�صان  النفتاح  م�صروع  اطار  �صمن 

املقد�صة بعد �صقوط النظام ال�صدامي البائد .
"وا�صاف"  ال�صهر�صتاين اننا مل�صنا لدى ال�صعب اللبناين مبختلف طوائفه حبا 

وتعط�صا لالمام احل�صني واهل بيته الطهار )عليهم ال�صالم(.
 يذكر ان اجلامعة الي�صوعية يف بريوت التي تاأ�ص�صت عام 1870 حتتل املراتب 

الأوىل املتقدمة علميا من بني جامعات العامل.

النجف   يف  ال�صيعي  الوقف  ديــوان 
ـــرف حــجــر الأ�ـــصـــا�ـــص لـــدار  ـــص الأ�
التوحيد الإ�صالمي واخلريي الذي ينفذه الديوان 
ال�صهيد  مرقد  من  القريبة  الر�ــص  قطعة  على 

ال�صدر الول والبالغة م�صاحتها )4000(مرت .
افتتاح  حفل  ان  بالديوان  اعالمي  م�صدر  وقال 
ال�صيخ  اهلل  ايــة  �صماحة  ح�صور  �صهد  امل�صروع 
احلليم  عبد  وال�صيخ  ال�ــصــفــي  مــهــدي  حممد 
الزهريي ممثال عن دولة رئي�ص الوزراء والدكتور 
الديوان وعدد  ال�صيخ علي اخلطيب وكيل رئي�ص 
كبري من ال�صخ�صيات الدينية واحلوزوية املهمة 
باحلفل  كلمته  خــالل  اكــد  اخلطيب  ان  مبينا 
التي  املوؤ�ص�صات  احــدى  هــو  التوحيد  مركز  ان 
بداية  يف  الإ�صالمية  احلــركــة  عليها  اعتمدت 
ابناء احلركة  ترفد  بداأت  وانها  نه�صتها خا�صة 
بالزاد  املتمثلة  الإ�صالمية  واملــبــادئ  باملفاهيم 

مبينا  العلماء  ف�صل  وبينت  والعلمي  العقائدي 
للعديد  احللول  ت�صع  ان  ا�صتطاعت  املوؤ�ص�صة  ان 
من ال�صبهات التي اأثريت حول الإ�صالم يف زمن 
�صرورة  على  لتوؤكد  البعثي  واملــد  الي�صاري  املد 
اللتزام بال�صوابط الدينية ابتداءا من الفرد ثم 
اىل املجتمع وهكذا اىل بناء بلد يتحمل امل�صوؤولية 
م�صريا اىل ان موؤ�ص�صة التوحيد بعثت روح الوحي 
يف هذه الأمة وخا�صة يف العراق من خالل روادها 
العلماء وخ�صو�صا الدكتور املرحوم داود العطار 

ال�صالمية  املكتبة  اثــروا  الذين  العلماء  وبقيت 
بلدان  عــدة  يف  وامنــا  فح�صب  العراق  يف  لي�صت 
ال�صيعي  الوقف  ديوان  ان  مبينًا  متعددة  وبلغات 
املوؤ�ص�صة  بدور  منه  اميانا  الأر�ص  هذه  خ�ص�ص 
اي�صا  يتابع  ال�صيعي  الوقف  ان  اىل  لفتا  الكبري 
ان�صاء مرقد ال�صيد ال�صهيد ال�صدر الول لتكون 

بجانبه هذه املوؤ�ص�صة املهمة .
احد  القا�صي  عـــادل  الأ�ــصــتــاذ  ــد  اك جهته  مــن 
اأع�صاء جلنة التاأليف يف مركز موؤ�ص�صة التوحيد 
النجف  الرئي�صي يف  املوؤ�ص�صة �صيكون مقرها  ان 
�صتكون  العوا�صم  يف  املــقــرات  وباقي  الأ�ــصــرف 
)عليه  املوؤمنني  اأمري  مدينة  ملا متثله  لها  فروعا 
)�صلى  النبي  علم  مدينة  باب  كونها  ال�صالم( 
املوؤ�ص�صة  لهذه  هياأ  ولــو  و�صلم(  ــه  واآل عليه  اهلل 
منذ بداية تاأ�صي�صها لكانت النجف الأ�صرف هي 

اأف�صل مكانا لها .

ديوان الوقف ال�سيعي ي�سع حجر االأ�سا�س لدار التوحيد االإ�سالمي 
يف النجف االأ�سرف للوحدة واالنفتاح على االآخر

ع�سائر االأعظمية من كربالء تبع ر�سالة �سالم 
اإىل كل اأطياف املجتمع

وفد العتبة احل�سينية املقد�سة يزور اجلامعة 
الي�سوعية يف بريوت
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ال�صهادة  ربيع  ملهرجان  التح�صريية  اللجنة 
العام  الأمـــني  مــع  العا�صر  العاملي  الثقايف 
ال�صيخ  �صماحة  املقد�صة  احل�صينية  للعتبة 
عبد املهدي الكربالئي يف مكتبه داخل ال�صحن احل�صيني ال�صريف 
اليجابيات  اهم  ومعرفة  للمهرجان  اللجنة  ا�صتعدادات  ملناق�صة 

وال�صلبيات التي حدثت يف الأعوام ال�صابقة.
اللجنة  اأع�صاء  حث  الجتماع  اأثناء  املقد�صة  للعتبة  العام  الأمــني 
التح�صريية على بذل اكر اجلهود يف اإجناح املهرجان حتى يظهر 

ب�صورة تليق با�صم الإمام احل�صني عليه ال�صالم وكذلك الهتمام الأكر وال�صتعداد املبكر 
لفعاليات املهرجان الذي يعد من امل�صاريع الثقافية والفكرية يف بناء �صخ�صية الإن�صان .

:اجتمعت  ملوقعنا  �صلطان  كاظم  علي  احلاج  التح�صريية  اللجنة  ع�صو  اأو�صح  جهته  ومن 
للعتبة  العام  بالأمني  العا�صر  العاملي  الثقايف  ال�صهادة  ربيع  ملهرجان  التح�صريية  اللجنة 

للجنة  الأول  هو  الجتماع  هــذا  ويعد  املقد�صة  احل�صينية 
التح�صريية للمهرجان ملا يتمتع به من خ�صو�صية و�صنبا�صر 

بالعمل الفعلي يف التح�صريات بهذا يف الأيام املقبلة .
وبنّي �صلطان : الجتماع تناول حماور عديدة منها ما تعّلق 
يتم  التي  ال�صخ�صيات  واهم  وفقراته  املهرجان   بفعاليات 
دعوتها فيه , مو�صحا باأن �صتكون هنالك اجتماعات مماثلة 
الالئق  املطلوب  بامل�صتوى  اإظهاره  اجل  من  املخت�صني  مع 

با�صم الإمام احل�صني.
يذكر اأن املهرجان التي تقيمه الأمانتان العامتان للعتبتني املقد�صتني احل�صينية والعبا�صية 
يف كل عام مبنا�صبة ذكر ولدة الأنوار املحمدية ) الإمام احل�صني واأخيه اأبي الف�صل العبا�ص 
والإمام علي ال�صجاد عليهما ال�صالم ( ي�صهد ح�صور كبري من �صخ�صيات دينية و�صيا�صية 

وفكرية وثقافية من خمتلف دول عامل .

والذي  كربالء  بانوراما  م�صروع  بتنفيذ  للمبا�صرة  املقد�صة  احل�صينية  العتبة  ت�صتعد 
يج�صد واقعة الطف بتقنيات حديثة ومتطورة وهذا امل�صروع يعد الأول من نوعه يف العامل 
ال�صالمي , و�صينفذ امل�صروع باأيدي ماهرة وذات خرة كبرية ,بعد ان و�صع النحات 

العراقي عالء �صياء الدين الت�صاميم لهذا امل�صروع .
وقال ال�صيد عالء �صياء الدين م�صوؤول متحف الإمام احل�صني عليه ال�صالم : ان م�صروع 
بانوراما كربالء هو جت�صيد لواقعة كربالء حيث يتم عر�ص ق�صة الإمام احل�صني -عليه 
هذه  اإىل  الزائر  دخول  فحني  املعا�صرة  العاملية  احلداثة  مع  ينا�صب  وب�صكل  ال�صالم- 
البانوراما ي�صعر بحرارة كربالء بتلك الأيام وما حدث من جرائم عديدة على الإمام 

احل�صني وعلى اآل بيته -عليهم ال�صالم-.
ب�صيد  مرت  التي  الكبرية  املظلومية  للعامل  �صنبني  خالله  من  امل�صروع   : اأن  واأ�صاف 
ل  ولكنه  احل�صني  الإمــام  عن  ي�صمع  فالكثري   , ال�صالم-  -عليهم  بيته  واأهــل  ال�صهداء 
�صوف  الكبري  امل�صروع  وقعت يف كربالء فهذا  التي  واأحداثها احلقيقية  الق�صة  يعرف 
يج�صد كل هذه امل�صامني وب�صكل ح�صاري متطور بحيث ت�صل اإىل كل اجلن�صيات وكل 
مو�صوع  البانوراما  وهذه  العاملية  الثقافات  وكل  الإ�صالمية  وغري  الإ�صالمية  املذاهب 
املقتل  ت�صمع  كاأمنا  ال�صالم-  -عليه  احل�صني  الإمــام  ق�صة  يطرح  ومعا�صر  حديث 

ال�صريف ولكن بحداثة تقنية جديدة.
واأكد: وجوب اأن تكون الدرا�صة معدة مل�صتقبل بعيد لذلك �صعينا اإىل حت�صري النماذج 
املهند�ص  وهــو  بــريوت  من  احدهم  فكان  مهند�صني  بعدة  الت�صال  ومت  والت�صاميم 
ذوالفقار عثمان من اأف�صل مهند�صي بريوت والذي اأعّد لنا الت�صاميم لبناء القبة التي 
�صوف ت�صم هذه البانوراما, والقبة عبارة عن على �صكل بي�صوي يكون يف داخلها �صرد 
القبة  اإىل هذه  اأثناء دخوله  الزائر  ال�صالم-  حيث يرى  الإمام احل�صني -عليه  ق�صة 
م�صاهد لرموز تعبريية متثل دخول الركب احل�صيني اإىل مدينة كربالء ثم معركة األطف 

ويف اأق�صى القبة تكون هناك اأي�صا رموز تعبريية عن ملحمة اأبي الف�صل العبا�ص عليه 
ال�صالم , وعند خروج الزائر يرى ماأ�صاة حرق اخليام و اخذ ال�صبايا اإىل ال�صام , علما 
اأن هذه امل�صاهد ي�صاحبها موؤثرات �صوتية و�صوئية بتقنيات عالية تتنا�صب مع الأحداث 

حتى ي�صعر الزائر كاأنه يعي�ص واقعة الطف.
واأو�صح اأنه: متت مناق�صة فكرة البانوراما مع املهند�صة املعمارية الكبرية العراقية )زها 
وا�صتعدادها  تعاطفها  واأبدت  م�صت�صاريها  بح�صور  بلندن  اخلا�ص  مكتبها  يف  حديد( 
للعمل يف هذا امل�صروع , و�صوف يتم دعوة املهند�صة )زها حديد( اإىل كربالء لالطالع 
وو�صع  كربالء  بانوراما  وم�صروع  عام  ب�صكل  املقد�صة  احل�صينية  العتبة  م�صاريع  على 
الركائز الأ�صا�صية من اأجل تنفيذ امل�صروع حيث لدينا ت�صاميم نحتية و فنية ودرا�صة 
�صبه متكاملة, ولكن نحتاج اإىل م�صاهمة اجلميع من اأجل اإظهار امل�صروع  باأجمل �صورة 
قائاًل: من خالل هذا  وختم حديثه   . املخت�صني  اأكر عدد من  ي�صرتك  اإن  ولبد من 
اإحياء  اأ�صباب  ليعرفوا من خاللها  اأخرى  وديانات  ثقافات  اإىل  ر�صالة  نو�صل  امل�صروع 
ال�صعائر احل�صينية وزيارة الإمام احل�صني -عليه ال�صالم- وكذلك نو�صل للعامل ماذا 
حدث يف واقعة كربالء يف عام 61هــ , مبينا انه مل يتم حتديد املكان اخلا�ص بامل�صروع 

ب�صكل نهائي حيث ان املكان املقرتح يف حي النقيب.

االأمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة يلتقي اللجنة التح�سريية ملهرجان 
ربيع ال�سهادة الثقايف العاملي العا�سر 

العتبة احل�سينية املقد�سة تتباح مع املعمارية )زها حديد( الإن�ساء بانوراما كربالء

حممود امل�صعودي
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اجتمعت 



 سيانة �سباك �سريح �سهداء الطف�
اجنزت الكوادر الفنية التابعة لق�صم ال�صيانة يف  
واإعادة  �صيانة  اعمال  املقد�صة  احل�صينية  العتبة 
تاأهيل اجلهة اجلنوبية من �صباك �صريح �صهداء 

الطف البرار )عليهم ال�صالم(
النباري  ال�صيانة احلاج كرمي  ق�صم  رئي�ص  وقال 
اليوم امل�صادف 201439 مت بحمد اهلل ن�صب 
هذه اجلهة من ال�صباك التي جرت عليها جمموعة 
ال�صافات  وبع�ص  والتاأهيل  ال�صيانة  اعمال  من 
الخــوة  ر�صا  �صتنال  انها  ناأمل  التي  واللم�صات 
�صيانة  اىل  دعا  ما  ان  واأ�صار  الكرام,  الزائرين 
الق�صبان  ت�صرر  هــو  ال�صباك  مــن  اجلــهــة  هــذه 
زيارة  اثناء  الجــزاء  بع�ص  وتك�صر  فيها  الف�صية 
اربعينية المام احل�صني )عليه ال�صالم( املا�صيه 
لأعمال  واإجــرائــنــا  ال�صباك  خلع  بعد  واكت�صفنا 
ال�صيانة ان الو�صالت والكرات الف�صية مت�صررة 
كان  والذي  تخللها  الذي  احلديدي  الرابط  بفعل 
نوعية  ان  كما  الرطوبة,  بفعل  و�صادئا  متهالكا 
معدنه غري جيده ن�صبة للوظيفة التي يوؤديها مبينا 
العامة  المــانــة  من  وبتوجيه  ال�صيانة  ق�صم  ان 
�صهر  بداية  يف  با�صر  املقد�صة  احل�صينية  للعتبة 
ال�صحن  داخل  موقع  بعمل  املا�صي  الثاين  كانون 
ال�صباك,  �صيانة  لأعــمــال  خ�ص�ص  الــ�ــصــريــف 

�صباك  وتركيب  املذكور  ال�صباك  خلع  وف�صال عن 
يف  الفنيني   قبل  من  ت�صنيعه  مت  موؤقت  خ�صبي 
لطراز  م�صابهة  تراثية  وبطريقة  النجارة  وحــدة 

ال�صبابيك اخلا�صة بالأ�صرحة ال�صريفه ..
الفني  والــ�ــصــفــاريــن  ال�صمكرة  وحـــدة  مــ�ــصــوؤول 
فار�ص حبيب حمد حتدث لنا عن تفا�صيل اعمال 
ال�صيانة التي اجريت لل�صباك قائال: قمنا باأعمال 
دعامات  وتثبيت  اخل�صبي  ال�صباك  لهيكل  تطبيع 
المام  من  وتغليفه  اخللف  له من  �صلبة  حديدية 
ال�صابقة  الغلفة  كون  الـ)ال�صتيل(  معدن  بقطع 
كانت متهالكة ول ميكن اإبقاوؤها, كما قمنا باإعادة 
الف�صية  الكرات  من   450 حوايل  و�صيانة  تاأهيل 
امل�صكلة  الف�صية  الــو�ــصــالت  مــن   940 وحـــوايل 
كان  حيث  الزائرين  بها  مي�صك  التي  للق�صبان 
و�صبها  بلحامها  قمنا  وبدورنا  تك�صر,  قد  اغلبها 
انواع  اجود  م�صتخدمني  جديد  من  الف�صه  مبادة 
املعدين  ــرابــط  ال با�صتبدال  قمنا  كما  الف�صه 
املتخلل للكرات والو�صالت الف�صية برابط معدين 

جديد وبنوعية جيدة جدا .

وتابع ال�صفار حديثه قائال:  قمنا باإ�صافة بع�ص 
النحا�ص  مــن  امل�صنوعة  والـــزخـــارف  النقو�ص 
ال�صفلية  املنطقة  المام  يف  لل�صباك من  ال�صفر 
زخرفتني  عن  عباره  وهي  العلوية  واملنطقة  منه 
على جوانب ا�صفل ال�صباك واطارات على اعمدة 
ال�صباك, ومت تغليف الهيكل اخل�صبي لل�صباك من 
ال�صتيل وتثبيت الزجاج اخلا�ص به  اخللف مبادة 

من الداخل .
�صريح  �صباك  مــن  اجلنوبية  اجلــهــة  ان  يــذكــر 
تخ�صع  والــتــي  ال�صالم(  الطف)عليهم  �صهداء 
الآن لأعمال ال�صيانة مت ن�صبها عام 2000م اي 
الوقــاف  دائــرة  قبل  من  عاما  ع�صر  اأربــعــة  قبل 
وال�صوؤون الدينية, حيث تتاألف من ثالثة �صبابيك 
ــار عــر�ــصــا و 3  اجــمــايل ابــعــادهــا حـــوايل 4 امــت
جتاور  التي  ال�صمالية  اجلهة  اما  ارتفاعا  امتار 
ال�صالم(  )عليه  احل�صني  المــام  �صريح  �صباك 
خم�صينات  اىل  ن�صبها  تاريخ  يرجع  قدمية  فهي 
ب�صريح  خــا�ــص  �صباك  وهــنــاك  املــا�ــصــي  الــقــرن 
ت�صنيعه  يجري  ال�صالم(  الطف)عليهم  �صهداء 
يف اجلمهورية ال�صالمية �صيتم ن�صبة بعد ان يتم 
اجنازه يف الفرتة القادمة والتي ل تقل عن عام ..

 ح�صني احمد 
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مركز اإ�سالمي للدرا�سات اال�سرتاتيجية يعنى مبجال 
الدين والعقيدة تن�سه العتبة العبا�سية املقد�سة..

العتبة  يف  والثقافية  الفكرية  ال�صوؤون  ق�صم  اأعلن 
للدرا�صات  مركٍز  تاأ�صي�ص  عن  املقد�صة  العبا�صية 
جمال  يف  ال�صرتاتيجي  بالفكر  يعنى  ال�صرتاتيجية 
لدرا�صة  والــرجمــة  والتخطيط  والعقيدة,  الــديــن 
الثغرات  و�صّد  املجتمع  يف  والديني  الثقايف  الو�صع 
بالق�صم  ويرتبط  امل�صتقبل  وا�صت�صراف  املــوجــودة 

املذكور.
ملا  الأ�صرف؛  النجف  حمافظة  يف  اإن�صاوؤه  مت  املركز 
ومبا  و�صيا�صية  وثقافية  علمية  ــادة  ري من  به  متتاز 

متتلك من مكّونات علمية كثرية يهدف اىل:
املا�صي  بدءا من  والديني  الثقايف  الو�صع  درا�صة   .1

مرورا باحلا�صر وانتهاًء بالتطّلع نحو امل�صتقبل.
احلا�صر  يف  املــحــدقــة  املــخــاطــر  عــلــى  ــوف  ــوق ال  .2

وامل�صتقبل.
3. و�صع خطط وبرامج وور�صات عمل ل�صّد الثغرات 
ومــعــاجلــة املــخــاطــر مــن خــالل مــوؤمتــرات ونـــدوات 

وجمالت وكتب.
و�صناع  الفكرية  للنخبة  وبحوث  درا�صات  تقدمي   .4

القرار.
اأما بالن�صبة اىل الأعمال التي يتبّناها املركز فتتمحور 

�صمن الأق�صام التالية:
ال�صت�صراق  حــركــة  اأن  ال�صت�صراق:مبا  ق�صم   -1

مبختلف  الإ�ــصــالم  درا�ــصــة  تبّنت  وحديثًا-  -قــدميــًا 
الدقة  تفتقد  الدرا�صات  تلك  معظم  وكانت  جوانبه 
واملــو�ــصــوعــيــة مــ�ــصــافــًا اىل اعــتــمــاد �ــصــنــاع الــقــرار 
�ــصــواء يف اجلانب  الــدرا�ــصــات  الــغــرب على هــذه  يف 
اأو الثقايف؛ كان لزامًا علينا متابعة ن�صاط  ال�صيا�صي 
وفتح  وال�صقيم  منه  ال�صحيح  ومعرفة  امل�صت�صرقني 
اأمكن.  مهما  الأخطاء  لت�صحيح  معهم  احلــوار  باب 

واأهم الأعمال املناطة بهذا الق�صم:-
1. اإ�صدار جملة حمكمة با�صم درا�صات ا�صت�صراقية.

وامل�صت�صرقني  ال�صت�صراق  تخ�ّص  كتب  طباعة   .2
َعْر�صًا ونقدًا.

3. اإقامة موؤمترات وندوات علمية.
الق�صم  هذا  ا�صتحداث  املعا�صر: مت  الفكر  ق�صم   -2
تلبية ملتطّلبات الع�صر والوقوف على الآراء اجلديدة 

مواقع  ومناق�صة  والعلمانية  احلداثة  اأفرزتها  التي 
ــبــادل الــثــقــايف مع  ــت اخلــلــل مــن خـــالل الــتــعــامــل وال

املفّكرين وعقد ندوات وموؤمترات وطباعة كتب.
3- ق�صم الكالم والعقيدة:يعتر علم الكالم العمود 
العقيدة؛  عن  والــذّب  الدين  عن  الدفاع  يف  الفقري 
ولذا مت ا�صتحداث هذا الق�صم ليهتّم بجانب العقيدة 
القدمي  الكالم  علم  م�صائل  اىل  التطّرق  خالل  من 
عقيدية  م�صائل  من  املجتمع  يحتاجه  وما  واجلديد 

ُبهات املثارة. ورّد ال�صُّ
4- ق�صم الر�صد:يعمل هذا الق�صم على ر�صد و�صائل 
�صحف  الكرتونية,  مــواقــع  :)ف�صائيات,  الإعـــالم 
وت�صنيف  اإ�صالمية  وغري  اإ�صالمية  �صواء  وجمالت( 
اأر�صيف  وتدوين  املو�صوع  بح�صب  املر�صودة  املــادة 
اأ�صحاب القرار  �صمعي ومرئي ومكتوب ي�صتفيد منه 

و�صائر الباحثني.
با�صم  �صهرية  ن�صرة  اإ�ــصــدار  الق�صم  هــذا  يف  ويتّم 
"الر�صد" تعك�ص اأهم ما يدور يف ال�صاحة ال�صيا�صية 
نطاق  على  وتـــوّزع  وبحوث  درا�ــصــات  من  والثقافية 
ف�صلية  مالحق  الن�صرة  لهذه  يو�صع  كما  ــدود  حم
من  حوله  قيل  ما  وتعك�ص  خا�ص  مبو�صوع  تخت�ّص 

مواقف.

املقد�صة  العتبة  يف  الهند�صية  امل�صاريع  ق�صم  رئي�ُص  ذكر 
تو�صعة  اإجنــاز  ن�صُب  اأن  ال�صائغ  جميد  �صياء  املهند�ص 
م�صروع )مركز العفاف الت�صويقي الن�صوي( و�صل ملراحل 

متقدمة وي�صهد وترية مت�صاعدة يف العمل.
للعتبة  النطالقات  �صل�صلة  �صمن  امل�صروع  هذا  يندرج 
والزائرين  كربالء  اأهــايل  خدمة  يف  املقد�صة  العبا�صية 
يف  ويرغبون  املقد�صتني  العتبتني  لزيارة  يفدون  الذين 
�صي, والذي روعي  ع من هذا املول الن�صوي التخ�صّ التب�صّ
فيه قرُبه من املدينة كونه يبعد )15 كم( ويف منطقة 
مفتوحة وهي)حي احل�صني "عليه ال�صالم"( والتي ميكن 

الو�صول اليها بكّل �صهولة وي�صر, وُيعّد امل�صروع واحدًا من 
خلدمة  املقد�صة  العتبة  تقّدمها  التي  اخلدمية  امل�صاريع 
الأو�صط  الفرات  ومنطقة  كربالء  يف  الن�صوية  لل�صريحة 
ويعمل على تهيئة كافة الحتياجات وامل�صتلزمات اخلا�صة 

باملراأة".
الهند�صية  املوا�صفات  لأعلى  وفقًا  ينّفذ  "امل�صروع  مبّينًا: 
وهي  ذة  املنفِّ ال�صركة  اعتمدتها  والتي  العاملية  والفنية 
�صركة القالب للمقاولت العامة املحدودة, واإن  اخلدمات 
جتعله  اأن  �صاأنها  مــن  والــتــي  يقّدمها  الــتــي  الــتــجــاريــة 
والأطفال  الن�صائي  ع  بالتب�صّ خا�ص  جتــاري  مركز  اأّول 

مدينة  حتت�صنه  عاملية  مبــوا�ــصــفــات  فــقــط(  )للن�صاء 
ببناء  امل�صروع  هذا  تو�صيع  اأن  املقد�صة".واأكد  كربالء 
العفاف  جمّمع  خدمات  ي�صّم  كبري  ت�صويقي  جمّمع 
احلايل م�صافًا اإليها خدمات ت�صّوق اأخرى كالأجهزة 
حتتاجه  ما  وكل  والغذائية  والكهربائية  الإلكرتونية 
العائلة, جاء بعد النجاح الذي حّققه جمّمع العفاف 
الن�صوي للت�صّوق ول�صغر م�صاحة الأخري قيا�صًا بدرجة 

الإقبال عليه.  

تو�سعة م�سروع )مركز العفاف الت�سويقي الن�سوي( ي�سل ملراحل متقدمة

 ح�صني احمد 
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• يعّدها ويحررها : �صباح الطالقاين

اأ�صاد ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب جمعة كربالء 
�صماحة ال�صيد احمد ال�صايف يف خطبة اجلمعة اليوم 29 ربيع 
الول 1435هـ املوافق 31 كانون الثاين 2014 من ال�صحن 
احل�صيني ال�صريف, اأ�صاد بال�صتعدادات الكبرية والجراءات 
العليا امل�صتقلة لالنتخابات ويف  املتخذة من قبل املفو�صية 
مقدمتها ا�صتحداث بطاقة الناخب اللكرتونية عادا اإياها 
مظهرا ح�صاريا �صُي�صهم يف تذليل الكثري من العقبات التي 

عانى منها الناخب يف النتخابات ال�صابقة. 
اىل  البطاقة حتتاج  هذه  نف�صه اىل" ان  الوقت  م�صريا يف 
تظافر اجلهود من قبل الدوائر املعنية لإجناحها والإفادة 
الأمر  لت�صهيل  و�صيلة  ت�صبح  لكي  املطلوبة  بال�صورة  منها 
للناخب ولي�صت عقبة او عائقًا يجعله ينكفيء عن املجيء 
اىل �صناديق القرتاع فمثاًل توزيع هذه البطاقة يف مراكز 
ومل  اأ�صال  النا�ص  من  لكثري  جمهولة  هي  التي  الت�صجيل 
املعوقات  اأماكنها وغريها من  الإ�صتدلل على  يتمكنوا من 
التي قد ت�صبب للناخب حالة من الفتور والنكفاء عن الدلء 

اأكرث مرونة كان  ب�صوته". داعيا اىل" ايجاد بدائل اخرى 
لتوزيع  نف�صها مراكز  ال�صابقة هي  ت�صبح مراكز القــرتاع 
هذه البطاقة لن الناخب قد تعرف عليها يف انتخابات �صابقة 
وا�صتدل عليها وذلك بعد ان يتم التن�صيق مع الدوائر املرتبطة 
بهذه العملية واختيار الوقات املنا�صبة دون احداث تعطيل او 

ارباك يف الدوام الر�صمي لهذه الدوائر".
 واأ�صاف ال�صيد ال�صايف" من امل�صاكل الأخرى التي قد حتدث 
يف هذا اجلانب هو خروج بع�ص الفراد من قائمة البطاقة 
اأو لغريه فنالحظ ان هذا ال�صخ�ص يفقد  التموينية لزواج 
بياناته يف �صجل الناخبني اأو قد يجدها بعد اأن يعاين ا�صد 
يو�صع  ا�صمه حيث  يجاد  ل  املراكز  بني  يتنقل  وهو  املعاناة 
الناخب يف دوامة ل يخرج منها بنتيجة". منوهًا �صماحته" 
نحن لنريد ان ياأتي يوم النتخابات والف�صائيات تنقل لنا 
�صورا عن جي�ص من املواطنني الذين مل يجدوا اأ�صماءهم يف 

�صجالت الناخبني اأو توجد اخطاء يف نقل بياناتهم .

ل�صالة  الثانية  اخلطبة  خــالل  ال�صايف  احمد  ال�صيد  قــال 
 "2014214 1435هـ املوافقربيع الآخر14 اجلمعة يف
ندعو اىل الهتمام ببع�ص ال�صرائح الكفوءة يف البلد, ولعل 
من جملة هذه ال�صرائح هي �صريحة الطباء, والعراق اليوم 
يعاين من م�صاكل كثرية, ولعل من جملتها امل�صاكل ال�صحية.. 
ول �صك عندنا الكم الهائل والكبري من اأطبائنا الذين نعتّز 
بهم, وهم ميار�صون دورهم ب�صكل يخفف من معاناة املري�ص 
بح�صب الو�صائل املتاحة.. لكن هناك حالة اجتماعية بداأت 
تقفز اىل ال�صطح لالأ�صف, وهي اأ�صبه ما تكون بظاهرة, وهي 

حماولة اإعاقة هذه الطبيب عن اداء مهمته.. كيف؟!
والن�صان  اهلل  بيد  هي  -دائماً-  الأعمار  �صماحته"ان  وبنّي 
الطبيعي  واملكان  خالله,  ويعاين  يتمر�ص  طبيعي  عمر  له 
ان يذهب املري�ص اىل امل�صت�صفى وجترى له العملية بح�صب 
ال�صوابط الطبية وقد ُتكتب له ال�صالمة وقد يتوفى.. اذا كتبت 
له ال�صالمة, فهذا هو اأمل العائلة والطبيب, اما اذا مل ُتكتب 

له ال�صالمة وتويف, واعتقد الن ان الح�صائية يف امل�صت�صفيات 
وعند الطباء ان ن�صبة الوفيات لي�ص يف العراق بل يف عموم 
العامل من جراء اجــراء العمليات ن�صبة معتد بها فاملري�ص 
الأمرا�ص  بع�ص  اأخفى  قد  انــه  او  ال�صن  يف  كبري  يكون  قد 
واأمثال هذه المور.. هناك ن�صبة من خطاأ الطبيب موجودة 
لكن امل�صكلة الآن واعتقد انها م�صكلة خطرة حتتاج اىل جو 
اجتماعي كبري هي احلالة التي ُيتهم فيها الطبيب فورًا اإذا 
تويّف ال�صخ�ص بحيث ا�صبح الطبيب يهدد حتى بال�صالح من 
ِقبل بع�ص اأقزام املنا�صب الذين ي�صتطيعون الدخول اىل اأي 
مكان ول ميكن ان يتكلم معهم احد ويتهمون الطبيب بالت�صبب 
نوع  حالة  ا�صبحت  للطبيب  التهمة  وهــذه  مري�صهم,  بوفاة 
من النكما�ص او الطبيب لي�ص من حقه ان ميار�ص العمل يف 
ُتغلق اىل ان يت�صح احلال  العيادة لأن هذه العيادة لبد ان 
والكوادر  الأطباء  وا�صبحت هذه احلالة ظاهرة تهدد عمل 

اجليدة والكفاءات..  

املرجعية ت�سيد بدور مفو�سية االنتخابات..

ندعو  اإىل حماية االأطباء..
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معركة  اأمــام  بحزم  الوقوف  اىل  العليا  الدينية  املرجعية  دعــت 
اجلهل والفقر والناجتة من م�صكلة المية يف العراق ,كما دعت من 
املعنيني بال�صان ال�صناعي اىل اعطاء قدر من الهتمام لحياء هذا 
القطاع ولو عن طريق م�صاركة �صركات تخ�ص�صية بال�صتثمار يف 

امل�صانع التي لت�صتطيع الوزارات النهو�ص بها
اخلطبة  خــالل  الكربالئي  املــهــدي  عبد  ال�صيخ  �صماحة  وقـــال 
الثانية ل�صالة اجلمعة بال�صحن احل�صيني ال�صريف يف 21ربيع 
الآخر1435هـ املوافق 2014221م ما ن�صه هناك ظواهر يف 
العراق منها تعليمية وتربوية واجتماعية و�صحية ونف�صية حتتاج اىل 
التفات اىل اهميتها واعتناء زائدين قبل الدارات العليا يف البلد بل 
من اجلميع وهي ظواهر مهمة لها دخل يف بناء الن�صان العراقي 
ورقيه وانت�صاله من كثري مما يهدده تربويا واجتماعيًا و�صحيًا.

فمنها ما يتعلق باجلوانب التعليمية والرتبوية ومن اأهمها م�صكلة 
الأمية يف العراق.,مبينا فكما ان هناك معركة حتدي مع الرهاب 

هناك معركة حتدي مع اجلهل والفقر"
واأ�صار الكربالئي خالل خطبته اىل اأرقام و�صفها باملقلقة ن�صرت 

لأعداد الأميني يف العراق فقد ن�صرت بع�ص اجلهات وجود 6-5 
مليون اأمي يف العراق ونعني بذلك )الأمية البجدية = الهجائية( 
او  املهنية  كالأمية  الأخــرى  املجالت  يف  الأمية  بذلك  نعني  ول 
التقنية او الثقافية او البيئية او ال�صحية او املعلوماتية او الدينية او 
احلا�صوبية )مع العلم ان كثري من دول العامل قد جتاوزت مرحلة 

المية الهجائية وبداأت حمالتها ملحو الأمية يف املجالت الخرى.
وبني ممثل املرجعية ان م�صكلة المية ذات تبعات لي�صت تعليمية 
فقط بل اقت�صادية واجتماعية خطرية بل حتى �صحية وما يرتتب 
عليها من تخلف ح�صاري وجهل وفقر وبطالة بل الن�صان المي 
اأكرث تعر�صًا للموت واملر�ص..مبينا ان المية الهجائية تعني عدم 
احل�صاب  مببادئ  الإملــام  وعدم  والكتابة  بالقراءة  الفرد  معرفة 

الأ�صا�صية."
"لقد �صدر قانون حمو المية رقم 23 ل�صنة  واأو�صح الكربالئي 
2011 و�صكلت الهيئة العليا ملحو المية ومت فتح 5699 مركز ملحو 
بع�ص  تعرث يف  هناك  ولكن  مليون.  ن�صف  قرابة  والتحق  الأمية 

اخلطوات ومنها �صرف احلوافز للدار�صني والعاملني...

اعترت املرجعية الدينية العليا متمثلة باآية اهلل العظمى ال�صيد علي 
احل�صيني ال�صي�صتاين ان قرار جمل�ص النواب العراقي الخري مبنح 
اع�صائه وكبار امل�صوؤولني بالبالد وذوي الدرجات اخلا�صة امتيازات 
داعية  العراقي  ال�صعب  احــرتام لرادة  اعترته عدم  بغري وجه حق 
تخالف  التي  القانون  املــادة من  بان لمترر هذه  الحتادية  املحكمة 

الد�صتور.
الثانية  الكربالئي خالل اخلطبة  املهدي  عبد  ال�صيخ  �صماحة  وقــال 
201427م  املوافق  الثاين1435هـ  7ربيع  يف  اجلمعة  ل�صالة 
التقاعد املوحد يف جمل�ص  اقــرار قانون  اأيــام مت  "قبل عدة  مان�صه 
النواب وذلك بعد طول انتظار وبالرغم مما فيه من بع�ص اليجابيات 
ومن اأهمها رفع احلد الأدنى للراتب التقاعدي اىل 400 األف دينار اإل 
انه من املوؤ�صف ان جمل�ص النواب اخفق مرة اأخرى يف ان يلبي مطالب 
املواطنني فقرر لأع�صائه ولكبار امل�صوؤولني وذوي الدرجات اخلا�صة 

امتيازات وا�صتثناءات بغري وجه حق..
قانون  باإقرار  يطالبون  �صنوات  ومنذ  كانوا  املواطنني  ان  مو�صحا" 

التقاعد املوحد مبا يحقق العدالة الجتماعية وطالبت بذلك املرجعية 
الدينية العليا التي تعر عن ارادة ال�صعب مرارًا وتكرارًا حيث طالبت 
بذلك يف البيان الذي ا�صدره مكتبها منذ ثالث اأعوام وَدَعْت فيه اىل 
اتخاذ اجراءات حا�صمة باإلغاء المتيازات غري املقبولة, ولكن جند ان 
اغلب الع�صاء احلا�صرين يف جل�صة جمل�ص النواب اأََبْوا ان يحرتموا 
الرادة ال�صعبية.. وهذا الأمر ينبغي ان ُيلِفَت نظر املواطنني وهم على 
ويدققوا يف  �صينتخبوه  َمن  النظر يف  يجددوا  ان  النتخابات  اأبــواب 
اختياراتهم.. وينبغي لهم ان ل ينتخبوا اإّل َمْن يتعهد لهم م�صبقًا باإلغاء 

هذه المتيازات غري املنطقية..
اأْن ل مترر هذه املادة من القانون  كما يفرت�ص باملحكمة الحتادية 
التي تخالف روح الد�صتور...هذا الد�صتور الذي ين�ص على ان جميع 
املواطنني يت�صاوون من دون متييز.. وان الدولة تكفل تكافوؤ الفر�ص 
جلميعهم. وهذا ل ين�صجم باأن تكون هناك امتيازات لطبقة معينة 
وا�صتثناءات من �صرط العمر و�صرط اخلدمة والذي ح�صل عليه كبار 

امل�صوؤولني والنواب والوزراء وذوي الدرجات اخلا�صة ."

املرجعية تنتقد االمتيازات اخلا�سة بالنواب وكبار امل�سوؤولني..

ندعو للوقوف بحزم لظواهر اجلهل والفقر واالأمية 
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• حتقيق:  في�صل غازي

مواقع التواصل االجتماعي
إشكالّية المحتوى والتصنيف وسوء االستخدام



أحدثت الثورة التكنولوجية تغيرا كبيرا في عالم االتصال والتواصل في جميع إنحاء 
العالم, فقد ساهمت في خلق أمم ال تقوم على دين أو وطن أو لغة أو جنس أو قومية بل 

استطاعت أن تمحو هذه المسميات وان تجد روابط مشتركة لدى مرتاديها في توفير البيئة 
الخصبة إلقامة العالقات والتواصل فيما بينهم، ونشر ثقافاتهم وهوياتهم في صفحات 

شخصية تظهر ما يتمنون مشاركته مع اآلخرين ومنع مادون ذلك.
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خالل  من  الجتماعي  التوا�صل  مواقع  وا�صتطاعت 
مرتاديها البحث عن ثقافات وعادات وتقاليد ولغات 
خمتلفة, فمن خالل نقرة زر ت�صتطيع اأن جتد �صديقا 

تبعد عنه اآلف الكيلومرتات دون قيد اأو �صرط .
ولعل البحث والتق�صي يف موا�صيع تكاد تكون ثورية 
اأن �صح التعبري عنها تثري �صغف القارئ وتدفع ف�صوله 
اىل معرفة حيثيات هكذا موا�صيع بداأت ت�صدح على 
اجلميع  يت�صابق  حيث  للنظر  ملفت  ب�صكل  ال�صاحة 
عليها يف دخول جمتمع افرتا�صي يوفر له متطلباته 

من �صداقات عديدة وثقافات جديدة.
من هذا املنطلق طرحت جملة )الرو�صة احل�صينية 
ال�صاأن  يف  وخمت�صني  خــراء  مع  �صحفيا  حتقيقا   )
واأهميتها  املــواقــع  ــذه  ه ماهية  ليبينوا  ــي  ــالم الإع

وتاأثرياتها �صواء اليجابية او ال�صلبية.

الفاضلة  بللاألخللالق  االلللتللزام 
أساس التواصل 

التدري�صي يف كلية الآداب بجامعة بغداد الدكتور فائز 
�صفحات  يف  العالقة  اأ�صا�صيات  لنا  بني  احل�صناوي, 
على  الــتــوا�ــصــل  اأن  قائال"  الجــتــمــاعــي  الــتــوا�ــصــل 
التوا�صل  �صفحات  ومنها  احلديثة  الت�صال  و�صائل 
تعرف  اأنــك  طاملا  معينة  لــدرجــة  مهم  الجتماعي 
ورمبا  من�صوراته  وتقراأ  معه  تتوا�صل  الذي  ال�صخ�ص 

تتعرف على قناعاته واأفكاره من خالل ما يطرحه".
مو�صحا" اأمرين مهمني, الأول هو مدى معرفتك بهذا 
ال�صخ�ص وما هي طبيعة العالقة بينكما, والثاين هو 
ا�صتعمال موقع التوا�صل الجتماعي بال�صكل ال�صحيح 
الأ�صاليب  وبع�ص  امللتوية  الــطــرق  عــن  والبــتــعــاد 
لذا  معينة,  لغايات  البع�ص  ي�صلكها  التي  والألعيب 
ل  الجتماعي  التوا�صل  �صفحات  يف  الت�صال  فــاأن 
الآخر  الطرف  اأو  ال�صخ�ص  هوية  عن  دائمًا  يك�صف 
الذي تتوا�صل معه , �صيما اإذا ما اأخذنا بنظر العتبار 
اأن ال�صرتاك باملوقع باأ�صماء وهمية م�صطنعة وغري 

حقيقة بات اأمرًا اأكرث من ال�صهل". 
ل�صتخدام  دفعت  امل�صافة  واإلــغــاء  الت�صال  �صهولة 

مواقع التوا�صل الجتماعي
خلف كرمي علي, ماج�صتري عالقات عامة, تدري�صي 
اأ�صبحت   " قــال  وا�ــصــط  بجامعة  الإعـــالم  كلية  يف 
 you tube ( face مواقع التوا�صل الجتماعي
التوا�صل  متطلبات  من   )  -book –twitter

جوانب  خمتلف  على  متزايد  تاأثري  وذات  الأ�صا�صية 
واملوؤ�ص�صات  وال�صركات  لــالفــراد  اليومية  احلــيــاة 
ــومــات, بــل تــعــدى اإىل اأكـــرث مــن ذلـــك فقد  واحلــك
ون�صاط  ت�صب يف جوهر حياة  املواقع  اأ�صبحت هذه 
امل�صافات  وقطع  الت�صال  �صهولة  ب�صبب  الإن�صان, 

البعيدة وباأ�صرع وقت ممكن.
اأو موؤ�ص�صة اإن�صاء موقع الكرتوين   في�صتطيع اأي فرد 
على �صبكة النرتنت وا�صتعماله يف الر�صائل الفورية 
وال�صيا�صية  الجتماعية  الن�صاطات  اإبــــراز  يف  اأو 
اليومية  الإخــبــار  مناق�صة  وكــذلــك  والقــتــ�ــصــاديــة 
على  احلكومية  واملــوؤ�ــصــ�ــصــات  بــالأفــراد  والتــ�ــصــال 

امل�صتوين الداخلي واخلارجي.
الجتماعي   التوا�صل  ملــواقــع  الأخـــرى  املنافع  ومــن 
للمر�صحني  النتخابية  احلــمــالت  يف  ا�صتعمالها  
للتوا�صل  فر�صة  تعطي  فهي  العراق,  يف  ال�صيا�صيني 
�صخ�صيا مع الناخبني واإبــداء راأيهم دون �صغوط او 

حواجز متنع ذلك.
ت�صهل  وبحوثا  كتبا  فتقدم  العلمية  املجالت  يف  اما   
على الباحث الو�صول, كذلك زيادة من قدرة الإفراد 
املجتمع  خدمة  يف  دورهــم  اإبـــراز  على  واملوؤ�ص�صات 
يف  اأمــا  املجتمع,  جتــاه  الجتماعية  وم�صوؤولياتهم 
اجلوانب الجتماعية فقد �صاهمت يف توطيد اأوا�صر 
وزيــادة  املجتمع  فئات  خمتلف  بني  والتعاون  الإخــوة 

اللحمة الوطنية.

استثمار الوقت.. 
بجامعة  �صحافة  ماج�صتري  منيجل,  جــالب  عدنان 
على  املرتتبة  الفوائد  ح�صر  ميكن  ل  قال"  بغداد 
�صفحات مواقع التوا�صل الجتماعي, ول �صيما موقع 
في�ص بوك, فعر هذا املوقع النموذجي بُت اأكرث قدرة 
على ار�صال املوا�صيع ال�صحفية ومناق�صتها مع زمالء 
ا�صتطيع  واملوا�صيع  التحقيقات  من  فالكثري  العمل, 
ار�صالها اىل اجلريدة دون عناء, وجتد طريقها اإىل 
الن�صر او اتلقى مالحظات الزمالء ب�صكل مبا�صر بدل 

من جت�صم عناء النتقال اىل مقر اجلريدة.
 ف�صال على ا�صتخدام املواقع للتوا�صل الخباري حال 
الف�صائية,  القنوات  داخل  امل�صرتكة  ال�صبكات  تعطل 
فاإعداد الن�صرة الإخبارية ي�صبح ا�صهل حال توظيف 
املواقع للنقل تارة او احل�صول على الخبار من املواقع 

التي ي�صعب الو�صول اليها.
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عدم ال�صعور بامل�صوؤولية اأحدَث فجوة يف ال�صتخدام 
الأمثل 

متابعتي  خالل  انه" من  يبني  الطائي  احمد  ال�صيخ 
الجتماعي   التوا�صل  مواقع  ب�صفحات  وا�صرتاكي 
الجتماعي  الت�صحيح  �صفحات  باخل�صو�ص  و 
والجتماعية  ال�صيا�صية  ال�صالحية  وال�صفحات 
والإن�صانية والقت�صادية والدينية وغريها تكونت لدي 
�صورة وا�صحة اآل وهي اأن هناك ن�صب معينة بتحقيق 
 %20 تكون  وتكاد  املواقع  هذه  من  املرجوة  الفائدة 
فقط اما الن�صبة الأكر فهي للهو واللعب والتوا�صل 
وهذا وا�صح للعيان من خالل ال�صتخدام الع�صوائي 
ال�صالحية  املجاميع  من  الكثري  لن  الو�صائل  لهذه 
حني  الجتماعي  التوا�صل  �صفحات  يف  املــوجــودة 
تخالفهم الراأي بق�صية او تطرح فكرة ل تروق لهم 
او  املجموعة  من  اأخراجك  هي  فعلهم  ردة  �صتكون 

ح�صرك منها".
اأ�صاف الطائي "ومن ثم تنتقل ال�صفحات يف الكثري 
من الوقات من ا�صالح اىل غزل وكالم غري منطقي 
وبالرغم من كرثة هذه ال�صفحات وحرية الن�صر بها 
فهي ل توؤدي م�صتوى الطموح ب�صبب �صوء ال�صتخدام 
بيد  اأ�صبحت  الجتماعي  التوا�صل  �صفحات  لن 
اجلميع من الطفل اىل املراهق اىل ال�صاب النا�صج 

الثقافة  فاأن  هذا  ول  بالأكادميي  مــرورًا  ال�صيخ  اىل 
موجودة لكن المبالت وعدم امل�صوؤولية هي من اثر 
على الفائدة الفعلية لهذه ال�صفحات لكن يف اليام 
القادمة ومبرور الزمن وزيادة الوعي عند الكثري من 
املجتمعات �صي�صاعد على ا�صتخدام هذه ال�صفحات 

ب�صورة جيده وتعم منها الفائدة كما ينبغي". 

رادعة  عدم وجود ضوابط 
يزيد  االسللتللخللدام  لللسللوء 

السلبيات
قال"  تدري�صي  اأ�صتاذ  املحنة,  �صاكر  علي  الدكتور 
بعيدة  لي�صت  هي  الجتماعي  التوا�صل  �صفحات  اأن 
لي�صت  او  املوبايل  او  التلفاز  جهاز  عن  الخــتــالف 
يعر عن  الـــذي ميــالأ مبــا  الــقــدح  عــن  بعيدة حتى 
اخالق الن�صان وجذوره الفكرية فاأما �صلبا او اإيجابا. 
فهي تتبع ما تربى وتثقف عليه املرء, فاأما ان يكون 
من  فيه  هو  مما  املجتمع  تنقذ  التي  للدعوة  منرا 
�صباب او يكون جزء من ال�صباب الذي ي�صتت ن�صر 
التوا�صل  �صفحات  فاأن  وعليه  لالإ�صالح,  الطالبني 
الجتماعي ل تخلي من العيوب التي نتجت من خالل 
اأدارة  واخلطاأ يف  ال�صفحات  لهذه  ال�صتخدام  �صوء 

ي�صيئون  امل�صرتكني  جعل  مــن  هــو  ال�صفحات  هــذه 
لهم  رادعة  �صوابط  وجود  عدم  ب�صبب  ال�صتخدام, 
تعمل ح�صب التطور احلا�صل يف العامل من اكت�صافات 
نتوج  اىل  ادت  بالتايل  الأ�صباب  وهــذه  تكنولوجية, 
�صفحات  ا�صتخدام  مــن  ناجتة  �صلبية  نقاط  عــدة 
التوا�صل الجتماعي ب�صورة غري اخالقيه لأنه )من 

اآمن العقاب اأ�صاء الأدب(.
�صرورة ا�صتخدام املعلومات ال�صخ�صية ملنع التحايل 

اأكد  ج�صور  ماجد  �صياء  القانوين  واخلبري  املحامي 
التوا�صل  �صفحات  يف  �صوابط  جعل  �صرورة  على" 
الــنــا�ــص يعتمدون  الــكــثــري مــن  الجــتــمــاعــي جتــعــل 
م�صتم�صكات  وا�صتخدام  واحــدة  �صخ�صية  �صفحة 
حتى  نقاله  ورقــم  ال�صفحة  يف  الأ�صلية  ال�صخ�ص 
تكون هذه ال�صفحات معرفة ر�صميا, اأي ان جتعل كل 

امل�صتخدمني حتت �صيطرتها املبا�صرة".
الأ�صخا�ص  احــد  تــقــّدَم  حــال  ج�صور" ويف  واأو�ــصــح 
ب�صكوى على م�صيء تتخذ الإجــراءات الالزمة بحق 
املخالف وبهذه الطريقة ميكن احلد من ال�صتخدام 
الع�صوائي كما وحتدد اعمار امل�صرتكني حتى ل تكون 
من  الكثري  �صلوك  وتغري  اأعمارهم؛  تلف  يف  �صبب 
بح�صب  ومعّدة  م�صّبطة  وتكون  والأطــفــال  ال�صباب 

عمر ال�صخ�ص امل�صتخِدم".  
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وعند النبي �صّلى اهلل عليه واآله, مل تكن العالقة 
تلحظ اأي خ�صو�صّية �صيعّية اأو �صّنّية.

    واأّول در�ص ا�صتمعت اإليه يف م�صجد “امل�صيطبة” 
ا ل�صيخ �صّنّي, وكان الدر�ص حول ر�صول  كان اأي�صً
الأمــر  وتتابع  واآلـــه.  عليه  اهلل  �صّلى  حمّمد  اهلل 
ي�صّموين  اإذ مل  والدّي  وّلد عندي عتًبا على  حّتى 
حمّمًدا, واأو�صموا هذا ال�صرف لأخي الذي تالين 
ولدًة.. مّما دفعني وب�صغف احلّب اأن اأطلق اإ�صم 
�صبحانه. به اهلل  رزقني  ولد  اأّول  “حمّمد” على 
مع  تدار�صته  حديث  اأّول  اأّن  ا  اأي�صً اأن�صى  ول      
“امل�صيطبة”  ومب�صجد  احلـــّي  يف  يل  اإخــــوان 
لر�صول  حفظتها  اأحاديث  حول  يــدور  كان  عينه 
اهلل حمّمد �صّلى اهلل عليه واآله.. لقد كان النبي 
مملكة روحي وحّبي واأمن نف�صي التّواقة لل�صالة 
النا�ص  كّل  اأّن  اأعتقد  وكنت  اهلل..  اإىل  والتوّجه 
اإذ  بينهم  فيما  الــروحــي  الــوئــام  هــذا  يعي�صون 

اجلامع لهم هو ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله.
    حّتى ح�صل ما مل يكن يف احل�صبان…

اأحد النافذين الدينيني ياأتيني واأنا حينذاك اأبن 
الثالثة ع�صرة من �صنّي العمر ليقول يل: اإذا اأردت 
اأن تقيم جل�صًة فهو  اأّما  ال�صالة هنا فاأهاًل بك, 

اأمٌر ممنوع.. اإذهب اإىل بيتك وافعل ما �صئت.

الــذي ح�صل, لأيّن ورفــاق احلــّي مل  اأفهم ما  مل 
نتحّدث يف حلقتنا اإّل مبا عّلمنا اإّياه �صيخ امل�صجد, 
ومبا حفظناه من اأحاديث لر�صول اهلل �صّلى اهلل 
وال�صيخ  عينه  امل�صجد  مــن  تعّلمتها  واآلـــه  عليه 

عينه..!!
�صبب  اأفــهــم  مل  لأيّن  وذهــلــت  بكيت  اأيّن  اأذكـــر 

ف�صلي عّما اأحب..
    جاء بعدها من و�صو�ص يف اأذين: “اأنت �صيعّي.. 

وهم �صّنة..
يخلقني  اأمل  يكن؟!  واإن  اخلــوف..  من  انتف�صت 
اإرادة  هــذه  األي�صت  �صّنة؟  وخلقهم  �صيعيًّا  اهلل 
اهلل؟وهل يقبل اهلل وحمّمد �صّلى اهلل عليه واآله, 
الذين  والنا�ص  وال�صيخ  امل�صجد  عن  انف�صل  اأن 

اأحببتهم؟!
    اإّل اأّن الأّيام اأيقظتني.. ومنها تعّلمت كيف اأّن 
�صّيًئا  اأمًرا  الفعل واملعتقد  النا�ص تخلط يف نف�ص 
الــفــارق بني  ما  يــدرون  ل  وهــم  واآخــر �صاحًلا.. 
ل  واحــًدا  حمّمًدا  اأّن  يــدرون  ل  والباطل,  احلــّق 
ينف�صم, ول يتجّزاأ يف التاريخ ول بني اجلماعات, 
واأّن الذي يّررون به انق�صامهم هو غري �صول اهلل 
ما يف  اأنفقت  –“لو  واآلــه  عليه  �صّلى اهلل  حمّمد 
الأر�ص جميًعا ما اأّلفت بني قلوبهم” عند الإلفة 

والرتاحم بني املختلفني يح�صر ذكر النبي حمّمد 
حت�صر  النق�صام  وعند  واآلـــه,  عليه  اهلل  �صّلى 
القوى  وا�صتقطابات  الذاتّية  وامل�صالح  املذهبّية 
وو�صاو�ص الرجيم- وهناك يغيب وجه ر�صول اهلل 

�صّلى اهلل عليه واآله.
عليه  اهلل  �صّلى  النبّي  وجــه  يغيب  وعندما       
واآله, تغيب عّنا الرحمة والعّزة ومهابة اجلانب, 
ليهتكوا  ي�صعون  اأو  ويهتكوا  الأرذال  في�صت�صعفنا 
التي  الإ�ـــصـــاءة  على  اجلـــواب  ومــا  مقّد�صاتنا. 
الأمريكّي  امل�صتكر  هذا  من  اليوم  لها  نتعّر�ص 
اهلل,  بذكر  نتاآلف  باأن  اإّل  اللئيم  – ال�صهيويّن 
واآلــه,  عليه  اهلل  �صّلى  حمّمد  اهلل  ر�صول  وبحّب 
اإدارة  مــن  و�صيعّيتنا  ب�صّنيتنا  علق  مــا  ونن�صى 
امل�صالح والأهواء ليبقى الفرد الواحد “حمّمد” 
هو جوهر اإ�صالمنا ولنمتثل قول اهلل �صبحانه: {

اِر  اُء َعَلى اْلُكفَّ ِذيَن َمَعُه اأَ�ِصدَّ ِ َوالَّ ٌد َر�ُصوُل اهللَّ مَّ حُمَ
ُرَحَماُء َبْيَنُهْم }.

 التآلف.. رحمة محّمد
اأّول ما انفتح قلبي على عظيم, كان ر�سول ا “حمّمد” �سّلى ا عليه  

املا�سي  الزمن  للحا�سرين من  املتابعة  اإذ بداأت م�سوار حياتي يف  واآله. 
بيومّيات عي�سنا, مع كتاب اأهداين اإّياه – اأنا ال�سيعّي – ابن حّينا احلاج 
حمّمد, وهو من اأهل ال�سّنة املتدّينني. اأّما الكتاب فكان حول �سرية النبي 

�سّلى ا عليه واآله.

  الشيخ شفيق جرادي
معهد المعارف الحكمّية

15 جمادى الآخرة 1435 هـ





جمادى الآخرة 1435 هـ16

اأّكد رئي�ص الدائرة النتخابية يف مفو�صية النتخابات مقداد ال�صريفي, ان البطاقة 
لالدلء  النتخاب  مركز  اىل  للدخول  للمواطن  الوحيد  ال�صمان  تعتر  اللكرتونية 
املــقــرر  الــرملــانــيــة  النــتــخــابــات  يف  ب�صوته 
املقبل  ني�صان  �صهر  من  الـــ30  يف  اجــراوؤهــا 
بطاقة  ميتلك  ل  الذي  اأن" املواطن  "مبينا 
الكرتونبية لن يحق له امل�صاركة بالنتخابات 
متنع  املفو�صية  اجــــراءات  وان  الــرملــانــيــة, 

م�صاركة اي مواطن ل يحمل هذه البطاقة.

التي  امل�صتقلة لالنتخابات ا�صدرت الجــراءات  العليا  اأن" املفو�صية  ال�صريفي  وذكر 
مبوجبها مينع  دخول وم�صاركة املواطن غري احلا�صل على البطاقة اللكرتونية , اأّن 
املواطن الذي ميتلكها ل ميكن منعه من الدخول اىل مركز القرتاع يف حال اح�صارها 

يوم القرتاع".
مراكز  مراجعة  الناخبني  �صجل  يف  ا�صماوؤهم  توجد  الذين  "باملواطنني  واأهـــاب 
الوحيد  ال�صمان  كونها  على  "م�صددا"  بهم  اخلا�صه  البطاقة  ل�صتالم  الت�صجيل 
مل�صاركته بالنتخابات الرملانية املقبلة,مو�صحان ان "مفو�صية النتخابات اكملت كل 

ا�صتعدادتها لإجراء النتخابات الرملانية ولتوجد اية عوائق لعملها".

 اأعلن ال�صاعر امل�صيحي الكبري غ�صان مطر خالل ا�صتقباله وفد العتبة احل�صينية املقد�صة 
الذي �صم رئي�ص ق�صم العالقات العامة ال�صيد )جمال الدين ال�صهر�صتاين( ومدير املوقع 
والقاء  كربالء  لزيارة  ا�صتعداده  ال�صفار(   )ولء  ال�صتاذ  املقد�صة   للعتبة  اللكرتوين 
وذلك  ا�صت�صهاده  ال�صالم( يف ذكرى  العابدين )عليه  زين  المام  �صعرية بحق  ق�صيدة 

خالل مهرجان تراتيل �صجادية الذي �صيقام برعاية العتبة احل�صينية املقد�صة .
وقال غ�صان مطر يف حديثه لوفد العتبة : ي�صعدين احل�صور اىل كربالء والقاء ق�صيدة 

�صعرية بهذه املنا�صبة كوين م�صيحي الهوى, لكنني م�صلم يف الثقافة واللتزام" .
"وا�صاف" مطر ان العراق بلدي وبيتي وكربالء تاريخي وكرامتي, "م�صريا" ان العراق 
ال�صيا�صات  منتقدا  خا�صا,  اهتماما  ل�صعبه  وان  قلبه  يف  مكانة  لها  التي  البلدان  من 
الهمجية التي تفتعلها قوى ال�صر لتمزيق حلمة الوطن العربي من خالل اللعب على وتر 

الطائفية املقيتة والقومية وغريها.

 يذكر ان ال�صاعر اللبناين غ�صان مطر كان نائبا 
يف جمل�ص النواب اللبناين وي�صغل حاليا من�صب 
ولديه  اللبنانيني  الكتاب  لحتــاد  الــعــام  الأمـــني 
هذا  “ملجدِك  اخــرهــا  كــان  �صعرية  جمموعات 
الليل” )دار الفرات( التي كتبها خالل العدوان 
اللحظات  يف  حا�صرا  كــان  لبنان,  على  الأخــري 
�صهدتها  التي  احلا�صمة  واملنعطفات  ال�صعبة 
اإذ كتب ن�صو�صًا وق�صائدا للمقاومني يف  لبنان, 

والإن�صان,  الأر�ص  �صاعرًا ملتزمًا ق�صية  والعراق, حمافظًا على �صفته  وفل�صطني  لبنان 
من دون اأن يتناق�ص ذلك مع العمل ال�صيا�صي الذي مار�صه منا�صاًل يف احلزب ال�صوري 

القومي الجتماعي, ونائبًا يف الرملان اللبناين.

الإمام احل�صني )عليه  العراقي حكيم �صاكر  �صريح  الوطني  املنتخب  زار مدرب 
العتبة  اأق�صام  بع�ص  وامل�صجعني.. وجتول يف  الالعبني  من  مع جمموعة  ال�صالم( 

احل�صينية املقد�صة من �صمنها ق�صم اإعالم العتبة واأثناء حديثه  قال �صاكر :
اإن  ومبــا  مظلوم,  لأنــه  انت�صر   ) ال�صالم  )عليه  احل�صني  الإمــام  اإن  يعرف  باأنه 
العراقيني مظلومون فيجب اأن ينت�صروا, ولن هذا الظرف الذي مير على العراقيني 
لو كان يف اأعظم دولة يف العامل لكان لهذه الدولة اأن ت�صت�صلم..! ولكن بالرغم من 

ال�صغوطات وبالرغم من التقاطعات وبالرغم من املعوقات بقي بلدنا �صاخما .
التي يعي�ص بها املنتخب  اأتكلم عن الظروف  اأن  اأريد   و"تابع" �صاكر حديثه:  ول 
التجاذبات  فرتة  اأو  العراقي 
والكالم غري ال�صحيح. ولكن 
اخلريين  النا�ص  اإن  يكفينا 
ـــن يــحــبــون  ـــذي ـــني ال ـــوؤمـــن وامل
بلدهم معنا ول يهمنا اجلهات 
تتقاطع  كــانــت  اذا  ــــرى  الأخ
معنا ول تريد الأفراح لل�صعب 

العراقي.
الجتهاد  ياأتي  وعندما  ن�صيب  جمتهد  لكل  فيه  يقول  مبداأ  له  اإن  و"بني" �صاكر 
فالإن�صان ي�صل اإىل هدفه, فكان نظري يتجه اىل كربالء املقد�صة لأ�صتمد قوتي 
كا�صتماعي  مباراة  كل  قبل  خا�صة  طقو�ص  يل  وتوجد  ال�صهداء,  ابي  من  وعزمي 
لبع�ص الآيات من القران الكرمي, اأو احد الدعية لالإمام ال�صجاد )عليه ال�صالم( 
وهذا يعطيني عزما وقوة اإ�صافية , واأتذكر يف كل حلظة مظلومية الإمام احل�صني 
)عليه ال�صالم( لكي انت�صر وعندي العزمية انه يجب اأن انت�صر, لن هذا النت�صار 
بالن�صبة يل مكمٌل لنت�صار مولي احل�صني )عليه ال�صالم(, و�صالة الالعبني هي 

اإكمال لر�صالة احل�صني )عليه ال�صالم( يف هذا اجلانب من جوانب احلياة.
 ) ال�صالم  )عليه  احل�صني  لزيارة  اإىل  اأتيت  حكيم:  قال  كربالء  اإىل  زيارته  وعن 
وا�صكر اهلل   القوة,  ا�صتمد  ولكي  النا�ص اخلريين هنا,  الطيبة من  الأنفا�ص  لأخذ 
يف ح�صرته املطهرة على كل ما حملني به الوطن والنا�ص من اجل حتقيق ن�صر 
للعراق... وختم كابنت العراق حديثه بدموع "بقي �صيء واحد هو اإين مل اأ�صتطع اأن 
ا�صفي زوجتي من مر�صها عن طريق الأطباء, ولهذا اأتيت ا�صكي حايل واأدعو اهلل 

عند مولي احل�صني )عليه ال�صالم( ل�صفائها".

ال�ساعر غ�سان مطر: العراق بلدي وبيتي وكربالء تاريخي وكرامتي

حكيم �ساكر: اأ�ستمد قوتي وعزمي من اأبي ال�سهداء )عليه ال�سالم( 

//////////////////

البطاقة االلكرتونية ال�سمان الوحيد للم�ساركة يف االنتخابات املقبلة
الراصد  االخباري
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يجري خراء يف الآثار من جامعة مان�ص�صرت يف اجنلرتا عمليات تنقيب عن جممع 
اأور  مدينة  من  بالقرب  �صنة   4000 نحو  عمره  اأن  يعتقد  الــعــراق  جنوب  يف  كبري 

ال�صومرية التاريخية التي يعتقد اأنها كانت موطن النبي ابراهيم.
يتاألف املجمع من عدة غرف مبنية حول فناء كبري. واأمكن العثور عليه با�صتخدام 
التكنولوجيا و�صور الأقمار ال�صناعية ويعتقد اأنه كان مقرا اإداريا لواحدة من اأقدم 

املدن يف التاريخ.
 وذكرت جني مون ع�صو فريق خراء الآثار الريطاين اأن �صور الأقمار ال�صناعية 

اأ�صارت اإىل وجود مبنى مدفون حتت الأر�ص يف املوقع.
فيه.  املوجود  الكبري  واملبنى  نف�صه  املوقع  هو  املهم  الكت�صاف  اأن  "اأعتقد  وقالت   
لدينا �صور التقطتها الأقمار ال�صناعية حل�صن احلظ. عندما عملت هنا �صابقا يف 
ال�صبعينات والثمانينات مل نكن ن�صتطيع احل�صول على �صور من الأقمار ال�صناعية. 

اإذن فلدينا بع�ص الت�صور ملا عرثنا عليه هنا وهو كبري جدا ول بد اأنه مبنى عام.
واأ�صافت اأن خراء الآثار يعكفون حاليا على درا�صة الغر�ص الذي كان ي�صتخدم فيه 

املبنى قبل اآلف ال�صنني.
وقالت "�صيكون لهذا اأهمية خا�صة لأنه رغم اكت�صاف مبان من هذا القبيل �صابقا فقد 
كانت تلك الكت�صافات قبل وقت طويل ومل ت�صتخدم فيها الو�صائل احلديثة. من هنا 
اأهميته الكبرية. نك�صف عن هذا الأثر �صيئا ف�صيئا ولقد بداأنا نت�صور �صكله. اخلطوة 

التالية �صتكون معرفة فيم كان ي�صتخدم."
تاريخ  وقــدروا  مربعا  مرتا  بنحو 80  املبنى  م�صاحة  مان�ص�صرت  خــراء جامعة  وقــدر 

اإن�صائه بنحو عام 2000 قبل امليالد.
 وتراأ�ص جني مون فريق اخلراء بال�صرتاك مع الروفي�صور �صتيوارت كامبل. وبداأت 
اأعمال احلفر يف اأبريل ني�صان 2013 مبوقع تل خير على بعد 40 كيلومرتا عن زقورات 
اأور الأثرية والزقورات هي اأهرام بالد الرافدين الأثرية وكانت معابد مدرجة ال�صكل 

اأ�صهرها زقورة مدينة اأور .
 و�صيجري الفريق حتليال لبقايا النباتات واحليوانات املوجودة يف املوقع لي�صتعينوا 
نحو 4000  قبل  املنطقة  والبيئية يف  القت�صادية  للظروف  ت�صور  و�صع  بالنتائج يف 

�صنة.
البناء والتعمري  اأعمال  اأقدم طم�صتها  اآثــارا  اأن ثمة  اأن من املرجح   وذكرت جني مون 
لكل  الزمني  لالإطار  وا�صح  اإىل و�صع ت�صور  ي�صعون  الباحثني  واأن  تاريخيا  لها  التالية 

اكت�صاف.

"اجلزء الذي نعمل فيه حاليا يرجع اإىل بدايات  وقالت جني مون لتلفزيون رويرتز 
الألفية الثانية قبل امليالد.. رمبا بني 1900 و1750 قبل امليالد. علينا اأن نحدد الإطار 
الزمني مبزيد من الدقة. هذا اأحد اأهدافنا ورمبا يكون ذلك هو تاريخ املبنى الكبري. 
لكننا نعلم اأن املوقع كان ماأهول قبل ذلك. وجدنا قطعا �صغرية من اآنية فخارية دلتنا 
على وجود عمران قبل 1000 عام من ذلك على الأقل.. رمبا قبل 2000 �صنة. لكن هذه 
الأماكن طم�صها العمران الالحق. لذلك فمن املرجح اأن العمران الالحق هو الذي 
�صيدلنا على املزيد مما ن�صعى اإىل معرفته. تلك فرتة بالغة الأهمية وزمن ا�صطراب 

�صيا�صي هائل يف جنوب العراق."
 وهذا هو اأول فريق اأثري يجري عمليات تنقيب بجنوب العراق منذ اأواخر الثمانينات.

وقالت جني مون "معظم النا�ص يعتقدون اأن التواجد هنا حمفوف باملخاطر لكننا كما 
ترون اآمنون متاما. نود اأن ن�صجع الآخرين على احل�صور. بات خراء الآثار العراقيون 

يف عزلة عن املجتمع الدويل ونود اأن ن�صجعهم على اإعادة التوا�صل."
 ويقول خراء الآثار اإن اأبحاثهم �صوف تلقي مزيدا من ال�صوء على الدويالت ال�صغرية 

التي كانت تتاألف كل منها من مدينة واحدة يف تاريخ العراق.

بغداد ــ �صيماء ر�صيد 
اأّكد اخلبري القانوين طارق حرب ان قرار منع قناة العراقية من تغطية ن�صاطات 
جمل�ص النواب »غري قانوين«, مبينا ان الق�صية ابتعدت عن تطبيق حكم القانون 

والد�صتور, لن ال�صبكة ملزمة مبوجب القانون بتغطية ن�صاط جمل�ص النواب.
من  العراقية  لقناة  منع  من  �صدر  »ما  ان  لـ«ال�صباح«:  ت�صريح  يف  قال  حرب 
دخول الرملان كان يجب ان ي�صدر من جمل�ص النواب ولي�ص من رئي�ص جمل�ص 
النواب«, م�صيفا »كان يجب ان يخ�صع املنع اىل الت�صويت من قبل الرملان وهو 
يقرر ذلك«.وتابع: ان »العراقية قناة دولة ممولة من املال العام ومكلَّفة مبوجب 

القانون رقم 66 ل�صنة 2004 بتغطية ن�صاطات جميع اجلهات احلكومية مبا فيها 
جمل�ص النواب, وبالتايل هنالك ن�ص يلزم القناة بتغطية ن�صاطات املجل�ص«.

وزاد حرب بالقول: »اذا اريد عدم تغطية القناة لن�صاطات املجل�ص, ل بد ان يكون 
اما بتعديل القانون او على القل عر�ص القانون على جمل�ص النواب للت�صويت 
عليه, فان �صدر بالغلبية متنع القناة, وان مل ي�صدر يجب ان تغطي الن�صاطات«, 
موؤكدا »يف حالة وجود خمالفة �صخ�صية ت�صدر من موظف يف القناة �صواء مرا�صل 
او م�صور يطلب رئي�ص املجل�ص من ال�صبكة تغيري املوظف من خالل خماطبتها«.

االأقمار ال�سناعية ت�ساعد يف اكت�ساف جممع اأثري يف مدينة اأور

خبري قانوين: منع »العراقية« من دخول الربملان �سلوٌك غري  د�ستوري

وكالت:







 1979 العام  يف  الإيرانية  الثورة  الول:  احلــدث 
من  ر�صمه  مــامّت  لكل  مفارقا  حدثا  �صكل  ــذي  ال
خرائط �صيا�صية للمنطقة, و�صعت ال�صيعة, ككيان 
كل  متتلك  دولــة  يف  ال�صلطة,  قمة  على  �صيا�صي 
ال�صرتاطات ال�صرتاتيجية للنمو والتفوق واحتالل 

مكانة تتنا�صب وحجمها.
يف  ح�صني  �صدام  نظام  �صقوط  الثاين,  احلــدث 
العام 2003 وو�صول ال�صيعة اىل �صدة احلكم يف 
خميالهم  يف  وامل�صلمني  للعرب  الكثري  مّثل  بلد 
التاريخي, والذين مل ي�صتوعبوا بعد حجم التغيري 
الذي حدث, اأو انهم لي�صوا م�صّدقني حتى الن ما 

حدث.
الثماين  حــرب  ففي  احلــدثــني,  ــة يف  دال مفارقة 
ومن  امريكا  كانت  وايـــران,  العراق  بني  �صنوات 
خلفها دول اوربا واخلليج, هي من تدعم �صدام 
يف  ال�صيعية  التجربة  ل�صقاط  حربه  يف  ح�صني 
ايران, وهي نف�صها التي تعاونت على ا�صقاطه يف 

العام 2003.
يكن  مل  ح�صني,  �ــصــدام  نــظــام  �صقوط  ماقبل 
اأو  �صيا�صي,  كالعب  ال�صيعة  عن  يــدور  احلديث 
طرف فاعل يف اللعبة ال�صيا�صية, ال مبقدار بع�ص 
التحركات هنا اأو هناك, )لبنان كمثل بارز(, لكن 
�صقوط بغداد ك�صف املخبوء يف ال�صدور, واظهر 

مايف القلوب علنا.
ثم لتاأتي احداث �صوريا, ويعود العرب وامل�صلمون, 
اىل  وال�صيا�صية,  الدينية  فاعلياتهم  خالل  ومن 

احلفر يف املاأثور الديني والتاريخي, وا�صتعارة تلك 
الذي  العدو  لهذا  املتعددة,  والرت�صيمات  ال�صور 

لميكن قهره اأوالق�صاء عليه.
هناك ثالثة اأحداث تاريخية ي�صتمد منها العرب 

وامل�صلمون �صورهم تلك عن ال�صيعة.
الول, هو املدّونات العقائدّية والفقهّية التي اأعقبت 
والتي  ال�صالم(  المام احل�صني )عليه  ا�صت�صهاد 
و�صلت يف ذروتها, وبعد قرون اىل تو�صيف ماحدث 
له )عليه ال�صالم( بانه )قتل ب�صيف جــده(, مع 
اقرتان كّل حدث �صيعي بارز )ثورة – انتفا�صة( 
ثم  بالراف�صة,  مـــرورا  ال�صعوبّية,  ثم  بــاملــوايل, 
ي�صبح ال�صيعة, بعد �صقوط بغداد بيد املغول, هم 
اخلالفة  واندحار  ال�صقوط  بهذا  الرئي�ص  املتهم 

ال�صالمية.
الثاين, حتّول اإيران من املذهب ال�صني اىل املذهب 
قرون,  اربعة  قبل  ال�صفوية,  الدولة  يف  ال�صيعي, 
وكانت الت�صمية التي تطلق على ايران قبل حتولها 
التاريخية هي )ايــران امل�صلمة( ثم  الكتابات  يف 
لتتحول الت�صمية بعد ذلك اىل )ايران املجو�صّية( 
او )ايران الفار�صّية(. وي�صتطيع املتتبع للكتابات 
التاريخّية حول اإيران قبل ت�صّيعها اأن يالحظ غياب 

اأي تو�صيف له عالقة باملجو�ص اأو الفر�ص.
تاريخ  وهو  الإيرانية,  العراقية  احلــرب  الثالث, 
على  مبنيا  ـــذاكـــرة,  ال يف  طــريــا  لزال  حــديــث 
التاريخني ال�صابقني من ناحية اخلطاب والدللت.

مل يرتك الإعالم العراقي يف حرب الثماين �صنوات 

من و�صف ال وا�صتدعاه من ذاكرة التاريخ, لو�صم 
العدو الذي يحاربه, فهو )جمو�صي – فار�صي – 
عبدة النار – ابناء املتعة – اأحفاد ك�صرى( وغري 
ذلك من مفردات يف القامو�ص التعبوي, لي�صّكل من 
خاللها �صورة منطّية قريبة لالأذهان يف خطابات 

العرب وامل�صلمني بعد �صنوات لحقة.
يذكر قي�ص ح�صن يف كتابه )حتت �صماء ال�صيطان( 
وهو مفكرة �صخ�صية لأربعة عقود عراقّية, كيف 
اأن حزب البعث قد اأطلق على من ولد عام 1968 
ت�صمية )جيل الثورة(, كانت الت�صمية حقيقية, لي�ص 
من زاوية البعث )التعبوية( التي حاول من خاللها 
تكري�ص هذه ال�صفة عر اأدبّياته, بل كانت الت�صمية 
وي�صيف  نف�صه.  اجليل  نظر  وجهة  من  حقيقّية 

قائال:
اأمــام �صطوة املركزّية  اأّمــا التعددّية فقد تال�صت 
العربية, و)القطر العراقي( ليعرف اإل باأنه جزء 
من المة العربية, وعليه اأن ي�صّخر اإمكاناته املادية 
والب�صرية خلدمة هدف الوحدة العربية املقد�ص, 
مل ن�صتهجن فكرة ان على اجلميع من غري العرب 
ان يلحقوا بركب العروبة مقّدمني ولءهم املطلق 

الصورةالنمطية للشيعة في االعالم العربي

حدثان مهمان يف ال�سروع بر�سم االطار العام لل�سيعة فوق امل�سهد ال�سيا�سي,العربي منه 
اأو اال�سالمي او العاملي.

  حيدرالجراح
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ل�صلطتها, لقد اأُهمل كل ما هو غري عربي او ُاعتر زائــدة دوديــة تركتها الصورةالنمطية للشيعة في االعالم العربي
اجلغرافية, والهجرات, واحلروب على نقاء عروبة العراق.

الثمانينات  ال�صيعة يف  البعث جعلت  ر�ّصخها  التي  النمطية  ال�صورة  هذه 
ح�صادا لإهمال )كل ما هو غري عربي او اعتر زائدة دودية(.

ماهي ال�صورة النمطية؟
انها مايعّد متثياًلاأوتطبيًقا ل�صورة اأونوعاتقليدّيا علىطريقٍة واحدة,لتغيرَي, 

ولجديدَ, ولاإبداع  فيه.
يعّد ال�صحفي الأمريكي  ) والرت ليبمان( اأول من ا�صتخدم هذا امل�صطلح 
بو�صفه مفهوما    يراد به القول ان ال�صعور الوحيدالذي يحمله اأي �صخ�ص 
حول حدث مل   يجربه  هو�صعور نابع من ت�صوره الذهني للحدث, واأن ما 
اأو  اأومبا�صرة, بل على �صورة �صنعها  يقوم به ليعتمد على معرفة معينة 

اأعطيت له.
ويعرف الباحث غوردون اليوت ال�صورة النمطية باأنها)اعتقاد مبالغ فيه 

يرتبط بفئة, وظيفته تريرال�صلوك اإزاء تلك الفئة(.
كيف يتعامل العالم العربي مع ال�صيعة يف اخباره وتقاريره املرئية واملكتوبة؟

هناك نوعان من هذه اخلطابات:
النوع الول هو العالم الر�صمي الذي يقدم وجهة نظر الدولة التي ميثلها, 
واعالم غري ر�صمي, م�صتقل وحر يف الظاهر, لكنه يتلقى متويله من خالل 
اأجهزة الدولة, اأو من متنفذين فيها, ويعر عن راأيها دون ت�صمية للجهات 
تلك.. اأي انه تعبري عما يفكر به قادة تلك الدولة, ولي�صتطيعون التعبري عنه.

ويف اأحيان كثرية يلجاأ الإعالم الر�صمي اإىل ف�صح املجال من خالل مواقعه 
التفاعلّية, اىل القّراء بالتعبري عن ارائهم دون خوف او وجل, ومعلوم اأن 
القائمني على تلك املواقع, ليحجبون او مينعون من ن�صر اي تعليق ي�صيء 

اىل ال�صيعة  كمذهب.
اأبرز تلك الو�صائل العالمية, ومن خالل موادها هي قناة العربية و�صحيفة 
ال�صرق الو�صط, والثنتان مملوكتان للعربية ال�صعودية, ويتبنيان وجهات 

نظر العائلة املالكة جتاه جميع الق�صايا على ال�صاحة العربية وال�صالمية.
املنت اأو الن�ص يف املادة املرئية او املقروءة, هو وجهة نظر ر�صمية, لت�صتعمل 
الأو�صاف والألقاب �صد ال�صيعة كمذهب, بل ترتك ذلك اىل الهام�ص, من 
خالل ردود القراء وتعليقاتهم على املادة, وت�صمح للتمادي يف ا�صتعمال كل 
�صتيمة ونقي�صة �صد ال�صيعة, كمذهب اأو �صعائر اأو مراجع دين اأو فاعليات 

�صيا�صية اأو اجتماعية.
واأكرث مايده�ص يف التعليقات وخ�صو�صا على مواد موقع )العربية( هو كرثتها 
الكاثرة والتي لتتنا�صب مع احلدث الذي ينقله اخلر, اأو التقرير,حتى لو 

تعّلق ذلك باحلدث الوكراين على �صبيل املثال.
 يف حني تغيب تلك الردود والتعليقات على مواد حتتل املواقع الوىل يف جميع 

و�صائل العالم العاملية لأهميتها و�صخونتها.

مل يكن �صديقي يتحدث عن اعالن جتاري او م�صابقة ما, امنا ردَّ عليَّ 
عن  احلديث  اأطــراف  تبادلنا  حني  ذهبية"  "فر�صة  املفردتني  بهذين 
فيه  كــان  ومــا  الــعــراق,  يف  التغيري  على  الزمن  من  م�صى  الــذي  العقد 
من �صرورات ا�صتثمار كل عام بل كل يوم من اجل البناء, بناء الوطن 

والذات للعراقيني.
اأن التاريخ ل  اأَعلُم كما العديد من املهتمني, ان ما ق�صده �صديقي هو 
يرحم َمن مل يهتم لُه ويتعلم منه, واأن الغلبية املحرومة من العراقيني 
قد عانت لعقود بل قرون من القمع وال�صطهاد وم�صادرة احلقوق وقد 
بالد  الأمور يف  زمام  تويل  لتحقيق احللم, حلم  املنا�صبة  الفر�صة  اأتت 
حكمتها طوائف حملية واأجنبية باحلديد والنار ومل تفلح يف اقامة نظام 

�صيا�صي واجتماعي م�صتقر.
اأُكله يف جوانب  اأتى  يف احلقيقة ان ال�صتثمار املرجو لهذه الفر�صة قد 
اقت�صادية واجتماعية ل�صرائح معينة من العراقيني, لكن الطرف الآخر 
من معادلة البناء ظّل ناق�صًا فيما يتعلق بنظرة الفرد والأ�صرة واملجتمع 
عمومًا اىل طبيعة النظام اجلديد من حيث احلقوق والواجبات, ولهذا 
املطالبة  كيفية  يف  املجتمعي  بالوعي  يتعلق  اأحدهما  موؤ�صَرين  النق�ص 
باحلقوق ومعرفة اأ�صاليب ال�صغط وت�صخي�ص اجلهة التي يتوجه لها هذا 
ال�صغط. واملوؤ�صر الثاين هو ان الرتكيز املفرط على املناداة باحلقوق قد 

اأوجد خلال كبريا يف جانب الواجبات امللقاة على عاتق الفرد.
فلم يعد اللتزام مب�صاديق القانون واحرتام النظام العام �صفة عامة 
والبنى  العام  املال  على  التجاوز  حتوَل  فيما  ال�صتثناء,  هو  ا�صبح  امنا 

التحتية اأمرًا طبيعيا جدا ول ا�صكال معنوي او اخالقي فيه!
ان الأخذ بعني العتبار م�صاألة الوعي للواجبات امللقاة على عاتق الفرد 
والأ�صرة يعد عامال حا�صما يف ا�صتقرار النظام الجتماعي, وميد تاأثريه 
يتحول  ُوجــد-  الــوعــي-اإن  هذا  ان  بل  ال�صيا�صي  النظام  نحو  اليجابي 
ال�صيا�صي  ال�صراع  وفهم طبيعة  الف�صاد  م�صاعد يف مكافحة  اىل عامل 

وال�صطراب الأمني الذي ت�صهده بالدنا منذ عقد تقريبا...
–الذي  ال�صالم  عليه  ال�صادق  جعفر  اإمامنا  ان  العنوان,  اىل  رجوعًا 
ال�صالمي  للفكر  التف�صيلية  الأُ�ص�ص  و�صع  قد  بــه-  نتاأ�صى  اأن  يجب 
واأ�ّص�ص مدر�صة لزلنا حتى الآن ن�صتمد منها العلوم واملعارف والفل�صفة 
ذلك  وكل  العبا�صية,  الدولة  وطفولة  الأموية  الدولة  �صيخوخة  م�صتثمرًا 

كان ا�صتثمارا مثاليًا لفر�صة ذهبية يف اأعوام قليلة...

فر�سة ذهبية

• �صباح الطالقاين

 سةا 
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تلعب وسائل االعالم دورا مهما 
في بلورة توجه المتلقي ولها 
تاثير كبير في تغيير قناعات 
وتوجهات الرأي العام, وهي 

مصدرٌ  مهم  في عملية 
التثقيف والتعليم ونقل 

الثقافات في مختلف توجهاتها, 
ولهذا احتلت وسائل االعالم 

اهتماما خاصا سواء على صعيد 
الدول او الشركات الكبرى 

من اجل الحصول على غايات 
ومصالح منوعة من حيث 

االولوية, فوصلت الى مستويات 
عالية في التقدم بالمهارات 

والتقنيات الحديثة.
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مدير المركز العراقي لإلعالم والمعلومات:
المركز يحرص على إقامة دورات تدريبية في مختلف النشاطات اإلعالمية 

حوار: حممود امل�سعودي



عبد اجلبار التميمي



إن الصحفيين الطارئين على المهنة أضعفوا الخطاب 
اإلعالمي بشكل عام 

بع�ص  اأخـــذت  الــعــامل  يف  احلا�صل  التطور  وملواكبة 
املجال,  بهذا  العمل  العراق  الإعالمية يف  املوؤ�ص�صات 
من حيث تدريب وتطوير العاملني يف و�صائل الإعالم 
العراقي  املركز  املوؤ�ص�صات  هــذه  بني  ومــن  املختلفة 
 2004 عــام  يف  تاأ�ص�ص  الـــذي  واملعلومات  لــالإعــالم 
جملة  اأجــرت  اأو�صع  ولتفا�صيل  بغداد,  العا�صمة  يف 
)الرو�صة احل�صينية( حوارا مع مديره الأ�صتاذ عبد 

اجلبار التميمي.

متى تكّونت لديكم فكرة  الرو�سة احل�سينية:  
تاأ�سي�س املركز وما هو الهدف منه؟

التميمي: ولدت فكرة ان�صاء املركز بعد عام 2003م 

لالعالميني  خــدمــة  تــقــدمي  هــو  منه  الغر�ص  وكـــان 
وخا�صة ال�صباب الطموح والــذي يحر�ص على العمل 
وهو  اجلاللة,  �صاحبة  عامل  يف  والدخول  العالمي 
ولــدت  التي  الخـــرى  العالمية  الو�صائل  مــن  جــزء 
ال�صرياتون  فندق  يف  البداية  وكــانــت  التغيري,  بعد 
النظام  و�صع  مت  حيث  بغداد  العراقية  العا�صمة  يف 
الداخلي والقانوين, ومت ت�صجيله يف دائرة  منظمات 
بدقة  الداخلي  النظام  درا�صة  ومت  املــدين,  املجتمع 
وتركيز من خالل اللجنة القانونية يف دائرة املنظمات 
من  حتركنا  وبعدها  الأ�صولية,  الإجـــازة  منحنا  ومت 
خالل عدة جولت لفتح فروع عدة منها الب�صرة وبابل 
وقريبا �صيكون لدينا فرع يف حمافظة كربالء املقد�صة 

والديوانية .
الرو�سة احل�سينية: ما هي ابرز ن�ساطات املركز؟
التميمي: للمركز ن�صاطات كثرية من اأبرزها تاأهيل 

وتطوير الكثري من الكوادر الإعالمية الن�صوية, وكذلك 

خريجي كلية الإعالم يف جامعة بغداد وخريجي كلية 
الفنون اجلميلة و�صبكة الإعالم العراقي والكثري من 
العراقيني  ال�صحفيني  نقابة  ع�صوية  اإىل  التابعني 
ــدورات  ال من  الكثري  فتح  مت  حيث  م�صارك,  بدرجة 
ووزارة  املحامني  و  ال�صحفيني  نقابة  يف  التطويرية 

الثقافة.
مينح  كامل  لأ�صبوع  متتد  التي  الـــدورات  ختام  ويف   
و�صبكة  املركز  قبل  من  تقديرية  �صهادات  امل�صاركني 
الإعالم العراقي وهذه الدورات تقام باأ�صعار منا�صبة 
جدا )اأ�صعار رمزية( وتق�صم العوائد بني املركز و�صبكة 

الإعالم العراقي.
هل لديكم ن�ساطات خارج  الرو�سة احل�سينية: 

العراق؟ 
التميمي: نعم �صارك املركز يف موؤمتر القمة العربية 
الذي عقد يف مدينة اخلرطوم عا�صمة ال�صودان يف عام 
2006, وكذلك �صاركنا �صمن وفد احتاد ال�صحفيني 
العرب يف القاهرة و يف موؤمترات عمان مع وفد نقابة 
ال�صحفيني الأردنيني حيث مت اأقام املركز العديد من 
يف  وتطبيقاته  اخلر  جمال  يف  ودورات  حما�صرات 

جريدة الد�صتور.
اإق��ام  املركز  اأن  ذك��رمت  احل�سينية:   الرو�سة 
املوؤ�س�سات  م��ن  الكثري  وزار  ال����دورات  م��ن  ال��ع��دي��د 

االإعالمية, فيكف تقيمون عمل هذه املوؤ�س�سات؟
يف  الإعالمية  املوؤ�ص�صات  وتنوع  كــرثة  التميمي:  

العراق بعد عام 2003 يعد �صيئا مفيدا ملجال الإعالم, 
جمال  يف  خــرة  لديهم  لي�ص  اأ�صخا�ص  دخــول  ولكن 
الإعالم جعل الإعالم والعاملني فيه يف حيز اأخر بعيد 
عن الإعــالم املثايل, واإن ال�صحفيني الطارئني على 

املهنة ا�صعفوا اخلطاب الإعالمي ب�صكل عام. 

 حيث تعد مهنة العمل ال�صحفي والإعالمي هي مهنة 
�صريفة ور�صينة, لذا على ال�صحفي و الإعالمي  اأن 
يــوؤدي مهاّمه املهنية بطريقة �صفافة و�صحيحة, وما 
ناأ�صف عليه يف وقتنا احلا�صر هو اأن بع�ص ال�صحفيني 
�صار يباع وي�صرتى حتى بات اإي�صال املعلومة واحلقائق 
غري �صحية للمتلقي وهذا ي�صعف العملية الإعالمية 

واخلطاب الإعالمي ب�صكل عام.
اإعالم  كيف تقّيمون عمل  الرو�سة احل�سينية: 

العتبة احل�سينية املقد�سة ؟
الإعــالم  لعمل  م�صاهدتنا  خــالل  مــن  التميمي:    

�صدى  له  اأن  لحظنا  املقد�صة,  احل�صينية  العتبة  يف 
وا�صعا وكبريا, والعاملون يف هذا اجلانب يتميزون عن 
الن�صاط واخلرة والعمل الدوؤوب  غريهم من حيث  
واملتوا�صل يف الإعالم, وهذا -بال �صك- ُينجح العملية 

الإعالمية برّمتها.
الرو�سة احل�سينية: العراق مقبل على انتخابات 
برملانية, هل لديكم برامج لت�سجيع الناخب على اأداء 

حقه يف االنتخابات؟ 
من  العديد  تاأ�صي�صه  ومنذ  املركز  اأقــام  التميمي: 

الدورات والرامج املختلفة حيث انطلقنا منذ ال�صتفتاء 
على الد�صتور العراقي من خالل دورات اأُقيمت لتاأهيل 
العاملني فيها, ومازال عملنا م�صتمرا  يف كل انتخابات 
�صواًء اأكانت انتخابات جمال�ص املحافظات اأم جمل�ص 
النواب, حيث نهدف اإىل تر�صيخ مبادئ الدميقراطية 

واحلرية لدى الناخبني عموما.
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فيها,  ولــدُت  مدينتي  كربالء  ببيئته"  تاأثره  عن  احلليم  عبد  ويتحدث 
الرث  واملــوروث  والقدا�صة  الأ�صالة  من  اجلميلة  اأطاللها  بني  وترعرعت 
عليه  احل�صني  لالإمام  والرتبوية  الفكرية  بالنه�صة  وامل�صبع  والوا�صع 
م�صّبع  اإطار  �صمن  الكربالئي  املوروث  هذا  كل  ا�صتلهمُت  وقد  ال�صالم, 
بالقد�صّية والأ�صكال البيئّية اخلا�صة مبدينتي مثل ال�صنا�صيل والب�صاتني 
وقد وظفُت كل هذا �صمن اللوحات التعبريية والرمزية وب�صكل مكثف".

يف  عموما  الفنية  ال�صاحة  يف  اجلمود  من  عديدة  عقودا  اأن  مو�صحًا" 
الفنية  لالأعمال  م�صهديًا  فراغا  خلقت  كربالء,  يف  وخ�صو�صا  العراق 
وكانت قراءة املتلقي لها واهنة لن�صغاله بهموم احلياة وماآ�صيها, والناقد 
الفني تراجَع دوره مع حتمية �صلطة الفراغ الفني, لكن الإبداع مل يتوقف 
فمازال هناك رافد الأفكار والإيحاء والذات امل�صبعة بالرغبة بال�صتمرار 
واملحا�صرات  الأما�صي  خــالل  من  العراقي,  الفنان  عند  العطاء  يف 
والعرو�ص الت�صكيلية التي ن�صّر على اإقامتها بني حني واآخر بجهود يطغى 

عليها الطابع الفردي اكرث مما هو املوؤ�ص�صاتي او الر�صمي".
الت�صكيلية  الفنون  اأنواع  بجميع  اأهتم  جتربته" اأنا  عن  تعريفًا  وي�صيف 
ومدار�صها مثل الر�صم الواقعي والرمزية والتجريدية, واأ�صتخدم جميع 

 موروث يشّكل مصدر إلهام 
الفن التشكيلي في كربالء

 الفن العراقي فن له جذور متنوعة عديدة، تتصل بموروث ثقافي وفكري يمتد آلالف السنين عبر التاريخ، 
فكما هو معروف أن أصول الكتابة التي اكتشفت في بالد ما بين النهرين كانت في مرحلة معينة على 
الذي  محيطه  من  به  يتأثر  ما  تصوير  في  العراقي  االنسان  مخيلة  اتساع  على  يدل  وهذا  رسوم،  شكل 
يعيش فيه من خالل شيء اسمه الرسم". هذا ما يقوله الفنان التشكيلي ورسام الكاريكاتير العراقي 

عبد الحليم ياسر حين دفعناه للتصريح عن تقييمه الشخصي ألهمية الفنون عند العراقيين.. 
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 فنون



الأدوات يف الر�صم, والألوان الزيتية واملائية واأنواع الأحبار, حيث 
اأحاول اأن اأكون ملّمًا بكل متطلبات البداع والرقي يف تخ�ص�صي".
وفيما يخ�ص فن الكاريكاتري يعتقد" انه اأكرث الفنون تعبريًا عن 
تهم  التي  الق�صايا  خمتلف  يعالج  وهو  تاثريًا,  واأكرثها  ــراأي  ال
الفرد واملجتمع �صيا�صية كانت او اقت�صادية او اجتماعية, ويف ظل 
ابتعاد الفرد عن القراءة, فاأنا اأميل للكاريكاتري ال�صاخر لإي�صال 

اأفكاري ب�صرعة وتاأثري خاطف وقوي". 
الرعاية  قلة  من  يعانون  الذين  الفنانني  من  كغريُه  احلليم  عبد 
والهتمام وعدم توّفر الفر�ص لالإبداع يف ظل الأو�صاع القلقة يف 
البلد, وهو يرى" انه ل توجد رعاية ول يوجد دعم للفنان لتحفيزه 
نحو تقدمي الف�صل, بل هناك وجود للو�صوليني والنتهازيني..."

وفيما يخ�ص التكامل الفكري والإبداعي بني الفنانني فاأنه يوؤمن" 
بالتعاون واإقامة املعار�ص امل�صرتكة وذلك للتوا�صل وتالقح الأفكار 
مدر�صة  من  لأكرث  ونتاجات  ابداعية  جوانب  ولتقدمي  جهة,  من 
فنية من حهة ثانية ولتن�صيط احلركة الفنية الت�صكيلية وغريها 

من جهة ثالثة.. 

عبد الحليم ياسر
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ما ان انطلقت امل�صابقة العاملية حلفظ )خطبة ال�صيدة زينب عليها ال�صالم يف 
جمل�ص يزيد لعنه اهلل( حتى لّبت الأخوات الزينبيات دعوة امل�صاركة يف امل�صابقة 

ن�صرًة لل�صيدة املظلومة وعهدًا منهن يف ال�صري على خطاها...
ال�صالم  عليها  زينب  العقيلة  �صحن  من  امتدت  التي  امل�صابقة  تفا�صيل  وحــول 
بكربالء اىل العديد من املدن وبلدان العامل حتدث )للرو�صة احل�صينية( امل�صرف 
ان  قائاًل" رغم  الدين ها�صم  �صعد  ال�صيد  الفتيات  لرعاية  على مركز احلــوراء 
اإل ان احل�صور  ن�صاط ميار�صه مركز حوراء  اول  ا�صتحدث موؤخرا وهذا  املركز 
الن�صوي كان حا�صرة وبقوة حيث بلغ العدد الكلي للم�صاركات وطيلة فرتة امل�صابقة 
 21 ـــ  )20ـ اأيــام  لثالثة  امتدت  التي 
ــ22 �صباط( بلغ 13359 مت�صابقة".

ــز  ــرك ــى امل ــــح املـــ�ـــصـــرف عــل واأو�ــــص
العقيلة  "امل�صابقة اقيمت يف �صحن 
اكتظت  وقــد  الــ�ــصــالم  عليه  زيــنــب 
خمــيــمــات �ــصــحــن الــعــقــيــلــة زيــنــب 
بامل�صاركات,كما  الــ�ــصــالم   عليها 
احل�صيني  املخيم  خ�ص�صنا  انــنــا 
امل�صاركات  مــن  عــدد  الــيــه  ونقلنا 

العدد يف كربالء املقد�صة فقط  تلو الآخر يف حني و�صل  فالإعداد ازدادت يوما 
العراقية وهي  املحافظات  امتدت يف عدد من  امل�صابقة  ان  9809 مت�صابقة كما 
الديوانية وبلغ عدد املت�صابقات فيها 258 مت�صابقة وبابل 276 مت�صابقة والب�صرة 
170 مت�صابقة, ومي�صان )215(, اما خارج القطر ففي لبنان بلغ عدد املت�صابقات 
الكلي  الــعــدد  بلغ  حيث  مركز  مــن  اأكــرث  هناك  كــان  ال�صعودية  ويف   ,)1043(
للمت�صابقات 1026 مت�صابقة, و�صوريا )200(, بلجيكا )30(, ال�صويد )27(, كندا 
)9(, اأملانيا )2(, اما ايران فقد �صمت ثالثة مراكز وهي م�صهد وقم وطهران 

وبلغت ن�صبة امل�صاركات فيها )241("
واأ�صاف" �صيتم منح جميع امل�صاركات من داخل العراق وخارجه �صهادة م�صاركة 
با�صم المانة العامة للعتبة احل�صينية املقد�صة و�صتكون هذه ال�صهادة حمل اعتزاز 
وافتخار لكل مت�صابقة و�صنحاول ا�صتح�صال موافقة من قبل المني العام للعتبة 
احل�صينية املقد�صة ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي على ان تكون اجلوائز اكرث من 
اأُعلن عنها ونحاول ان نق�صم اجلوائز على �صكل فئات مق�صمة ح�صب درجة  ما 

المتحان ) 100ــ99 ــ95 ( وهكذا ".
وبني" ان عدد املراكز يف خارج العراق ما يقارب  16 مركز من الدول العربية 

والأجنبية, و�صنحاول التن�صيق مع جهات اخرى للم�صابقات القادمة".
احل�صينية  العتبة  الفتيات يف  لرعاية  ال�صالم  عليها  احلوراء  مركز  م�صوؤولة  اأما 

لحفظ خطبة      السيدة زينب (١٣٣٦٠ متسابقة) 
• تقرير: ف�سل ال�سريفي 
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لو تتبعنا حديث الر�صول الأعظم حممد )�صلى اهلل عليه واله ( يف حق الإمام علي حينما 
قال له )يا علي ل يعرف اهلل اإل اأنا واأنت ول يعرفني اإل اهلل واأنت ول يعرفك اإل اهلل 
واأنا( ويف موطن اأخر جنده -�صلوات اهلل عليه وعلى اآله- يعلن يف حديث �صريف )علي 
مع القراآن والقراآن مع علي , ولن يفرتقا حتى يردا علّي احلو�ص يوم القيامة (... يت�صح 
لنا اإن هنالك عالقة تكاملية وكذلك عالقة احتادية بني القران الكرمي والإمام علي, 
لن العبارة تتبعها اأداة نفي للدللة على امل�صتقبل)لن يفرتقا( لأن علي )عليه ال�صالم( 
الناطق يف �صلوكه وت�صرفاته بل هو كما و�صف نف�صه يف معركة �صفني  القراآن  يج�صد 
القراآن  اهلل يف  اهلل   ( لأولده  و�صيته  احلال جند يف  وكذلك  الناطق(...  القراآن  )اأنا 
اأعلّنا  اأن يبنّي لنا باعتبارنا  اأراد من خاللها  اإمنا  فال ي�صبقكم بالعمل به غريكم (... 
ت�صّيعنا ومت�صَكنا به �صرورة اأن ل ي�صبقنا اىل فهمه وال�صري بنهجه غرينا, ولعّله كذلك 
يطلب منها �صرورة التم�صك به ومبنهجه لن ال�صري بعك�ص الجتاه الذي ر�صمه لنا ي�صبب 
ُتْم َعَلى  لنا الهالك وخ�صارة الدارين وهذا ما اأ�صار اإليه يف خطبته يف الكوفة "اإِْن ُعِر�صْ
َو�َصلََّم"  واله  َعَلْيِه   ُ اهللَّ لَّى  �صَ ٍد  مَّ حُمَ ِديِن  َعَلى  َفاإِينِّ   , ي  ِمنِّ ُءوا  َتَتَرَّ َفال   , ي  ِمنِّ اَءِة  ــَرَ اْل
الرف�صور  امل�صيحي  الكاتب  اإن�صاتي لق�صة  ا�صتذكرتها خالل  واملطالب  الو�صايا  .هذه 
)مي�صال كعدي( خالل زيارتي لداره يف لبنان الذي فاجاأين مبطلب والده املولع بكتاب 
نهج البالغة و�صخ�صية الإمام علي )عليه ال�صالم( رغم اعتناقه الدين امل�صيحي موؤكدا 
على ولده الذي اجتاز املاج�صتري �صرورة اأن تكون اأطروحته للدكتوراه حول الإمام علي 

عليه ال�صالم.
مي�صال الذي مل يعار�ص رغبة والده ا�صار يل بانه خاطب الفاتيكان ل�صتح�صال موافقته 
التي ت�صتغرق مدة زمنية اأقلها )6( اأ�صهر لالجابة على طلبه فوجئ بان الفاتيكان وافق 
على طلبه خالل )48( �صاعة ومل تكن الق�صية حم�ص �صدفة او معجزة, بل ان الفاتيكان 

تفخر بان يكتب اأحد طلبتها مو�صوعا عن الإمام علي عليه ال�صالم.
مي�صال خالل حديثه حينما  التي فجرها  بل احلقيقة  الغ�صة  او  ال�صدمة  بل  املفاجاأة 
ا�صار بانه زار عدة دول عربية وا�صالمية من بينها العراق باحثا عن م�صادر مهمة عن 
المام علي عليه ال�صالم مل جتِن ثمرا وامنا وجد عما كان يبحث عنه يف مكتبة الفاتيكان 
يف ايطاليا فقط , بل انه وجد كذلك م�صادر وخمطوطات وعناوين خا�صة بالمام علي 

تفتقر لها مكتبات العامل.
فياترى هل �صياتي يوما نحث فيه اولدنا على البحث وال�صتق�صاء وال�صتكتاب والغو�ص 
يف بحر هذا ال�صخ�ص العظيم؟ ام نكتفي ب�صرد الق�ص�ص التي ن�صّور لهم من خالها 
القتل  لغة  �صوى  لتعرف  وقتالية  عدوانية  �صخ�صيذة  ال�صالم-  -عليه  علي  المام  بان 
الرجل  بع�ص حقائق هذا  على  فيه  نتعرف  الذي  اليوم  �صياأتي  وهل  والــدم..!  وال�صيف 
العظيم؟ ام نرتك ال�صاحة لكتاب وباحثني من ديانات ومعتقدات اخرى ليرتجموا لنا 

بع�ص �صجايا وخ�صائ�ص واأ�صرار هذا الرجل العظيم.  

 )وقفٌة مع )كعدي

•  ولء ال�صفار

يو 

 لحفظ خطبة      السيدة زينب

 " قائلًة  امل�صابقة  تفا�صيل  عن  فتحدثت  العبادي  حممد  �صارة  املقد�صة 
الرتبية  مديريات  مع  التن�صيق  ومت  فقط  النــاث  تخ�ص  العاملية  امل�صابقة 
حل�صور الطالبات وخ�ص�صت جائزة للمدر�صة التي حتقق ح�صورًا كبريًا يف 
عدد الطالبات وبالتايل اأدى هذا المر اىل التحفيز والتناف�ص بني املدار�ص".

وتابعت" اأخذت العتبة احل�صينية املقد�صة على عاتقها توفري و�صائل نقل تقل 
الطالبات من املدار�ص اىل مكان امل�صابقة ومن ثم اإرجاعهن اىل املدار�ص".

هي  واجلــوائــز  الــفــائــزات  تكرمي  �صيتم  النتائج  اإعـــالن  بعد  واأو�صحت" 
زيـــــارة املـــراقـــد املــقــد�ــصــة يف 
اإيـــــران بــالــنــ�ــصــبــة لــلــفــائــزات 
ــافــة اىل  ــالإ�ــص مــن الـــعـــراق ب
منحهن جمموعة من الجهزة 
ــنــوعــة, امــا  الــكــهــربــائــيــة املــت
العراق  الــفــائــزات مــن خـــارج 
ف�صتكون اجلائزة زيارة املراقد 
بالإ�صافة  العراق  يف  املقد�صة 
ـــع مــنــحــهــن جمــمــوعــة من  م

الأجهزة الكهربائية اأي�صًا".
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  ناصر الخزاعي   

املتنفذة  ال�صيا�صية  الإدارة  رقابة  يف  دورهــم  وكذلك 
امل�صاوئ  وك�صف  والتوجيه  النقد  اأ�ــصــويــة  وت�صليط 
فكّلما  اأي�صا  حا�صل  والعك�ص  والنحرافات,  واملفا�صد 
كثرية  م�صّميات  حتت  وانـــزوى  �صيا�صي  نظام  تخّلف 
ماكنته  على  بو�صوح  ذلك  ظهر  بال�صلطة  لال�صتئثار 
اأبواق  جمّرد  اإىل  �صتتحّول  التي  والإعالمّية  الثقافية 

ترّدد كالببغاوات مقالت ال�صيا�صي و�صعاراته الطّنانة.
لكن هل ت�صّح هذه املعادلة على اإعالم الهيمنة املتمّثل 
مبحاولت دول ال�صمال ب�صط نفوذها الثقايف على ما 
ي�صمى بدول اجلنوب, وهل تقوم املاكنة الإعالمّية يف 
الدول املتنّفذة واملت�صّلطة بدورها الرقابي املذكور اآنفا؟

النظرية  م�صداقية  اأ�صقطت  عديدة  عوامل  هناك 
ال�صابقة, وجعلت املاكنة الإعالمية يف دول الهيمنة تدور 
يف فلك ال�صيا�صي وتوؤكد نزعاته وتوجهاته واإن تعار�صت 
هذه النزعات والتوّجهات مع املبادئ الدميقراطّية التي 
ت�صاويهم  واإىل  احلقوق,  يف  الب�صر  وحــدة  اإىل  تذهب 
اإن�صانيا يف القيمة بغ�ص النظر عن اأجنا�صهم واإ�صكالهم 

واألوانهم.
النظام   ( بطبيعة  ملت�صق  هو  ما  العوامل  هــذه  من 
العاملي احلديث ( املعتمد على �صرورة وجود �صركات 
متعددة اجلن�صيات ل�صوق واحدة )عاملية( تتبارى عليها 
جمموعة دول متباينة املطامح والقوة, وهذا بالتايل ما 
يدعو اإىل تطور نظام الت�صالت والإعــالم مبا يتفق 
واأهداف النظام العاملي امل�صار اإليه, اعتمادا على لغة 
الذي  ــالم  الإع اأّن  اأي   ,) عــادة  الإجنليزية   ( واحــدة 
بال�صرورة  �صيكون  القت�صادية  الهيمنة  قوى  حتتاجه 
القوى  هــذه  واحتياجات  بنية  مع  ومت�صاوقا  متماثال 

ال�صاعية لب�صط نفوذها وفر�ص مركزّيتها.

ال�صوق  تخدم  ماكنة  اإىل  الإعـــالم  �صيتحول  وبذلك 
وت�صعى لتج�صيد مالمح اأيديولوجّية متعلقة باقت�صاد 
القت�صاد  وهـــو  ذكـــرنـــاه  مــا  كــل  وراء  يــقــف  حمـــدد 
الراأ�صمايل ) الأمريكي على الغالب ( وهو اقت�صاد واإن 
ارتبط بالهيمنة ال�صتعمارية القدمية لكنه مع النموذج 
تن�صيق  لإعــادة  ي�صعى  حتول  طابع  �صياأخذ  الأمريكي 
مراكز القوى وم�صادر ال�صتغالل املتغرية با�صتمرار, 
يقف  وال�صيطرة  للنظام  جــديــدة  اأمنـــاط  ولتحديد 

الإعالم يف مقدمتها.
ال�صدارة يف قدرتها  الإعــالم حتتل مركز  و�صائل  اإن 
الكون,  هذا  يف  نقطة  اأبعد  اإىل  والنفوذ  التغلغل  على 
ومن هنا اأ�صبح من ال�صرورة مبكان بالن�صبة للنظام 
العاملي اجلديد اأن ي�صتحوذ على كل اأجهزة الإعالم واأن 
ي�صّخرها لت�صّب يف �صاحله ويف �صالح براجمه الثقافية 
والقت�صادية, وهذا ما يف�صر حتول الإعالم يف اأغلب 
دول العامل اإىل طابع جديد هو الطابع التجاري الذي هو 

بالنهاية يخدم اأهداف ال�صوق ب�صورة اأو باأخرى.
ومع اأوائل ال�صتينيات وال�صبعينيات من القرن املا�صي 
ـــ) التدفق  ب ومــع بــدايــة املــ�ــصــروع الأمــريــكــي امل�صمى 
احلر للمعلومات ( بداأت موجة جديدة من الت�صدي 
ملحاولة و�صائل الإعالم الأمريكية الهيمنة عامليا على 
و�صلت  وقــد  ومغاربها,  الأر�ـــص  م�صارق  يف  الإعـــالم 
م�صتويات الت�صدي اإىل درجة اإعالن بع�ص املوؤ�ص�صات 
احلكومية و�صبه احلكومية موقفها الراف�ص اإىل هذا 
الغزو الإعالمي الثقايف الذي ا�صتفحل مع تطور �صبكة 
التي  العنكبوتية  ال�صبكات  وظهور  الدولية  الت�صالت 
واجلامعات  البيوت  يــداهــم  حقيقيا  خطرا  �ــصــارت 
واملقاهي والفنادق وي�صعى اإىل مترير النموذج الثقايف 

والإعالمي على الطريقة الأمريكية يف كل بقاع الأر�ص.
وهذا اخلطر �صيزداد يف قابل الأيام مع احتمالية قدرة 
البث املبا�صر عر الأقمار ال�صناعية من الف�صاء اإىل 
الأر�صّية  اأو تدخل من املحطات  و�صاطة  الأر�ــص دون 
بلدان  من  بلد  اأي  اأيــة حكومة يف  ل�صيطرة  اخلا�صعة 
برامج  مــن  �صيبث  مــا  يتخّيل  اأن  ولــلــقــارئ  ــعــامل,  ال
ودين,  عرف  وكل  اإن�صاين  خلق  كل  تنايف  و�صلوكيات 
الثقافّية  بال�صيادة  ال�صعور  م�صاألة  �صيجعل  ما  وهــو 
فيه  يهيمن  عــامل  يف  اخلــطــورة  وبالغة  ملحة  م�صاألة 
اإرادتــه ومنوذجه الثقايف على من هو  القوي ويفر�ص 
اأ�صعف منه اإعالميا وثقافيا وتكنلوجّيا. مّما يدعو - 
بالنتيجة - اإىل ت�صافر جهود دولية واإن�صانّية من اأجل 
ال�صيطرة على و�صائل تكنلوجيا الت�صالت ل بو�صفها 
اأداة لتحقيق الهيمنة الثقافّية فح�صب, واإمنا باعتبارها 

جت�صيدا لهذه الهيمنة ذاتها.
جتاهلها  ويتم  الإن�صان  حقوق  انتهاك  يتّم  وهكذا   
الإعــالم  ويفقد  الإعــالم  وحرية  التعبري  حرية  با�صم 
دوره الإن�صاين يف التوعية والتثقيف, ويتحول اإىل اأداة 
التدفق احلر   ( با�صم  والغطر�صة  الهيمنة  اأدوات  من 
للمعلومات ( وبا�صم الدميقراطية وحرية التعبري ت�صبح 

هيمنة الإعالم اإعالما للهيمنة ...

هيمنة اإلعالم.. إعالم الهيمنة !       
من املعلوم اأن هناك عالقة قوية ترب ال�سيا�سة باالإعالم, وكلما كان  

ا�سرتاطات  الدميقراطي يف  بالبعد  موؤمنا  ما  ال�سيا�سي يف دولة  النظام 
العملية ال�سيا�سية وموا�سعاتها انعك�س ذلك على االأداء االإعالمي الذي 
تديره املاكنة ال�سيا�سّية من خالل ما تتيحه من حرية وا�سعة وحركة 

حّرة للر�سالة االإعالمّية يف التعبري عن اآراء النا�س وتطلعاتهم. 



تعلن العتبة احل�سينية املقد�سة عن انطالق  )م�سابقة كتاب( بهدف ن�سر الثقافة 
االأول من  املجتمع ومت اختيار كتاب )قد جاءتكم موعظة( وهو  اال�سالمية بني 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  اعالم  ق�سم  يف  يباع  الكتاب  اأن  علما  امل�سابقة  �سل�سلة 
ب�سعر 7 دينار للن�سحة الواحدة , داعية الراغبني بامل�ساركة اىل مطالعة الكتاب 
بدقة لال�ستفادة منة واالجابة على اال�سلة اخلا�سة به يف اال�ستمارة املرفقة اخر 

الكتاب.
ال�سرو واملالحظات:

1-    �ستجري القرعة النتخاب 2 فائزا لالجوبة ال�سحيحة
2-    مت تخ�سي�س جوائز قيمة جدا للفائزين )يف حالة زيادة عدد امل�ساركني �سيزداد عدد اجلوائز(

3-    اجلائزة االوىل �سفر اىل العمرة  )او مايعادله( للم�ساركني من داخل العراق و�سفر اىل العتبات للم�ساركني من خارج العراق )او ما يعادله( ,اما اجلائزة 
الثانية والثالثة والرابعة �سفر اىل مدينة م�سهد املقد�سة  )اومايعادله(

4-    امل�ساركة يف امل�سابقة العمار 14عاما فما فوق )مواليد 2 فما دون(
214/4/31 اآخر موعد لت�سليم االجوبة يف تاري    -

-    ت�سلم االجوبة )اال�ستمارة(اىل ق�سم االعالم يف داخل ال�سحن احل�سيني ال�سريف )جوار باب الراأ�س ال�سريف(
7-    ت�سلم ورقة اال�ستمارة املرفقة اآخر الكتاب فق والتقبل اأي ورقة اخرى.

.)214 8-    �سيعلن عن ا�سماء الفائزين بالقرعة يف موقع العتبة احل�سينية املقد�سة وجملةاالحرار وجملة العائلة امل�سلمة )يف ال�سهر ال�ساد�س من عام

تدعو االأمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة الكّتاب واالأدباء للم�ساركة 
يف م�سابقة: 

تاأليف كتاب عن االإمام ال�سّجاد عليه ال�سالم, �سمن املحاور التالية:
1-دور االإمام ال�سجاد عليه ال�سالم يف النه�سة احل�سينية.

2-عالقة االإمام ال�سجاد عليه ال�سالم مع حّكام زمانه )درا�سة حتليلية(.
3-دور االإمام ال�سجاد عليه ال�سالم يف ن�سر مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم.

4-االأثر التعليمي يف اأدعية االإمام ال�سّجاد عليه ال�سالم.
-حقوق االن�سان, بني ر�سالة احلقوق لالإمام ال�سجاد عليه ال�سالم والئحة 

االأ املتحدة )درا�سة مقارنة(.
بة. ق دور االإمام ال�سجاد عليه ال�سالم يف حترير الر-

7-حقوق احليوان عند االإمام ال�سجاد عليه ال�سالم )درا�سة حتليلية(.
:ال�سرو

1-اليقل املوؤّلف عن 1 �سفحة A4 وال يزيد عن 2 �سفحة, بحجم 
.1 خ

2-ال تزيد ال�سفحة عن 24 �سطر مع الهوام�س.
-3 ي�سبق امل�ساركة يف املوؤلف مب�سابقة اأو موؤمتر اآخر.

..............................................................
وال�سعراء  االأدب���اء  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة  االأم��ان��ة  وتدعو 

للم�ساركة  مب�سابقة:
الق�سيدة العمودية عن االإمام ال�سجاد عليه ال�سالم

اأو  – 4 بيتًا �سعريًا,  ي�سبق طرحها مبهرجان   3 اأن تكون مابني على 
م�سابقة اأخرى.

�سلم املوؤلفات اىل اجلهات التالية يف العتبة احل�سينية املقد�سة  مالحظة: ت
)ق�سم ال�سوؤون الفكرية – ق�سم االعالم – ق�سم العالقات العامة( اأو تر�سل 

trl@imamhussain.org :عرب الربيد االلكرتوين
يف موعد اأق�ساه )2-�سوال-143ه� املوافق 214-8-18م(

وهناك جوائز قيمة للموؤلفات الفائزة.

تعلن العتبة احل�سينية املقد�سة عن انطالق  )م�سابقة كتاب( بهدف ن�سر الثقافة 
االأول من  املجتمع ومت اختيار كتاب )قد جاءتكم موعظة( وهو  اال�سالمية بني 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  اعالم  ق�سم  يف  يباع  الكتاب  اأن  علما  امل�سابقة  �سل�سلة 
 دينار للن�سحة الواحدة , داعية الراغبني بامل�ساركة اىل مطالعة الكتاب 
بدقة لال�ستفادة منة واالجابة على اال�سلة اخلا�سة به يف اال�ستمارة املرفقة اخر 

-    مت تخ�سي�س جوائز قيمة جدا للفائزين )يف حالة زيادة عدد امل�ساركني �سيزداد عدد اجلوائز(
-    اجلائزة االوىل �سفر اىل العمرة  )او مايعادله( للم�ساركني من داخل العراق و�سفر اىل العتبات للم�ساركني من خارج العراق )او ما يعادله( ,اما اجلائزة 

-    مت تخ�سي�س جوائز قيمة جدا للفائزين )يف حالة زيادة عدد امل�ساركني �سيزداد عدد اجلوائز(

اإعالن

اإعالن
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• تقرير: ف�صل ال�صريفي 

رمبا يعزف الناخب عن االنتخابات ويرتك 
العملية  ان  اإال  م�سريه  تقرير  يف  حقه 
او  ببء  ت�سري  بل  تتوقف  ال  ال�سيا�سية 
قد تتعرث, وللمواطن ان يعي ان �سوته هو 
بت�سافر  وذل��ك  التغيري  �سنع  يف  ي�سهم  من 
االأ�سوات ال�سريفة, فغري جمدي ان يتن�سل 
واإال  حقه  ع��ن  ي�سكت  او  م�سوؤوليته  ع��ن 
فالعواقب غري حممودة لذا ينبغي االنتباه 
القرار  ل�سنع  �سانحة  مازالت  الفر�سة  ان 

واملواطن هو من يقرر.

واالنتخابية  ال�سيا�سية  العملية 
عملية بناء طويلة املدى

والعالم  للثقافة  النباأ  موؤ�ص�صة  حترير  رئي�ص 
)ال�صيخ مرت�صى معا�ص (�صاركنا احلديث عن 
هذا املو�صوع قائاًل" مع ان ردود الفعال باجتاه 
النتخابات لي�صت ايجابية لكن يبقى النتخاب 
اأف�صل من عدمه فان عدم النتخاب يعود بنا اىل 
مربع الديكتاتورية وال�صتبداد فيتوجب على كل 
فرد معرفة املعنى احلقيقي لالنتخابات ودورها 

نفهم  ان  ن�صتطيع  بعد  وفيما  الوطن,  بناء  يف 
تقرير  وحق  الوطن  هذا  بناء  يف  املواطن  دور 
ينظر اىل  املواطن  ان  والذي يح�صل  امل�صري, 
والنتخابية  ال�صيا�صية  والعملية  بعجالة  المور 
هي عملية بناء طويلة املدى, فال توجد هناك 
جتربة مثالية بل التجارب تراكمية مت�صاعدة 
ثمار  نقطف  ان  ميكن  ول  ف�صيئا,  �صيئًا  تنمو 
العملية ال�صيا�صية اإل بعد ان نتعلم من التجارب 
التي خ�صناها, ونحن نالحظ ان هناك حت�صنا 

      االنتخابات القادمة
وعي الناخب وتحديد المصير
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النظمة  تغري  مع  واأخــرى  انتخابية  دورة  بني 
املغلقة  القائمة  نظام  كان  ان  فبعد  النتخابية 
القائمة  نــظــام  هــنــاك  ا�صبح  بــه  املعمول  هــو 
املفتوحة وبعد ان كان نظام الدائرة النتخابية 
املتعددة,  الدوائر  ا�صبح هناك نظام  الواحدة 
اما الآن فتم اعتماد قانون )�صانت ليكو( الذي 
العملية  يف  تطور  وهــذا  اجلميع  حقوق  ي�صمن 

ال�صيا�صية". 
املر�صحني  من  م�صتاء  املواطنني  بع�ص  وتابع" 
وهنا يتحمل املواطن جزءا كبريًا من امل�صوؤولية 
فعليه ان ينتخب كل من تتوفر النزاهة والكفاءة 
الناخب  وعي  فم�صتوى  والإخال�ص,  وال�صدق 
ان  ينبغي  التغيري,  عملية  يف  كبريًا  دورًا  يلعب 
قيمة  لــه   الــواحــد  ال�صوت  ان  الناخب  يلتفت 
النتائج  تكون  ال�صريفة  ال�ــصــوات  وبت�صافر 

مطمئنة".
وبني" من حق املواطن ان ينتخب او ميتنع عن 
النتخاب,  فالأمر يعود له فالنتخاب حق من 
حقوق املواطن ولكنه يخ�صر حتمًا ان مل ي�صرتك 
يف النتخاب, فهل يود اأحٌد ان يعود اىل اخللف 
فيجب  والتعذيب,  والقمع  ال�صتبدادية  حيث 
اأهم  ومن  الوطن,  بناء  يف  حقك  ت�صتخدم  ان 
غري  ومــن  النتخابات,  يف  امل�صاركة  احلقوق 
م�صوؤوليته,  من  املواطن  يتهرب  ان  ال�صحيح 

فامل�صوؤولية م�صرتكة بني املواطن وامل�صوؤول ففي 
اهلل  �صلى  الكرمي  للر�صول  ال�صريف  احلديث 
واأله و�صلم  )كلكم راع وكلم م�صوؤول عن  عليه 

رعيته( تاأكيد للم�صوؤولية اجلماعية".
وختم ال�صيخ معا�ص حديثه موؤكدًا" على املواطن 
انتخاب ال�صاحلني فالنتخاب واجب اخالقي 
احلقوق  جميع  ان  وبالتايل  ووطني  واإن�صاين 
ترتتب على حق النتخاب اي انتخاب ال�صخ�ص 

املنا�صب الذي يلتزم باأداء حقوق املواطن". 
رغم  ر�صانتها  اأثبتت  النتخابات  مفو�صية 

حداثة التجربة
الكاتب والإعالمي امل�صتقل عبا�ص عبد الرزاق 
ال�صباغ حتدث عن تقيمه لعمل املفو�صية العليا 
العليا  املفو�صية  قائاًل"  لالنتخابات  امل�صتقلة 
امل�صتقلة لالنتخابات اثبت انها موؤ�ص�صة وطنية 
وعمر  بالعراق  الفتية  بالدميقراطية  ناه�صة 
املفو�صية القليل ن�صبيًا قيا�صًا اىل جتارب الدول 
للجهويات  واأنها عابرة  العريقة,  الدميقراطية 
ال�صتثناءات  الفرعية  والهويات  واحلزبويات 
املجتمعية والثنية والقومية وب�صهادة املنظمات 
املفو�صية  فان  العالقة  ذات  والدولية  الممية 
وحتظى  تنظيمية  وكفاءة  عالية  مبهنية  تتمتع 
بثقة املواطن العراقي وهو يديل ب�صوته ب�صفافية 

ودرجة عالية من النزاهة وامل�صداقية".
وفيما يتعلق بوعي الناخب وتاأثريه اأو�صح الكاتب 
والإعالمي امل�صتقل" الناخب هو جوهر العملية 
النتخابية و�صوته الذي يحدد نتائجها كما هو 
مادتها وجوهرها ويحدد ماهيتها وم�صداقيتها 
على  ومقارباتها  النتخابات  دينامية  وتعتمد 
وعي الناخب واإدراكه وقناعاته ومدى ا�صتيعابه 
ــيــات الــدميــقــراطــيــة ومــــدى تــفــاعــلــه مع  لــالآل
التي  الت�صويت  عملية  تفرزها  التي  املعطيات 
ترتبط بوثوق برامج املر�صحني ومدى ان�صجام 
وحاجة  ــواقــع  ال متطلبات  مــع  الــرامــج  هــذه 
تكن  ال�صيا�صية مل  العملية  ان  ..ورغم  املواطن 
مب�صتوى الناخب وطموحاته املعي�صية ال ان وعي 

الناخب بقي يقظًا يف حتمية امل�صاركة يف النتخابات 
التي هي ال�صبيل الوحيد يف التداول ال�صلمي لل�صلطة 

واحداث التغيري املن�صود وان كان بطيئًا جدًا ". 
عملية  ج��وه��ر  ه��ي  االن��ت��خ��اب��ات 

التحول الدميقراطي 
ــمــا حتـــــدث الـــكـــاتـــب الــ�ــصــحــفــي )عــلــي  ــي ف
وعالقته  النتخابي  النظام  عن  الطالقاين( 
ان  �ــصــك  قائاًل" ل  الــدميــقــراطــي  بــالــتــحــول 
احل�صني  ـــدرع  ال مبثابة  النتخابي  الــ�ــصــوت 
تخو�ص  الــتــي  ـــدول  ال لتلك  امل�صالح  ي�صون 
النتخابات, كما ت�صكل النتخابات اأولوية كرى 
يف �صيا�صات الدول وقد اأثبت نظام النتخابات 
اأنه الو�صيلة الأن�صب لختيار املمثلني عن ال�صعب 
ومن ثم اأ�صبح النظام النتخابي جوهر عملية 

التحول الدميقراطي". 
حما�صن  مــن  ال�صحفي"  الــكــاتــب  واأ�ـــصـــاف 
النتخابات انها تعطي فر�صة جلميع الناخبني 
وممثليهم يف النتخابات اأي ان يكون لهم دور 
يف �صنع القرار, ويف ظل نظام النتخاب يكون 
فر�صة  يعطي  كما  امل�صاواة,  قدم  على  اجلميع 
للفئات املحرومة امل�صاركة وجتعل لها قوة موؤثرة 
يف ممار�صة احلكومة و�صيا�صتها, وتطبيقا للدور 
العملية  تقدم  اأجــل  من  النتخابات  يف  املهم 
للمواطنني  ينبغي  والدميقراطية  ال�صيا�صية 

ال�صعي خلو�ص النتخابات وب�صكل مكثف". 

 عبا�ص عبد الرزاق ال�صباغال�صيخ مرت�صى معا�ص
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والر�صوم  والنقو�ص  الت�صوير  فنون  الزمان عديدا من  العرب منذ قدمي  عرف 
عوا ثيابهم وخيامهم وفر�صهم واأ�صلحتهم واأوانيهم ونقودهم  الزخرفية, فقد ر�صّ
باأنواع الزخارف الفنّية التي توؤّكد احتفاءهم بفن الت�صوير وتقديرهم للنّقا�صني 
واملزخرفني واخلطاطني, كما تلّونت حيطانهم وجدرانهم ب�صتى اأنواع اخلطوط 
والزخارف اجلميلة, والنقو�ص املعّرة, ولذا فقد زخر ال�صعر العربي قبل الإ�صالم, 
وفنون الأدب املحفوظ لنا باأمثلة و�صواهد كثرية تدّلل على ذلك وتثبته فّنا معروفا 

يف حياتهم تنوعت ف�صاءاته ومادته التي ُينق�ص على �صطوحها.
التاريخ- مزدانة  اأيام اجلاهلّية- كما تذكر كتب  الكعبة املكرمة يف  وقد كانت 
احليطان واجلدران والأبواب بال�صور والتماثيل والُن�صب والنقو�ص الكثرية التي 

تن�صجم وطريقة عبادتهم وتقّربهم لالآلهة والوثان التي يقد�صونها اآنذاك.
وحينما فتح الر�صول الأكرم مكة امل�صّرفة اأمر بتحطيم الأوثان والأ�صنام املنحوتة 
التي جت�ّصد اخل�صوع ل�صلطة ل رّبانّية وتتماهى مع الوهم اخلادع بوجود قوى اأخرى 
موؤّثرة غري قوة اخلالق املتني, كما اأمر مبحو ال�صور التي تتجّنى على الأنبياء 

وتفرتي على قيمهم الر�صالّية وعقيدتهم التوحيدّية. 

ينقل )ابن اأبي احلديد( �صارح نهج البالغة مثال, اأن النبي )�صلى اهلل عليه واآله 
و�صّلم( بعث ببع�ص ال�صحابة - يومئذ- واأمرهم اأن يفتحوا البيت احلرام, فال 
يَدُعوا فيه �صورة اأو متثال من ذلك اإّل حموه, وكان من بني ال�صور �صورة جت�ّصد 
النبي اإبراهيم اخلليل )عليه ال�صالم ( يف و�صع مل يكن عليه واقعا يف �صريته 
احلياتّية اخلا�صة, فاأمر مبحوها وهو يقول: ) قاتلهم اهلل! جعلوه �صيخا ي�صتق�صم 
بــالأزلم ( يف حني اأبقى ر�صولنا الأكــرم على بع�ص الر�صوم والنقو�ص املوجودة 
على جدران البيت احلرام, كاإبقائه على ت�صوير منقو�ص يجمع بني ال�صيد امل�صيح 
عي�صى واأّمه الطاهرة مرمي العذراء - عليهما ال�صالم - بعدما اأُعجب به ملا يكتنفه 
من اإبداع موّظف يخدم العقيدة الإ�صالمية التي ل ترى يف ال�صيد امل�صيح اإّل ب�صرا, 
وما القّدي�صة مرمي  اإّل اأّمه العذراء طاهرة الثوب, وهو مولود منها مب�صيئة اهلل 

وقدرته.
اهلل  خللق  امل�صاهي  للت�صوير  امل�صاد  الإ�صالمّية  العقيدة  موقف  من  وبالرغم 
والأر�ــص باحلّق  ال�صموات  - �صبحانه وتعاىل- حيث يقول جّل جالله: ))خلق 
ولقد  �صاأنه وعال: ))  واإليه امل�صري((, وكقوله جّل  فاأح�صن �صوَركم  و�صّوركم 
خلقناكم ثّم �صّورناكم, ثّم قلنا للمالئكة ا�صجدوا لآدم,  ف�صجدوا اإّل اإبلي�ص مل 

( الفضاء  والمغزى)
 التصاوير والنقوش اإلسالمّية

  إيمان الغزي
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يكن من ال�صاجدين (( وبالرغم من وجود بع�ص الأحاديث النبوية التي تلّمح اإىل 
الفزع من م�صاهاة خلق اهلل, حيث يقول الر�صول الأكرم: ) اإّن من اأ�صّد النا�ص 
عذابا يوم القيامة الذين ي�صّبهون بخلق اهلل( ويقول يف حديث اآخر: ) اأ�صّد النا�ص 
عذابا يوم القيامة الذين ي�صاهون بخلق اهلل ( اإّل اأننا جند النبي الكرمي حري�صا 
على ) الت�صويري ( يف اجتماعّيته الكّلّية, وكان بنف�صه - �صلوات اهلل عليه وعلى 
اآله- يويل اهتما ورعاية وا�صحني لبع�ص الأعمال الت�صويرّية والنق�صّية املف�صية 
اإىل تاأكيد مبادئ الإ�صالم احلنيف, ومفاهيمه كـ) �صكر اهلل وطاعته والإقرار 
بعبودّيته والعودة اإليه( اأو تلك الر�صوم التي تتماهى مع حقيقة الأنبياء التي مل 
تزّيفها دعاوى الب�صر واأباطيلهم وتخّر�صاتهم, كما هو احلال يف حموه ل�صورة 
نبي اهلل اإبراهيم اخلليل ) عليه ال�صالم ( التي زّيفها را�صمها مبا ي�صتهي, وكما 
هو احلال يف اإبقائه على �صورة ال�صيد امل�صيح واأّمه العذراء الطاهرة) عليهما 
ال�صالم ( التي بقيت -كما يروي ابن ه�صام يف �صريته امل�صهورة- معلقًة يف العمود 
الذي يلي الباب يف الكعبة امل�صرفة حتى احلريق امل�صهور الذي اأتى عليها يف زمن 
حكم عبد اهلل بن الزبري, لأّنها �صورة تتماهى مع حقيقة واقعّية وموؤّكدة يف الوقت 

ذاته لعقيدة الإ�صالم, وكما مّر بنا.
وقد تعّددت املنقو�صات والت�صاوير يف الع�صور الإ�صالمّية الالحقة وتنّوعت املادة 
التي ُتّتخذ ف�صاًء تتج�ّصد عليه هذه النقو�ص والت�صاوير لتاأكيد عقيدة دينّية اأو 
توحيدّية اأو لتحديد رغبة من الرغبات ال�صامية اأو لتج�صيد �صعور اإن�صاين نبيل, 
وكما كان للجدران وال�صقوف والأبواب حّيٌز معلوم ملمار�صة هذه الر�صوم, فقد 
امل�صلمني  واحتكاك  بتطّور احلياة  اأخرى ظهرت  اأ�صياء  اإىل  انتقل هذا احلّيز 

بالأمم الأخرى نتيجة الفتوحات والتو�ّصع يف الأم�صار والبلدان املفتوحة.
عة بالت�صاوير من الأمور التي عرفها العرب يف اجلاهلّية  وملّا كانت الثياب املر�صّ
ونقلتها اأ�صعارهم وتعبرياتهم, فلذا عرفت املعاجم العربّية اأنواعا خمتلفة للثياب, 
كالثياب املرّجلة وامل�صّلعة واملهّللة واملطرّية وامل�صّجرة واملقّو�صة, و�صوى ذلك من 
اأمور عرفها امل�صلمون وطّوروها مع الأيام وتنوُّع احلياة احل�صرية بعد الفتوحات.

ومما عرفه امل�صلمون اأي�صا, فّن الت�صوير على ال�صيوف والرماح والدروع وباقي 
الأ�صلحة من عّدة احلرب, وقد نقل ابن اأبي احلديد يف �صرحه لنهج البالغة 
اأّن بع�ص امللوك كانوا ي�صّورون �صورة الإمام علي -عليه ال�صالم- على �صيوفهم 
ليتفاءلوا بها للن�صر والظفر من اأعدائهم عند احلرب وعند ا�صتداد املعارك, 
وقد فعل ذلك كما يقول ابن اأبي احلديد �صيُف الدولة وع�صد الدولة, وُنق�صت 
�صورته -عليه ال�صالم- على �صيف ) األب اأر�صالن ( وابنه ملك �صاه, وملوك 

اآخرين مّمن عا�صوا يف زمن ابن اأبي احلديد.
وكانت الكتب على خمتلف اأنواعها من ال�صياء التي اتُّخذت ميدانا للت�صوير, 
فقد �صّور العرب امل�صلمون كتب التجويد والقراءات القراآنّية, وو�صعوا فيها احللق 

والفم والل�صان لبيان خمارج احلروف.
عني  عليها  ُر�صمت  التي  الر�صومات  بع�ص  من  العربية  الطب  كتب  تخُل  ومل 
الإن�صان, ولّونت بع�ص اأجزائها لتو�صيحها لطالبي علوم الطب اآنذاك. وكذلك 
فعلوا يف كتب اأخرى مثل كتب احل�صائ�ص والنباتات, ومثل كتب الأدب كمقامات 

الهمداين واحلريري, وكتاب كليلة ودمنة  لبن املقفع.
كما عرفت كتب اجلغرافيا الإ�صالمّية ت�صاوير وتخطيطات عّدة حتاكي �صورة 

العامل الذي تخّيله الر�صام امل�صلم اآنذاك, فقد حكى امل�صعودي املوؤرخ امل�صهور 
و�صاحب كتاب ) مروج الذهب ( اأّنه اّطلع على عدة م�صّورات بهذا اخل�صو�ص, 
وكان اأح�صنها - كما يقول - ال�صورة املاأمونّية التي ُعملت للماأمون العبا�صي 
مب�صاركة عدة علماء وحكماء و�صناعني َمَهرة, �صوروا من خاللها العامل باأفالكه 

ه, وج�ّصموا م�صاكن الأمم والبلدان البعيدة منها والقريبة. ه وبحرِّ وجنومه وبرِّ
وهكذا احلال بالن�صبة لالأدوات والتحف املنزلية كامل�صابيح والفواني�ص والأواين 
وفنونا  األوانا  التي عرفت  والزرابي  والفر�ص  وال�صناديق  وال�صحون  والأباريق 
بديعة �صّب الفنان امل�صلم عنايته على �صطوحها ليظهرها باأبهى حّلة توؤكد عبقرية 
ذلك الفنان وتبنّي توقه اإىل املطلق يف تعبريه الذي اأغنته العقيدة الإ�صالمّية 

التوحيدّية اأمّيا اإغناء.
ومل يبتعد الفنان امل�صلم يف ر�صومه وت�صاويره عن جوهر العقيدة التي تغّذاها عر 
واقعه الإ�صالمي الذي حّتم عليه روؤيَته هذه مبتعدا عن الفنون التي ت�صاهي خلقة 
اهلل الذي تفرد به, كفن النحت وفنون التج�صيم الأخرى, حماول من خالل ذلك 
ملء كّل ف�صاء قد يقود اإىل ال�صعور باخلواء والفراغ وعبثية الوجود, وهو مّما ل 
يتفق مع طبيعة الروؤية الإ�صالمّية املنطوية على معنى اأخروي كبري , يظّل الإن�صان 
امل�صلم عاقدا الأمل عليه ليخفف وطاأة املعاناة واحلرية والقلق الذي قد يع�صف 

به ما دام على قيد احلياة ...
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امل�����ج�����د ي���������س����رق م������ن ث��������الث م���ط���ال���ع
م���ن؟  اأم  ه����ي  م�����ن؟  زوج  ه����ي  م�����ن؟  ه����ي 
ه����ي وم�������س���ة م����ن ن�����ور ع����ني امل�����س��ط��ف��ى
االآ وك����ع����ب����ة  ل����ل����ع����امل����ني  رح�����م�����ة  ه������و 
م����ن اأي����ق���� ال���ف���ط���ر ال���ن���ي���ام ب���روح���ه
واأع�������������اد ت������اري������ احل������ي������اة ج����دي����دة 
ول��������زوج ف���اط���م���ة ب�������س���ورة)ه���ل اأت�����ى(
امل�����س��ك��الت ي���رم���ي   ا ب��ح�����س��ن  اأ�����س����د 
اإي����������وان����������ه ك����������و وك������ن������ز ث�����رائ�����ه
 ا غ�������س���ن���ان����� ف���اط���م���ة رو���������س  يف 
ف����اأم����ري ق���اف���ل���ة اجل����ه����اد وق���ط���ب دائ�����رة
ح�����س��ن ال������ذي ����س���ان اجل���م���اع���ة ب��ع��دم��ا
ت����رك اخل���الف���ة ث���م اأ����س���ب���ح يف ال���دي���ار
م��ا واالأح������������رار  االأب����������رار  وح�������س���ني يف 
ف���ت���ع���ل���م���وا دي������ن ال���ي���ق���ني م����ن احل�����س��ني
وت�����ع�����ل�����م�����وا ح������ري������ة االإمي���������������ان م���ن
االأم������ه������ات ي����ل����دن ل��ل�����س��م�����س ال�����س��ي��ا
االأم�����ه�����ات اإال  االأب�������ن�������اء  �����س����رية  م�����ا 
ه�������ي اأ���������س��������وة ل������الأم������ه������ات وق���������دوة
مل������ا ����س���ك���ا امل����ح����ت����اج خ����ل����ف رح���اب���ه���ا
ج���������ادت ل����ت����ن����ق����ذه ب�����ره�����ن خ���م���اره���ا
ن�������ور ت�����ه�����اب ال������ن������ار ق�����د������س ج���الل���ه
ج��ع��ل��ت م����ن ال�������س���رب اجل���م���ي���ل غ��ذائ��ه��ا
ب���ي���ن���م���ا رب���������ك  اآي  ي������رت������ل  ف����م����ه����ا 
دم���ع���ه���ا الآء  و������س�����ادت�����ه�����ا  ب�����ّل�����ت 
ج����ربي����ل ن���ح���و ال���ع���ر����س ي����رف����ع دم��ع��ه��ا
ل������وال وق��������ويف ع���ن���د اأم��������ر امل�����س��ط��ف��ى
مل�������س���ي���ت ل���ل���ت���ط���واف ح������ول ���س��ري��ح��ه��ا

اأع�����اله�����ا  ف����م����ا  ف����اط����م����ة  م�����������ه���د  يف 
اأب����اه����ا  ال����ف����خ����ار  يف  ي��������داين  ذا  م�����ن 
ه���داه���ا  ت�������روم  اإذا  ال�������س���ع���وب  ه�������ادي 
اأخ�������راه�������ا ويف  ال�����دن�����ي�����ا  يف  م���������ال 
وك��������اأن��������ه ب�����ع�����د ال�����ب�����ل�����ى اأح�����ي�����اه�����ا 
م���ث���ل ال����ع����رائ���������س م�����ن ج����دي����د ح���اله���ا 
ت�����اج ي����ف����وق ال�����س��م�����س ع���ن���د ���س��ح��اه��ا
ب�������س���ق���ي���ل مي����ح����و �����س����ط����ور دج����اه����ا 
������س�����ي�����ف غ����������دا ب����ي����م����ي����ن����ه ت����ي����اه����ا
�����س����واه����ا  ال�������ن�������ريات  يف  ي���ن���ج���ب���ه���م���ا 
ال����������وئ����������ام واالحت�������������������اد اب�����ن�����اه�����ا
اأم�����������س�����ى ت����ف����رق����ه����ا ي����ح����ل ع����راه����ا 
اإم�������������ام ال����ف����ت����ه����ا وح�����������س�����ن ع����اله����ا
اأزك�������������ى �����س����م����ائ����ل����ه وم���������ا اأن�������داه�������ا 
ب��ل��ظ��اه��ا اأ�������م�������اأت  احل������������وادث  اإذا 
����س���رب احل�������س���ني وق������د اأج���������اب ن���داه���ا 
و����س���ف���اه���ا ح�������س���ن���ه���ا  ول����ل����ج����واه����ر  ء 
����س���داه���ا ال�����رق�����ي  ب����ل����غ����وا  اإذا  ف����ه����م 
ي�����رت������س�����م ال�����ق�����م�����ر امل������ن������ري خ���ط���اه���ا 
����س���ك���واه���ا  يف  ال���ن���ف�������س  ل���ت���ل���ك  رق�������ت 
ي����ا ����س���ح���ب اأي�������ن ن�������داك م����ن ج����دواه����ا 
���س��ي��اه��ا  ت����ن����ال  اأن  ال����ك����واك����ب  وم����ن����ى 
ر���س��اه��ا  ال����ك����ر ال�������زوج  ر����س���ا  وراأت 
ي����ده����ا ت����دي����ر ع���ل���ى ال�������س���ع���ري رح���اه���ا
م�����ن ط�������ول خ�������س���ي���ت���ه���ا وم�������ن ت���ق���واه���ا
رب����اه����ا اجل�����ن�����ان  يف  ي��������روي  ك����ال����ط����ل 
وح�����������دود �����س����رع����ت����ه ون�����ح�����ن ف����داه����ا
وغ�����م�����رت ب����ال����ق����ب����الت ط����ي����ب ث����راه����ا
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يف اأحكام العبادات

الوجيز

خروج  بعد  بال�صالة  الإتيان  يف  �صك  من   :»89 »م�صاألة 
�صالته  �صحة  يف  �صك  من  وهكذا  ب�صكه,  يعنت  مل  وقتها 

بعد الفراغ منها .
ال�صالة  ركعات  عدد  يف  امل�صلي  �صك  اإذا   :»90 »م�صاألة 
اأن  الأوىل  الأحوط  كان  واإن  وا�صتينافها,  قطعها  له  جاز 

يعالج ما يقبل العالج من ال�صكوك كما �صياأتي.
ال�صالة,  يبطل  اأحدهما   : ق�صمان  ال�صك   :»91 »م�صاألة 

والآخر ميكن معاجلته وت�صح ال�صالة معه.
ومن الأول ال�صك يف عدد ركعات �صالة ال�صبح اأو �صالة 
اأو الع�صر  اأو الركعتني الأوليني من �صالة الظهر  املغرب 
اأو الع�صاء, فاأنه اإذا مل يغلب ظن امل�صلي فيها على اأحد 

طريف ال�صك حكم ببطالن �صالته.
ومن الثاين ال�صك يف عدد ركعات ال�صالة الرباعية اإذا مل 
يغلب ظنه على اأحد الطرفني وذلك يف عدة موارد اأهمها 

مايلي:
اأ- اإذا �صك بني الثنتني والثالث بعد الدخول يف ال�صجدة 
على  يبني  فاإنه  ــ  امل�صجد  على  اجلبهة  بو�صع  ــ  الثانية 

الثالث ويتم �صالته ثم ياأتي بركعة من قيام احتياطًا.
ب- اإذا �صك بني الثالث والأربع ــ اأينما كان ال�صك ــ فاإنه 
يبني على الأربع ويتم �صالته ثم ياأتي بركعتني من جلو�ص 

اأو بركعة من قيام.
ج- اإذا �صك بني الثنتني والأربع بعد الدخول يف ال�صجدة 

الثانية فاإنه يبني على الأربع وياأتي بركعتني من قيام.
الدخول  بعد  والأربع  والثالث  الثنتني  بني  �صك  اإذا  د- 
يف ال�صجدة الثانية فاإنه يبني على الأربع ويتم �صالته ثم 

ياأتي بركعتني قائمًا ثم بركعتني جال�صًا.
هـ- اإذا �صك بني الأربع واخلم�ص بعد الدخول يف ال�صجدة 
الثانية فاإنه يبني على الأربع وي�صجد �صجدتي ال�صهو بعد 

ال�صالة.
قبل  ال�صالة  بعد  الحتياط  ب�صالة  يوؤتى   :»92 »م�صاألة 
الإتيان ب�صيء من منافياتها , ولي�ص فيها �صورة غري فاحتة 
الكتاب , كما ل قنوت فيها , ويجب على الأحوط الإخفات 

يف قراءتها واإن كانت ال�صالة الأ�صلية جهرية.
�صهوًا  �صالته  من  واحدة  �صجدة  ترك  من   :»93 »م�صاألة 
ومل ميكن تداركها يف ال�صالة ق�صاها بعدها, ومن ترك 

الت�صّهد يف ال�صالة �صهوًا اأتى ب�صجدتي ال�صهو.

ال�سك يف ال�سالة
املوقف من املر�سحني والكتل يف االنتخابات

ال�سوؤال: ال�سالم عليكم ورحمة ا وبركاته
لقد اكدت املرجعية الدينية بزعامة االإمام ال�سيد ال�سي�ستاين"دام له 

الوارف" على ل�سان ال�سي الكر بالئي وال�سيد ال�سايف قبل االنتخابات املا�سية 
بان املرجعية الدينية تقف على م�سافة واحدة من اجلميع, هل هذا يعني انها 
على نف�س امل�سافة بني من �سوت للفقرة "38" �سية ال�سيت من قانون التقاعد 

وبني من  ي�سوت عليها ومن اأدى واجبه كنائب ومن  يوؤده ؟ 
وهل تقف املرجعية على نف�س امل�سافة بني امل�سوؤول الذي ف�سل ادارة امللفات 

  املنوطة به من امللف االأمني اأو االقت�سادي اأو اخلدمي اأو ال�سيا�سي وبني من
يثبت بحقه اي تق�سري و يق�سر يف واجبه ؟

علمًا ان موقف امل�سافة الواحدة من اجلميع الذي تتبناه املرجعية الدينية 
العليا يحاول االنتهازيون والفا�سلون واملق�سرون خداع النا�س باأنها را�سية 

عنهم . 
اأفتونا وفقكم ا ملرا�سيه مبحمد واله الطيبني الطاهرين. 

ب�سم ا الرحمن الرحيم 
ال�سالم عليكم ورحمة ا وبركاته 

ان �سماحة ال�سيد دام له يح املواطنني على امل�ساركة يف االنتخابات 
واختيار ال�سالح الكفوء وال يدعم اية قائمة او مر�سح بخ�سو�سه, ولي�س 

معنى كونه على م�سافة واحدة من اجلميع هو ان ي�ساوي بني ال�سالح والطالح 
  اي بني من بذل ما ي�ستطيع يف خدمة النا�س ومكافحة الف�ساد وبني من

يعمل اال مل�سلحة نف�سه وجماعته و ... بل معناه انه ال يدعم ايًا من امل�ساركني 
يف االنتخابات, فم�سوؤولية االختيار اا هي على الناخب نف�سه, فليح�سن 

االختيار لكي ال يندم ال حقًا 

ب�سم ا الرحمن الرحيم 
مكتب �سماحة املرجع الديني االأعلى ال�سيد ال�سي�ستاين دام له

ال�سالم عليكم ورحمة اله وبركاته 
مع قرب اجراء انتخابات جمل�س النواب العراقي يرجى اإعالمنا بفتوى 

�سماحة ال�سيد دام له يف احلالتني التاليتني : 
يقوم بع�س املواطنني ببيع بطاقته االلكرتونية حلاجته اإىل املال اأو   -1

لعدم رغبته يف امل�ساركة يف االنتخابات فهل يجوز ذلك ام ال ؟ 
 يقوم بع�س املر�سحني بتوزيع بع�س الهدايا على املواطنني اأو تقد  -2
بع�س اخلدمات لهم م�سرتطًا عليهم الت�سويت له الت�سويت يف االنتخابات فهل 

يجوز للمواطن اأن يقبل منه ذلك ؟                    جمع من املواطنني 

ب�سم ا ارحمن الرحيم  
1- هذا غري جائز 

2-  هذا غري جائز اي�سًا .

طبقا لفتاوى املرجع الدين االأعلى �سماحة اآية ا العظمى ال�سيد علي احل�سيني 
ال�سي�ستاين )دام له الوارف(
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◄اإعداد: هيئة التحرير

اآية ا العظمى املرحوم 
ال�سيد ابو القا�سم اخلوئي 

)قّد�س �سّره(

اآية ا العظمى 
ال�سيد علي ال�سي�ستاين 

)دام ّله الوارف(

اجلبرية: )هي ما يو�سع على الع�سو من االألواح اأو اخلرق ونحوها 
اإذا حدث فيه ك�سر اأو جرح اأو قرح( ويف ذلك �سورتان:

)1( اأن يكون �سيء من ذلك يف موا�سع الغ�سل كالوجه واليدين.
وعلى  والرجلني.  كالراأ�س  امل�سح  موا�سع  يف  يكون  اأن   )2(
اأو حرج  اأو م�سحه �سرر  املو�سع  التقديرين فاإن  يكن يف غ�سل 
وجب غ�سل ما يجب غ�سله وم�سح ما يجب م�سحه, واأما اإذا ا�ستلزم 

�سيًا من ذلك ففيه �سور:
االأوىل: اأن يكون الك�سر اأو اجلرح اأو القرح يف اأحد موا�سع الغ�سل, 
و تكن يف املو�سع جبرية, ففي هذه ال�سورة يجب غ�سل ما حول 
املو�سع  على  خرقة  ي�سع  اأن  ذلك  مع  واالأوىل  والقرح,  اجلرح 
ومي�سح عليها واأن مي�سح على نف�س املو�سع اأي�سًا اإذا متكن من ذلك, 

واأما الك�سر فاملتعني فيه التيمم.
الثانية: اأن يكون الك�سر اأو اجلرح اأو القرح يف اأحد موا�سع الغ�سل, 
وكان عليه جبرية ففي هذه ال�سورة يغ�سل ما حوله ومي�سح على 

اجلبرية.
الثالثة: اأن يكون �سيء من ذلك يف اأحد موا�سع امل�سح وكانت عليه 

جبرية ففي هذه ال�سورة يجز امل�سح على اجلبرية.
اأن يكون �سيء من ذلك يف اأحد موا�سع امل�سح و تكن  الرابعة: 
عليه  خرقة  ي�سع  ان  ال�سورة  هذه  يف   فاالأحو جبرية,  عليه 

ومي�سح عليها, ثم يتيمم.

اجلبرية هي: ) ما يو�سع على الع�سو من االألواح اأو اخلرق ونحوها 
اإذا حدث فيه ك�سر , اأو جرح , اأو قرح ( ويف ذلك �سورتان:

�سل كالوجه واليدين. 1( اأن يكون �سيء من ذلك يف موا�سع الغ(
)2( اأن يكون يف موا�سع امل�سح كالراأ�س والرجلني , وعلى التقديرين 
�سل املو�سع اأو م�سحه �سرر اأو حرج وجب غ�سل  يكن يف غ  فاإن
ما يجب غ�سله وم�سح ما يجب م�سحه , و اأما اإذا ا�ستلزم �سيًا من 

ذلك ففيه �سور:
) االأوىل ( : اأن يكون الك�سر اأو اجلرح اأو القرح يف اأحد موا�سع 
, ففي هذه  باأن كان مك�سوفًا  املو�سع جبرية  , و تكن يف  الغ�سل 
ال�سورة يجب غ�سل ما حول اجلرح والقرح �� و االأحو االأوىل �� 
مع ذلك اأن ي�سع خرقة على املو�سع ومي�سح عليها واأن مي�سح على 
نف�س املو�سع اأي�سًا اإذا متّكن من ذلك , واأما الك�سر املك�سوف من غري 

اأن تكون فيه جراحة فاملتعنّي فيه التيّمم.
) الثانية ( : اأن يكون الك�سر اأو اجلرح اأو القرح يف اأحد موا�سع 
الغ�سل , وكانت عليه جبرية , ففي هذه ال�سورة يغ�سل ما حوله �� و 
االأحو وجوبًا �� اأن مي�سح على اجلبرية وال يجزي غ�سل اجلبرية 

عن م�سحها.
) الثالثة ( : اأن يكون �سيء من ذلك يف اأحد موا�سع امل�سح وكانت 

عليه جبرية , ففي هذه ال�سورة يتعنّي امل�سح على اجلبرية.
 الرابعة ( : اأن يكون �سيء من ذلك يف اأحد موا�سع امل�سح و (

تكن عليه جبرية , ويف هذه ال�سورة يتعنّي التيّمم

بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�صيد اأبي القا�صم اخلوئي )قّد�ص �صّره( 
واآية اهلل العظمى ال�صيد علي احل�صيني ال�صي�صتاين )دام ظّله الوارف(



اجلبرية
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• اإعداد: ح�صني عبد الأمري

     د صال العظ ية اا

االأراك
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ولد ال�صيخ الأراكي �صنة 1312 هـ يف مدينة اأراك يف 

عائلة علمية متدّيـنة.

 
-در�ص املقدمات عند ال�صيد جعفر الذي كان من 

اركان احلوزة العلمية يف اأراك .
-وا�صل درا�صته عند ال�صيخ حممد �صلطان العلماء 

�صاحب احلا�صية على اللمعة .
تقي  حممد  ال�صيد  عند  ال�صطوح  مرحلة  -اكمل 

اخلون�صاري .
-يف �صنة 1322هـ بداأ بدرا�صة الفقه وال�صول عند 
اآية اهلل ال�صيخ عبد الكرمي احلائري عندما كان يف 
اأراك , ويف �صنة 1340هـ انتقل ال�صيخ احلائري اىل 
مدينة قم لتاأ�صي�ص احلوزة فيها, فالتحق به ال�صيخ 
الفي�صية, ووا�صل درا�صته  املدر�صة  الأراكي و�صكن 

عنده, ولزمه ثالثًا وع�صرين �صنة.

 
بعد وفاة ال�صيد حممد تقي اخلون�صاري �صنة 1371 
للتدري�ص, فدر�ص عنده  الأراكــي  ال�صيخ  هـ ت�صدى 
على مدى خم�ص وثالثني �صنة الكـثريون من الطالب 
املرموقني, الذين يعترون اليوم من ا�صاتذة احلوزة 

العلمية يف مدينة قم املقد�صة.

 
كان ال�صيخ الأراكي مت�صلعُا بالفقه وال�صول, وقد 
من  عديدة  �صنوات  بعد  املــهــارة  هــذه  على  ح�صل 
البحث والتدري�ص والت�صنيف يف جميع ابواب الفقه, 
وهي  نزيهًا  عــدًل  تقيًا  كــان  ذلــك  اىل  وبال�صافة 

�صفات اأهلته للمرجعية.

 
انتقل  �ــصــره(  )قــد�ــص  المـــام اخلميني  وفــاة  بعد 
مقلدوه اىل تقليد اآية اهلل العظمى ال�صيخ الأراكي, 
الكلبايكاين  ال�صيد  العظمى  اهلل  ــة  اآي ــاة  وف وبعد 
اجتهت اإليه النظار ب�صكل اكرث؛ اإل ان ذلك مل يطل 

اإذ انتقل اىل جوار ربه.

 
ميكن ايجازها مبا ياأتي:

1ـ  دعمه وا�صناده مل�صروع تاأ�صي�ص احلوزة العلمية يف 
قم من قبل ا�صتاذه ال�صيخ احلائري.

يقول:  حيث  اجلمعة  ل�صالة  وا�صناده  اإقامته  ـ   2
)براأيي ان �صالة اجلمعة واجبة(.

3ـ  اإقامة �صالة اجلماعة يف مرقد ال�صيدة املع�صومة 
الفي�صية  املدر�صة  ويف  قــم,  يف   ) ال�صالم  )عليها 

املجاورة للمرقد مدة خم�ص وثالثني �صنة.

 
1 ـ دعمه لنتفا�صة الإمام اخلميني �صد ال�صاه يف 

 15 خرداد  1342 �ص )1963 م(.
بعد  ايــران  ال�صالمية يف  الــثــورة  ودعــم  تاأييد  ـ   2
انت�صارها عن طريق القول والعمل وكان له ح�صور 
بها  مرت  التي  احل�صا�صة  املراحل  جميع  يف  فاعل 

الثورة يف ايران.

 
1ـ ال�صيخ حم�صن احلرم بناهي .

2ـ ال�صّيد حمّمد علي العلوي اجلرجاين .
3ـ ال�صيخ علي بناه ال�صتهاردي .

4ـ ال�صّيد حمّمد باقر املوحد الأبطحي .
5ـ ال�صيخ يو�صف ال�صانعي .

6ـ ال�صيخ مرت�صى املقتدائي .

7ـ ال�صيخ حمّمد علي الكرامي .
8ـ ال�صّيد حم�صن اخلرازي .

9ـ ال�صيخ حمّمد جواد الغروي العلياري .
10ـ ال�صيخ حمّمد املحّمدي الري �صهري .

 
1ـ  ر�صالة ال�صتفتاءات.

2ـ  حا�صية على العروة الوثقى.
3ـ  تو�صيح امل�صائل .

4ـ  منا�صك احلج.
الكرمي  عبد  لل�صيخ  ال�صول  درر  على  حا�صية  ـ   5

احلائري .
6ـ  املكا�صب املحرمة.

7ـ  كتاب اخليارات.
8ـ  كتاب البيع.

العلماء  �صلطان  ال�صيخ  ا�صتاذه  بحث  تقريرات  ـ   9
الأراكي.

)كتاب  اخلون�صاري  ا�صتاذه  بحث  تقريرات  ـ   10
الطهارة(.

نور  لل�صيد  والعقل(  )القراآن  لتف�صري  مقدمة  ـ   11
الدين الأراكي.

12ـ  كتاب النكاح والطالق.

 
ــــة اهلل الــعــظــمــى الــ�ــصــيــخ حمــمــد علي  اآي انــتــقــل 
يف  تعاىل  اهلل  رحمة  اىل  �صره(  )قد�ص  ـــي  الأراك
  بتاريخ 25  بطهران  الرجائي  ال�صهيد  م�صت�صفى 
جمادىالثانية  1415هـ , بعد ان ق�صى من عمره 
ال�صريعة  خدمة  يف  �صنني,  ــالث  وث مئة  ال�صريف 
ال�صالمية واملذهب احلق, وما اأن انت�صر نباأ وفاته 
العام  احلــداد  واأُعلن  لت�صييعه,  اجلميع  هّب  حتى 
يف بالد ايران, ومت دفنه يف قم املقد�صة اىل جوار 

ال�صيدة املع�صومة )عليها ال�صالم(.
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على  وثقافة  كمبدأ  التسامح  وج��ود  أس��اس  وعلى 
مستوى الفرد والمجتمع في آن واحد من خالل تعامالتهم 
وتصرفاتهم مع الغير سيؤدي ذلك حتما إلى قبول اآلخر 
وبكل ما يقوم به وخاصة في مجال العبادات والمعامالت 
فكالهما تتحقق لديه القناعة أن هناك حقا له على الغير 
الفرصة  ستكون  ذل��ك  وبحصول  تجاهه  عليه  وواج��ب 

متاحة ألجل تحقق الوحدة اإلسالمية .  

مفهوم التسامح
الت�صامح لغويا, جاء يف ل�صان العرب لبن منظور يف مادة)�صمح(ال�صماح وال�صماحة: اجلود, 
�صمح �صماحة و�صموحة و�صماحا: جاد, ورجل �صمح وامراأة �صمحة من رجال ون�صاء �صماح 
و�صموحة و �صمحاء فيهما, حكي الأخرية الفار�صي عن احمد بن يحيى ,ورجل �صميح وم�صمح 

وم�صماح: �صمح, ورجال م�صاميح ون�صاء م�صاميح.
ويف احلديث ال�صريف يقول اهلل عز وجل:)ا�صمحوا لعبدي كاأ�صماحه اإىل عبادي(                           

ال�صماح: لغة يف ال�صماح, يقال:�صمح واأ�صمح اإذا جاد واأعطى عن كرم و�صخاء؛ وقيل: اأمنا 

•الجزء الثاني

م��ب��دأ ال��ه��ي أص��ي��ل أك��دت 
الديانات  شرائع  كل  عليه 
التي تنتمي في حقيقتها إلى السماء، فالتسامح 
ما هو إال منظومة اجتماعية ذات أبعاد دينية جاءت 
الخير  اإلنسانية على أسس من  العالقات  لتنظيم 
الواحد،  المجتمع  أبناء  بين  والمساواة  والعدالة 
باآلخر  االعتراف  مبدأ  على  شيء  كل  وقبل  ويقوم 
والقبول 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 
تفتح  التي  الواسعة  المساحة  انه  يمكن عده على 
األفاق أمام األفراد لفهم وإدراك حقوقهم وحرياتهم 
المطلق  اإليمان  مع  األخ��ر  البعض  بعضهم  تجاه 

إن التسامح

 • و�سام �سالح عبد احل�سني 
• اأحمد جا�سم مط�����������رود

المجتمعي السلم  إرساء 
دور التسامح في 

 حبوث
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ويحث القراآن الكرمي على اأن يكون الت�صامح الفكري 
هو الطريق الذي ين�صر به الإن�صان مبادئه واأفكاره, 
فال يجعل  القوة واجتثاث الطرف املقابل و�صيلة لب�صط 
اأن  لبد  بل  معه,  احلق  اأن  واإظهار  ونفوذه  �صيطرته 
يكون احلوار مبني على الرفق واللني يف بيان الرهان 
والدليل, فان امتنع الطرف الآخر عن الن�صواء حتت 
�صلطان  عليه من  الآخــر  للطرف  فلي�ص  مظلة احلق 
َلُه  اأن نلحظه يف قوله تعاىل }َفُقوَل  وهذا ما ميكن 
ُر اأَْو َيْخ�َصى { )طه:44()16 (, فهذه  َعلَُّه َيَتَذكَّ نًا لَّ يِّ َقْوًل لَّ
مع  والتحاور  اخلطاب  اأ�صلوب  اأن  اإىل  ت�صري  الآيــة 
ال�صالم(  فرعون من جانب مو�صى وهارون)عليهما 
يجب اأن يكون بالرفق واللني مع اإن اهلل يعرف مدى 
جتره) 17(. كما وان الإ�صالم فيه دعوات عديدة اإىل 
الت�صامح الديني والذي يتمثل بعدم اإكراه النا�ص على 
الدخول يف اأي دين وعلى املتدين اإبراز مرياث دينه 
وترغيب النا�ص بدخوله دون اأي نوع من اأنواع الإكراه 
يِن {)البقرة:256) 18(. كقوله تعاىل: } َل اإِْكَراَه يِف الدِّ

ال�صريعة الألهيه غري مبتنية على اجلر, ل يف اأ�صولها 
ول يف فروعها  واإمنا مقت�صى احلكمة اإر�صال الر�صل, 
واإنزال الكتب, واإي�صاح الأحكام ليهلك من هلك عن 
للنا�ص  يكون  ولئال  بينة,  عن  حي  من  ويحيى  بينة 
على اهلل حجة) 19(, وتبقى احلرية مناطة للب�صر كي 
يختاروا ما ي�صاءون, بل اأن هناك قول ينفي الإكراه يف 
العقائد وان الإن�صان حر يف اإظهار ما يوؤمن به }َوَلْو 
اأََفاأَنَت  َجِميعًا  ُكلُُّهْم  الأَْر�ــصِ  َربُّــَك لآَمــَن َمن يِف  �َصاء 
)يون�ص:99()20   } ُموؤِْمِننَي  َيُكوُنوْا  َحتَّى  ا�َص  النَّ ُتْكِرُه 
الكتاب  اأهــل  الأمــر ي�صري حتى مع  اأن هذا  (, ل بل 

اإِلَّ  اْلِكَتاِب  اأَْهَل  اِدُلوا  من اليهود والن�صارى }َوَل جُتَ
ا  ِذيَن َظَلُموا ِمْنُهْم َوُقوُلوا اآَمنَّ ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َصُن اإِلَّ الَّ
َواِحٌد  َواإَِلُهُكْم  َواإَِلُهَنا  َلْيُكْم  اإِ نــِزَل  َواأُ اإَِلْيَنا  اأُنِزَل  ِبالَِّذي 
اأي ل حتاجوا  )العنكبوت:46(  ُم�ْصِلُموَن{  َلُه  َوَنْحُن 
التي  باخل�صلة  اإل  والن�صارى  اليهود  تناظروا  ل  اأو 
هي اأح�صن اأي باللني والأنــاة لأجل اإظهار احلق من 
غري جلاج وعناد)21(, وكذلك بالتفاق على اإظهار 
ِذيَن َظَلُموْا ِمْنُهْم  احلق دون ا�صتثارة الع�صبية } اإِلَّ الَّ
واللني  الرفق  معهم  ينفع  ل  وهم  )البقرة:150(   }
والتقرب يف املطلوب, بل يتلقون ح�صن اجلــدال نوع 

مذلة وهوان للمجادل ويعترونه متويها واحتيال 

واإلهنا  اإليكم  وانــزل  اإلينا  انزل  بالذي  اآمنا  }وقولوا 
باهلل  والإميـــان  م�صلمون{  لــه  ونحن  واحــد  واإلهكم 
اأنـــزل ويقت�صي  مــا  الإميـــان بكل  اأنـــزل يقت�صي  ومــا 
هو  واحد  ومعبدوكم  فمعبودنا  لأوامـــره)22(.  الت�صليم 
باتخاذهم  تعري�ص  وفيه  خا�صة,  له  ومطيعون  اهلل 
عن  وروي  اهلل,  دون  من  اأربابا  ورهبانهم  اأحبارهم 
النبي)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(:)ل ت�صدقوا اأهل 
الكتاب ول تكذبوهم وقولوا:اآمنا باهلل وبكتبه ور�صله 
قالوا: حقا مل  وان  : باطال مل ت�صدقوهم  قالوا  فان 

تكذبوهم()23(. 
ومن �صور الت�صامح الإلهي جند هناك �صورة عظيمة 
تتمثل بكرم اهلل جل وعال للعبد امل�صيء واخلاطئ, باأنه 
ل يتجاوز عن ال�صيئات فح�صب بل ويبدلها ح�صنات يف 

مقابل توبة العبد وقيامه بالعمل ال�صالح, قال تعاىل:
يبدل  فــاأولــئــك  وعــمــل �صاحلا  واآمـــن  ــاب  ت مــن  )اإل 
رحيما( غــفــورا  اهلل  وكـــان  ح�صنات  �صيئاتهم  اهلل 

)الفرقان:70(, فالذي يتوب عن ذنوبه يف الدنيا ويوؤمن 
باهلل ور�صوله, واأطاع اهلل فيما اأمر وانتهى عما نهى 
عنه وزجر, فهوؤلء يتجاوز اهلل عن �صيئاتهم ويجعلها 
ح�صنات  فالعمل ال�صالح هو ما ت�صتقر به التوبة وتكون 
فكل  بالتوبة  تطهرت  وقد  نفو�صهم  فتتبدل  ن�صوحا, 
�صيئة تتبدل ح�صنة, واهلل يبدل ذواتهم فيجعلها �صعيدة 
خالية من قذارة ال�صقاء, وقد قال)�صلى اهلل عليه واآله 
و�صلم( : ما جل�ص قوم يذكرون اهلل اإل نادى بهم مناد 
من ال�صماء قوموا فقد بدل اهلل �صيئاتكم ح�صنات)24(, 
ف�صماحة اهلل جل وعال نراها حتى مع مرتكبي الكبائر 
وم�صيعي اأعمارهم بالنهماك يف املعا�صي, فالقران 
تعاىل  قــال  بليغ  عاطفي  باأ�صلوب  املذنبني  يخاطب 
ِذيَن اأَ�ْصَرُفوا َعَلى اأَنُف�ِصِهْم َل َتْقَنُطوا  }ُقْل َيا ِعَباِدَي الَّ
ُهَو  ــُه  اإِنَّ َجِميعًا  ُنوَب  الذُّ َيْغِفُر   َ اهللَّ اإِنَّ   ِ اهللَّ ْحَمِة  رَّ ِمن 
ِحيُم { )الزمر:53( وهنا يتج�صد مفهوم  اْلَغُفوُر الرَّ
الرحمة باأجمل �صورها, وال�صبب يف هذا العطف وهذا 
القبول الوا�صح للتوبة وا�صح,وهو اأن اهلل تعاىل خلق 
تعاىل:)ول  قوله  لكي يرحمهم كما يظهر من  عباده 
خلقهم( ولذلك  ربك  رحم  من  اإل  خمتلفني  يزالون 

)هود:118ــــــــ119(, فلهذا فتح اهلل باب التوبة على 
عباده ولو كانت ذنوبهم كاجلبال الروا�صي)25(. 

ومن اأوجه ال�صماحة يف الإ�صالم هو ح�صن املعاملة وان 

بدت الإ�صاءة من الغري يقول اهلل تعاىل }َوَل َت�ْصَتِوي 
َئُة اْدَفْع ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َصُن َفاإَِذا الَِّذي  يِّ �َصَنُة َوَل ال�صَّ احْلَ
ُه َويِل َحِميٌم { )ف�صلت:34(  َكاأَنَّ َوَبْيَنُه َعَداَوٌة  َبْيَنَك 
وح�صن  اجلـــزاء  يف  ت�صتويان  ل  وال�صيئة  فاحل�صنة 
مقابلة  خالل  من  اأح�صن  هي  بالتي  والدفع  العاقبة 
الإ�صاءة بالإح�صان, اأي ادفع ال�صيئة حيث اعرت�صتك 
املراد  اأن  على  احل�صنة  وهي  منها  اأح�صن  هي  بالتي 
دفعها  ميكن  ما  باأح�صن  اأو  مطلقا  الزائد  بالأح�صن 
اْدَفْع  َئُة  يِّ ال�صَّ َوَل  �َصَنُة  احْلَ َت�ْصَتِوي  من احل�صنات }َوَل 
ُه  نَّ َكاأَ َوَبْيَنُه َعَداَوٌة  َبْيَنَك  َذا الَِّذي  َفاإِ اأَْح�َصُن  ِبالَِّتي ِهَي 
َويِل َحِميٌم { ف�صلت34 اأي اإذا فعلت ذلك �صار عدوك 
امل�صاق مثل الويل ال�صفيق تطبيقا لقوله تعاىل )ادفع 
بالتي هي اأح�صن ال�صيئة()املوؤمنون:96( فهناك اأمر 
بال�صفح  ومكارم الأخالق وهي ال�صفح عن ال�صيئة 
باحل�صنة  ادفــع  من  ابلغ  وهو  مقابلتها  يف  والإح�صان 
التف�صيل)26(.  على  التن�صي�ص  من  فيه  ملا  ال�صيئة 
وهذا يدلل اأن النتحاء نحو الت�صامح والعفو يح�صد 
فر�ص  من  ويقلل  اأ�صرع  للهدف  ويو�صل  املكت�صبات 

الأخطاء وال�صقطات واخل�صائر. 
 الت�صامح يف ال�صنة النبوية:                                         

اأما الت�صامح يف ال�صرية النبوية ال�صريفة, فهي يف هذا 
املجال تكمل القراآن الكرمي لأنها بيان له, فال جند يف 
ال�صنة اأمرا اإل والقراآن دل علي معناه دللة اإجمالية 
وظف  قد  جنده  ــرم  الأك فالر�صول  تف�صيلية)27(.  اأو 
هذا املبداأ الإ�صالمي يف اأروع �صوره ومبختلف اأ�صكاله 
ويف كافة جمالت حياته الجتماعية �صواء من خالل 
الدعوة اإىل اهلل اأو يف �صلوكياته مع اأ�صحابه , وكذلك 
تعامله مع اأعدائه عندما يظفره اهلل بهم, فكان وبحق 
على  الإلهية  لـــالإرادة  �صادقا  ومنــوذجــا  رائعا  مثال 
قوله  وذلــك يف  و�صف  باأجمل  و�صفته  والتي  الأر�ــص 

َك َلَعلى ُخُلٍق َعِظيٍم { )القلم:4(. تعاىل: }َواإِنَّ
فاحللم والحتمال والعفو عند املقدرة وال�صر على ما 
يكره ,هذا كله مما اأدب اهلل -تعاىل- به نبيه ومثال 
ذلك يف قوله تعاىل :)خذ العفو واأمر بالعرف واأعر�ص 
عن اجلــاهــلــني()الأعــراف:199(, وان كل حليم قد 
عرفت منه زلة وحفظت عنه هفوة وهو ل يزداد)�صلى 
اهلل عليه واآله و�صلم( مع كرثة الأذى اإل �صرا وعلى 
اإل حلما, فقد روي عنه)�صلى اهلل  اإ�صراف اجلاهل 
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عليه واآله و�صلم( انه ملا ك�صرت رباعيته و�صج وجهه 
يف يوم احد �صق ذلك على اأ�صحابه �صديدا , وقالوا 
لو دعوت عليهم فقال: اأين مل ابعث لعانا ولكني بعثت 
داعيا ورحمة, اللهم اأهد قومي فاأنهم ل يعلمون)28(. 
ويروي البع�ص ق�صته مع )غورث بن احلارث(, وذلك 
حينما كان النبي )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( نائما 
يف وقت ال�صحى )نوم القيلولة(يف بع�ص غزواته يف 
ظل �صجرة, وحده بعيدا عن اأ�صحابه, وكانوا هم اأي�صا 
النبي  قائلون, فجاءه غورث بن احلارث ووقف على 
)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( م�صلتا �صيفه رافعا يده 
على النبي )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( و�صاح: من 
مينعك مني يا اأبا القا�صم؟ فقال النبي: اهلل, ف�صقط 
واآلــه  عليه  اهلل  النبي)�صلى  فبدر  يــده,  من  ال�صيف 
قائال  ورفعه على غورث  واأخــذه  ال�صيف  اإىل  و�صلم( 
له: يا غورث من مينعك مني الآن؟ فقال: عفوك, وكن 
خري اآخذ, فرتكه النبي )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( 
وعفا عنه, فجاء اإىل قومه وقال لهم)واهلل جئتكم من 
عند خري النا�ص()29(. ف�صيا�صة العفو العظيم التي قام 
بها النبي)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( ما هي اإل دليل 
وا�صح عن حقيقة الت�صامح لديه. ويف مواقف اأخرى 
جاءت �صفة الت�صامح متوافقة مع رحمته )�صلى اهلل 
عليه واآله و�صلم( بقومه وروي اأن ملا كذب امل�صركون 
ر�صول اهلل)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( واآذوه, ودا�صوا 
وعذبوهم  اأ�صحابه,  وقتلوا  وقاطعوه  عنقه,  على 
و�صردوهم, وتتبعوهم حتت كل حجر ومدر  وفعلوا ما 

فعلوا به  طوال ال�صنني ال�صعاب, حينذاك نزل عليه 
)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( جرائيل )عليه ال�صالم( 
من عند اهلل تعاىل قائال :)) اأن اهلل تعاىل قد �صمع 
قول قومك, وما ردوا عليك, وقد اأمر اهلل ملك اجلبال 
عليه  اهلل  )�صلى  فناداه  فيهم((  �صئت  مبا  لتاأمره 
واآله و�صلم( ملك اجلبال و�صلم عليه وقال:))مرين 
الخ�صبني((  عليهم  اأطبق  اأن  �صئت  اأن  �صئت,  مبا 
اأرجو  واآله و�صلم(:) بل  النبي)�صلى اهلل عليه  فقال 
وحــده  اهلل  يعبد  مــن  اأ�صالبهم  مــن  اهلل  يخرج  اأن 
)�صلى  النبي  ت�صامح  ومن  �صيئا()30(.  به  ي�صرك  ول 
واآلــه و�صلم( هو �صره على من مّثل بعمه  اهلل عليه 
باأ�صحاب  مّثلوا  احد  يوم  فامل�صركني  حمزة)ر�ص( 
النبي)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( الذين ا�صت�صهدوا 
)�صلى  اهلل  ر�صول  اأن  ويــروى  حمزة)ر�ص(,  وفيهم 
اهلل عليه واآله و�صلم( حينما وقف الإمام علي)عليه 
به  فعل  ما  وراأى  )ر�ــص(  على عمه حمزة  ال�صالم( 
بكى ثم قال : ما وقفت موقفا قط اأغيظ علّي من هذا 
املكان لئن اأمكنني اهلل من قري�ص لأمثلن �صبعني رجال 
ْثِل  منهم فنزل جرائيل فقال}َواإِْن َعاَقْبُتْم َفَعاِقُبوْا مِبِ
 } اِبريَن  ل�صَّ لِّ َخرْيٌ  َلُهَو  مُتْ  َرْ �صَ َوَلِئن  ِبِه  ُعوِقْبُتم  َما 
)النحل :126( وا�صر فقال ر�صول اهلل بل ا�صر)31(. 
ولعل من اأروع �صور ت�صامح النبي)�صلى اهلل عليه واآله 
الأعــداء  و�صلم(وذلك حينما فتح مكة وعفا عن كل 
قائما  عليه,ووقف  �صنوها  التي  احلــروب  وجمرمي 
على باب الكعبة فقال:))ل اله اإل اهلل وحده, اأجنز 

األ اإن كل  وعده ون�صر عبده وهزم الأحــزاب وحده, 
اإل �صدنة  مال وماأثرة ودم يّدعى حتت قدمي هاتني 
الكعبة و�صقاية احلاج فاأنهما مردودتان اإىل اأهليهما 
... األ لبئ�ص جريان النبي كنتم, لقد كذبتم وطردمت 
يف  جئتموين  حتى  ر�صيتم  ما  ثم  واآذيتم  واأخرجتم 
بالدي تقاتلوين!اذهبوا فاأنتم الطلقاء(( فخرج القوم 
وكاأمنا ن�صروا من القبور ودخلوا يف الإ�صالم, وقد كان 
اهلل �صبحانه وتعاىل اأمكنه من رقابهم عنوة  وكانوا له 
فيئا, فلذلك �صمي اأهل مكة بالطلقاء, وحينما دخل 
امل�صلمون مكة نادى �صعد بن عبادة احد اآمري اللواء:يا 
اأبا �صفيان, اليوم يوم امللحمة, اليوم ت�صبى احلرمة, 
اليوم اأذل اهلل قري�صا, ولكن نادى ر�صول اهلل )�صلى 
اهلل عليه واآله و�صلم(:))يا اأبا �صفيان, بل اليوم يوم 
�صعد  اإىل  واأر�صل  قري�صا((  اهلل  اعز  اليوم  الرحمة, 
فعزله عن اللواء)32(. وبذلك جتلت �صجية من �صجايا 
النبي)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( الفا�صلة وهي العفو 
عند املقدرة ومقابلة الإ�صاءة بالإح�صان ف�صريته كان 
ل�صري وحياة  ال�صايف  املعني  لذلك  امتدادا  بالأ�صا�ص 
الأنبياء والر�صل الكرام)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( 
والذين خولهم اهلل تعاىل بحمل اأمانة الدعوة احلقة 
فيه  ملا  باأيديهم  والأخــذ  لإ�صعادهم  الب�صر  بني  اإىل 
للذين  الت�صامح  مبداأ  كان  وبذلك  و�صالح,  من خري 
ت�صرفاتهم  يف  احل�صور  دائــم  الأنبياء  من  �صبقوه 
اهلل  نبي  �صرية  يف  فنجد   . احلياة  يف  و�صلوكياتهم 
ملخ�صة  ــاءت  ج قــد  الدعوية  ال�صالم(  هود)عليه 
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ُه  ْن اإَِلـٍه َغرْيُ بالآيات }َواإىَِل َعاٍد اأََخاُهْم ُهودًا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا اهلّلَ َما َلُكم مِّ
ا  ِواإِنَّ اَك يِف �َصَفاَهٍة  َلَنَ ا  اإِنَّ َقْوِمِه  ِذيَن َكَفُروْا ِمن  الَّ َتتَُّقوَن}65{ َقاَل امْلَالأُ  اأََفاَل 
بِّ  ن رَّ ي َر�ُصوٌل مِّ َلَنُظنَُّك ِمَن اْلَكاِذِبنَي}66{ َقاَل َيا َقْوِم َلْي�َص ِبي �َصَفاَهٌة َوَلِكنِّ
ٌح اأَِمنٌي}68{ )الأعراف:65ــــــ  ي َواأََنْا َلُكْم َنا�صِ اْلَعامَلِنَي}67{ اأَُبلُِّغُكْم ِر�َصالِت َربِّ
68( فخطابه الهادئ و�صلوكه النا�صح اأمال يف اهتداء قومه دون ا�صتخدام قوة 
الإرغام ينبئ عن �صفافية النبي ور�صالته فقوله:)يا قوم( كان فيه عطفا وحر�صا 
على اجنائهم)33(. كذلك احلال مع نبي اهلل يو�صف)عليه ال�صالم( الذي �صرب 
مثال اأعلى يف الت�صامح, فقد عا�ص يف بيئة مغايرة ملعتقداته وجذوره القبلية, 
األ انه اتخذ قرار باأن �صعب م�صر بحاجه اإليه وا�صتطاع )عليه ال�صالم( من 
اإنقاذهم من املجاعة ,فلم ي�صمح بنزعات نف�صه بال�صيطرة على �صلوكه, وكذلك 
اأبدى ال�صماحة لإخوته الذين األقوه يف البئر, لن هناك غاية اكر من النتقام 
وهدف اأ�صمى من ذلك وهو اإنقاذ عائلته من اجلوع يف ار�ص فل�صطني, فتجاهل 
كل ما حلقه  من ا�صطهاد وظلم وقيد نف�صه ونزعاته لي�صبح الت�صامح دللة 

موقفه مع اإخوته)34( .
من كل ما تقدم ميكن القول اأن الت�صامح هو مبداأ الهي يقوم على اأ�صا�صه بناء 
احلميدة  ال�صفات  كل  يختزل  كونه  من  وذلــك  ال�صحيح  الإن�صاين  املجتمع 
,الداعية لعمليه البناء هذه بل اإن على اأ�ص�ص حتققها �صيتحقق الأمن وال�صتقرار 
اإىل  فالعودة  الإفــراد,  بني  والوحدة  امل�صرتك  والعي�ص  الجتماعي  والتوا�صل 
اجلذور التاريخية ل�صرية الر�صول الأكرم)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( تنبئنا 
با�صتيعاب مبا ميثله الت�صامح من انه ثقافة اإ�صالميه ودعوة ربانية ذات اأ�صل 
عقيدي ومعريف را�صخ تعمل لأجل تثبيت وتنمية روح ال�صلم وال�صالم يف املجتمع 

الواحد.
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• حتقيق: حممود امل�صعودي
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قسم الشؤون الفكرية والثقافية 
رافد من روافد المعرفة والثقافة في العالم اإلسالمي

العتبة  في  والثقافية  الفكرية  الشؤون  قسم  يعد 
الحسينية المقدسة, من األقسام التي تهتم بالجانب 
الفكري والثقافي للمجتمع العراقي لما يقوم به من 
األنواع, حتى أصبح  ثقافية وفكرية بشتى  نشاطات 
فهو  والمعاهد  الجامعات  وطلبة  للباحثين  مصدرا 
التخصصات  وبمختلف  والدوريات  الكتب  آالف  يضم 

العلمية والدينية واإلنسانية وغيرها.
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الق�صم  احل�صينية(  )الرو�صة  جملة  زارت  الق�صم  حول  اأو�صع  تفا�صيل  وملعرفة 
املذكور واأجرت عدة لقاءات مع املعنيني فكان لقاوؤنا الأول مع رئي�ص ق�صم ال�صوؤون 
الفكرية والثقافية ال�صيخ علي الفتالوي الذي حتدث لنا قائاًل" يعّد الق�صم من 
الأق�صام املهمة يف العتبة املقد�صة حيث مت النتهاء من تاأهيل املكان املخ�ص�ص 
اأوائل عام 1426  القبلة يف  باب  املقد�صة من جهة  العتبة  واملكتبة داخل  للق�صم 
هـ, مبا يتنا�صب مع احتياجات القارئ باأحدث الطرق والت�صاميم العلمية ورفده 
بالعديد من امل�صادر واملراجع يف خمتلف العلوم الدينية والإن�صانية والتطبيقية؛ 
مع تخ�صي�ص �صعب حتتوي على وحدات متعددة لتوؤدي دورها يف املجال الفكري 
املعريف  الوعي  على  اإيجابًا  ينعك�ص  مبا  والباحثني؛  للقراء  واخلَدمي  والثقايف 

والثقايف العام للمجتمع.
�صعبة  هي  الأوىل  ال�صعبة  منها"  �صعب  عدة  على  يحتوي  الق�صم  بان  مو�صحا 
املكتبة العامة التي ت�صم اآلف الكتب وتتكون من جمموعة وحدات اأدارية  وتق�صم 
املكتبة اإىل ق�صمني من الكتب ) كتب دينية واأخرى اأكادميية (, وحر�ص الق�صم 
اهلل  -�صلى  النبي  و�صرية  الكرمي  القران  كتف�صري  العناوين  خمتلف  توفري  على 
والفل�صفة  الفقه  واأ�صول  ال�صالم-  البيت -عليهم  اأهل  واله و�صلم- و�صرية  عليه 

والعرفان والتاريخ واحلديث وكل اأنواع العلوم الدينية.
 اإما الكتب فاملكتبة ت�صم جميع العلوم الأكادميية تبداأ من العلوم الطبية مبختلف 

مرجعا  اأ�صبحت  والقانون حتى  والفيزياء  والكيمياء  الهند�صية  وعلوم  اأ�صنافها 
للجامعات العراقية, وا�صتفاد منها الكثري من طلبة اجلامعات لأنها ت�صمن اغلب 

امل�صادر الذي يحتاجونها يف كتابة بحوثهم.
اأو  الباحث  يطلع  لكي  للعامة  واأخرى  الأمامية  مدر�صتني,  على  املكتبة  حتتوي  و 
على  وُفهر�صت  املكتبة  هذه  ُبوبت  وقد  املدر�صتني,  عند  موجود  ما  على  القارئ 

نظام حديث هو نظام )كونغر�ص (الأمريكي .
اأ�صبح  واملطالعني  والباحثني  الطلبة  من  ممكن  عدد  اكر  ا�صتفادة  اجل  ومن 
الدوام الر�صمي من ال�صاعة ال�صابعة �صباحا وحتى التا�صعة م�صاًء وخ�ص�ص اأيام 

معينة للن�صاء".
�سعبة الدرا�سات والبحوث  

تتكفل ال�صعبة باإ�صدار الدرا�صات 
احل�صينية  بالق�صية  ترتبط  التي 
عام  ب�صكل  الإ�صالمية  العلوم  اأو 
من  اأكرث  اإ�صداراها  عدد  وو�صل 
اإىل  توزيعها  ومت  ــدار  اإ�ــص  115
العلم  رجــال  و  العامة  املكتبات 

والباحثني.
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�سعبة التحقيق
 ت�صم ثلة من املحققني والفنيني الذين يعملون �صمن �صوابط التحقيق العلمي 
واأي�صا  القدمية   الكتب  وحتقيق  املخطوطات  بتحقيق  يتخ�ص�ص  ال�صعبة  وعمل 

اأ�صبح لديها الكثري من الإ�صدارات ومت توزيعها.
�سعبة املخطوطات 

ثم  وترميمها  وت�صويرها  وترتيبها  وجمعها  املخطوط  ب�صيانة  عملها  يتلخ�ص 
حفظها يف املكان املخ�ص�ص لها. 

�سعبة مكتبة االلكرتونية
  تقوم بالعمل اللكرتوين حيث تزود القارئ بالأقرا�ص cd   ومت توفري انرتنت 
ما  الأكر يف ح�صولهم على  ال�صتفادة  اجل  ال�صعبة من  للباحثني داخل  جمانا 

يحتاجونه يف اأبحاثهم.
ون�صعى يف امل�صتقبل على توفري جميع عناوين الكتب �صوا كانت دينية او اأكادميية 
اكر  م�صاحة  توفري  و  العزاء  وطلبتنا  والباحثني  القراء  اأيــدي  بني  ن�صعها  لكي 
للمكتبة ل�صتيعاب الكتب حيث مت التفاق مع مكتب الأمني العام للعتبة احل�صينية 
ال�صالم  عليه  املجتبى  ح�صن  الإمــام  جممع  يف  مكان  تخ�صي�ص  على  املقد�صة 

الثقايف الذي هو قيد الإن�صاء".
فتح اآفاق التعاون 

لقاوؤنا الثاين كان مع م�صوؤول �صعبة الن�صاطات واملعار�ص الثقافية, ال�صيد مي�صر 
عام  يف  الثقافية  واملعار�ص  الن�صاطات  �صعبة  تاأ�ص�صت  اأو�صح"   حيث  احلكيم 
2007م  وتتكون من عدة وحدات هي وحدة العالقات الثقافية, وحدة املعار�ص, 
امل�صابقات  وحدة  والبحوث,  الدرا�صات  وحدة  واملتابعة,  التن�صيق  التوزيع  وحدة 

واملوؤمترات والندوات.
بعمل  وتخت�ص  عمال  والأكــرث  الأكــر  الوحدة  هي  املعار�ص  وحدة  يخ�ص  وفيما 
م�صاركات العتبة املقد�صة يف املعار�ص احل�صينية مبختلف الخت�صا�صات, وكذلك 
معار�ص الكتب والطفل والفن الت�صكيلي ومعار�ص ال�صور وغريها, و تقوم ال�صعبة 

تقيمه  التي  الدويل  كربالء  معر�ص  مثل  الدولية  املعار�ص  فتح  على  بالإ�صراف 
العتبتان املقد�صتان احل�صينية والعبا�صية اإ�صافة اإىل امل�صاركة يف املعار�ص التي 
تقام  التي  الثقافية  الأ�صابيع  يف  امل�صاركة  وكذلك  العراقية,  اجلامعات  تقيمها 

خارج العراق, منها الأ�صبوع الثقايف يف تركيا ولبنان واإيران.
واملوؤ�ص�صات  املقد�صة  العتبة  بني  والفكري  الثقايف  التعاون  اأبــواب  فتح  واأي�صا 
الثقافية الأخرى العربية و اأجنبية ويتم الت�صال باأغلب املعار�ص املوجودة داخل 
العتبة  من  الوفود  وحل�صور  اأول  للم�صاركة  والتن�صيق  التعاون  �صبيل  يف  القطر 

املقد�صة اإىل تلك املعار�ص ثانيا".
جتهيز مكتبات اجلامعات العراقية 

وحدة التوزيع" ولها هدفان ,اأولهما الن�صر حيث اإن للعتبة املقد�صة جانب ثقايف 
يف ن�صر كل ما يهم القراء والباحثني, واجلانب الثاين هو جتهيز اأكرث املكتبات 
املوجودة يف العراق واجلامعات والكليات احلكومية والأهلية واملوؤ�ص�صات الثقافية 
الإ�ــصــدارات  هذه  باإي�صال  ونقوم  والباحث,  الطالب  يرتادها  التي  واملكتبات 
ال�صمالية  املناطق  من  بالكامل  العراق  تغطية  مت  حيث  ر�صمي  بكتاب  وتوثيقها 

وحمافظات الو�صط اإىل اجلنوب باآلف الكتب جمانا.
وكذلك  الدينية  ال�صوؤون  ق�صم  باإ�صدارات  خا�صة  وهي  م�صتمر  العمل  زال  وما   
وارث  جملة  توزيع  وكذلك  احل�صينية  للعتبة  العام  الأمــني  مكتب  من  ال�صادرة 
الثقافية, ولكرثة العمل مت حتويل جزء من عمل جتهيز مكتبات اجلامعات اإىل 
ورفدها  املكتبات  تلك  جتهيز  على  تعمل  حيث  للق�صم,  التابعة  التزويد  وحــدة 

بالكتب واملوؤلفات ال�صادرة من العتبة املقد�صة.
وكذلك من مهام ال�صعبة عمل اأم�صيات و منتديات ثقافية واإقامة م�صابقات على 
ال�صنني  وخالل  ورم�صانية  �صهرية  م�صابقات  وهي  متتالية,  �صنوات  �صت  مدى 
الأخرية تطورت نحو الأف�صل حيث اأ�صبحت م�صابقات خا�صة بالن�صاء ومنتديات 
خا�صة بالن�صاء, وكذلك مت اإ�صدار جملة )قوارير( الن�صوية وم�صابقات خمتلفة 

ل�صرائح املجتمع العراقي".
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ال�صعبة  لــدى  قائال"  حديثه  وختم 
ــاعــة  ــق ــال ــل ب ــث ــم ــت نـــ�ـــصـــاط اآخــــــر ي
ال�صينمائية لالأطفال التي فتحت يف 
بالأجهزة  جمّهزة  وهي   2011 عام 
برامج  لت�صغيل  ومتطورة  اخلا�صة 
وطــالــبــات  لطلبة  هــادفــة  تفاعلية 
منه  والغر�ص   17 اإىل   11 عمر  من 
�صيء  اإىل  الطلبة  اأفكار  اإي�صال  هو 
ومن  امل�صاهدة  خــالل  مــن  �صحيح 
تغطية  ومت  املــجــد,  النقا�ص  خــالل 

الع�صرات من مدار�ص كربالء للبنني والبنات وما زالت م�صتمرة. 
اأكرث من 74 األف كتاب 

لقاوؤنا التايل كان مع عبد احل�صني رحيم م�صوؤول �صعبة املكتبة الذي بني" تتكون 
الكتب  اإعــداد  وم�صوؤوليتها  الإعـــارة  وحــدة  هي  وحــدات:  ــع  اأرب من  املكتبة  �صعبة 

واملراجع للباحثني واإي�صالهم اإىل مكان وجود الكتاب.
وحدة الفهر�ص: من مهامها ت�صنيف الكتب على اأ�صا�ص )lc(  وحاليا نعمل على 
احدث طريقة للت�صنيف, وهي  ت�صنيف مكتبة الكونغر�ص,  وهذه العملية هي يف 
اىل  نظام حملي  املكتبة من  تتحول  �صوف  العمل  اكتمال هذا  وبعد  الإعــداد  طور 
ت�صنيف عاملي, ويتميز باأنه نظام وا�صع جدا, والغاية منه هو عمل عناوين موحدة 
جلميع الكتب على م�صتوى العامل, ويتطلب هذا النظام عمل و جهد كبريين, ونحن 

ما�صون يف امل�صروع حيث و�صلنا ما يقارب 40% من ن�صبة التقدم يف امل�صروع. 
يتم  ما  خالل  من  للمكتبة  واملراجع  الكتب  اإي�صال  منها  الغاية  التزويد:  وحــدة 
�صراوؤه من خالل املعار�ص املقامة يف بريوت و�صوريا ودول اأخرى, ونحن الآن لنا 
يطلبون  للمكتبة  الداخلني  اأكرث  لأن  الأكادميية  لللكتب  ال�صراء  الأكر من  الن�صبة 
النف�ص وعلم  العلوم الطبيبة والقانونية والفيزيائية وعلم  اأكادميية مبختلف  كتبا 

القت�صاد وغريها من العلوم.
وحدة ال�صتن�صاخ: جميع الكتب املوجودة يف املكتبة هي وقف ل يجوز ا�صتخراجها 
خارج املكتبة, لذا تكون ال�صتعارة للكتب داخل املكتبة فقط, وبع�ص الطلبة الذين 
با�صتن�صاخ  العليا  الدرا�صات  �صلك  �صمن  كانوا  اإذا  احلق  لهم  املكتبة  يراجعون 
خم�صني �صفحة من الكتاب من خالل وحدة ال�صتن�صاخ وباأ�صعار مدعومة اأما طلبة 
الإعدادية واملتو�صطة واملعاهد والكليات فلهم احلق با�صتن�صاخ ع�صرين �صفحة من 

كل الكتاب.
وعدد العناوين التي حتتويها املكتبة ما يقارب 74 اآلف كتاب يف خمتلف العناوين 

وكذلك 150 مابني ر�صائل ماج�صتري واأطروحة دكتوراه يف خمتلف املوا�صيع".
احلفاظ على املخطوطات 

ويف ختام زيارتنا كانت عند الأ�صتاذمناف لطيف, م�صوؤول دار املخطوطات يف 
ثنا قائاًل " تتكون دار املخطوطات من خم�ص  �صة, وقدحَدّ الَعتبة احُل�صينية املُقَدّ
الكتب  جتليد  وحدة  ـــ  املخطوطات  �صيانة  وحدة  املخترـــ  وحدة  وهي   وحدات 

املطبوعة ــ وحدة الأر�صيف ـــ وحدة الت�صوير والتجليد .
حفظ  فيها  يتم  التي  احل�صينة  مــن  تخرج  عندما  املخطوطة  اإَنّ  واأو�صح" 

املخطوطات النادرة والتي يكون لها قيمة فنية وتاريخية متر بعدة مراحل ياأتي يف 
مقدمتها عملية ت�صوير املخطوطة من الغالف اىل الغالف, كذلك ت�صوير املناطق 
احل�صرات  عن  ناجت  تلٌف  منها  خمتلفة  اأنــواع  على  تكون  والتي  للتلف  �صت  تعَرّ التي 
احلــرارة  درجــة  اأو  للرطوبة  تعر�صها  مثل  اخلــزن,  �صوء  عن  ناجت  واآخــر  والقوار�ص 
املرتفعة, فيما يقول اآخرون اإَنّ ال�صبب قد يكون ال�صتخدام ال�صيئ من الإن�صان نف�صه 

بعد الت�صوير تنتقل املخطوطة اىل املختر.
�ص وي�صتمل على الخت�صا�صني البايلوجي والكيميائي  ويوجد يف املُختر كادر متخ�صّ
؛ البايلوجي يقع على عاتقه فح�ص املخطوط واأخذ )امل�صحات (ومن ثم حتديد نوع 
يقوم مبهاٍم عدة  والذي  الكيميائي  دور  ذلك  بعد  وياأتي  الفطريات,  نوع  اأي  ال�صرر 
منها تعقيم املخطوط والتاأكد من الق�صاء على جميع الفطريات, كذلك يتم فح�ص 
حمو�صة الورقة واإعادتها اىل احلالة القاعدية, وبعدها تخ�صع املخطوطة للغ�صل بعد 
حتديد املادة التي يجب اأن ُتغ�صل بها تفاديًا للتلف الذي قد يت�صبب للمخطوطة, بعد 
املنا�صبة  الطريقة  درا�صة ملعرفة  يتم و�صع  الرتميم وهنا  نقلها اىل وحدة  يتم  ذلك 
للرتميم والذي يكون يف العادة بطرٍق متعّددة تاأتي يف مقدمتها طريقة العجينة التي 
تتكون من األياف الورق الطبيعي, تاأتي بعدها مرحلة التنظيف بالطريقة امليكانيكية 
الغبار  اإزالــة  فيه  ليتم  باملا�صرت  امل�صمى  والإ�صفنج  املا�صحات  ا�صتخدام  تعني  والتي 

العالق بالورق.
الأ�صود  اللون  اإىل  املخطوطة  حتويل  املخطوطات  دار  ن�صاطات  من  اإّن  م�صيفًا: 
والأبي�ص لت�صهيل عملية قراءة املخطوطة وكيفية التعامل معها, كذلك توجد يف 
الدار وحدة التجليد ويقع على عاتقها جتليد الكتب املطبوعة و�صيانتها واإكمال 

نواق�صها. 



يذكر الدكتور حامد حفني داود موؤلف الكتاب يف مقدمته حماولته 
 يف التقريب بني ال�سيعة وال�سنة بعدما وقعت عيناه على اأحادي

الر�سول االأعظم )�سلى ا عليه واآله و�سلم( التي تدعو اإىل االألفة 
واملحبة وتنهى عن التباغ�س والت�ساحن والت�ساجر والقطيعة وذات 

البني.
ويذكر الدكتور اأنه كتب ع�سرات االأبحاث واملقاالت التي ت�سب يف 

التقريب والتاأليف بني الطائفتني. ثم ي�سكر ال�سيد مرت�سى الر�سوي 
احل�سني الذي ّ �ستات تلك االأبحاث واملقاالت يف كتاب مفرد. ويذكر 
اأن ال�سيد احل�سني زاره يف �سيف عام 1979 واأطلعه على تلك البحوث 

واملقاالت, ثم طلب اإليه اأن ين�سرها با�سمه يف كتاب. كما وعده 
برتجمتها اإىل الفار�سية واالنكليزية وغريهما من اللغات. 

نظرات في الكـــــتب الخالدة
الجزء الثالث
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بنك�صات  او مرت  �صيا�صي  تغيري  بها  التي ح�صل  الــدول  اإن معظم 
كانت حتاول ان تقّوم نف�صها بنف�صها دون ان تعتمد على غريها قدر 
ا�صتطاعتها معتمدة على قدراتها الذاتية لتخفف عن �صعبها كاهل 
الديون اخلارجية ومنها -على �صبيل املثال- اليابان التي خرجت من 
احلرب العاملية الثانية و�صرب �صعبها مثال كبري بالتحدي وال�صر 
الــدول  كريات  من  اليوم  لت�صبح  ال�صناعي  بالواقع  والنهو�ص 
ال�صناعية, اما ما ح�صل للواقع ال�صناعي يف العراق بعد ان مّن اهلل 
ب�صقوط الطاغية فهناك تردٍّ وا�صٌح  يف املعدات واملكائن وخطوط 
الإنتاج وذلك لن اغلب موازانات العراق وتخ�صي�صاته املالية تذهب 
نحو القطاع المني, ولو اأن العراق التفت للنهو�ص بالواقع ال�صناعي 
لكان عامال م�صاعدا با�صتتباب الأمن وت�صغيل ال�صباب وعدم ركونهم 
لقوى ال�صر بحيث نرى ال�صاب يقتل من اجل حفنة من الدولرات, 
اإذ   , ال�صناعي  الواقع  يف  العامل  دول  عن  نتخلف  جعلنا  ما  وهــذا 
باإمكان احلكومة ان تفتح ال�صتثمار من اجل دخول �صركات لها خرة 
عاملية بغية متويل املعامل لتحاول النهو�ص بال�صناعة العراقية من 
خالل منح القرو�ص والت�صهيالت وكذلك عر�ص بع�ص املعامل اىل 

ال�صتثمار الداخلي واخلارجي
الهتمام  املوازنة اجلديدة  اإقــرار  اأولويات احلكومة عند  ولعّل من 
بامل�صاريع ال�صناعية من خالل جعل ما ن�صبته70% للنهو�ص بالواقع 
ال�صناعي ودعم اأ�صحاب املعامل, ومن خالل بيع الدولر المريكي 
لل�صناعيني بال�صعر الر�صمي وهذه املوؤ�صرات هي عالمات نا�صجة 
لل�صناعيني  الأرا�ــصــي  قطع  وتوفري  واعــدة,  وطنية  �صناعة  لبناء 
املعامل  ربــط  ذلــك  اإىل  بالإ�صافة  الكهربائية  املــحــولت  وتــوفــري 
ال�صناعية بخط الطوارئ, واعطائهم مولدات كهربائية وتزويدهم 
مبا يحتاجونه, علما بان تلك العوامل هي ا�صباب حقيقية لجناح 

التجربة ال�صناعية.
ان املطلوب هو اعطاء قدر من الهتمام لإحياء القطاع ال�صناعي.. 
هذه  يف  بال�صتثمار  تخ�ص�صية  �صركات  م�صاركة  طريق  عن  ولــو 
امل�صانع اىل حني متكن الوزارات املعنية بالنهو�ص بهذا القطاع, كما 
ح�صل مع بع�ص امل�صانع التي ا�صتطاعت بع�ص ال�صركات الجنبية 
العراقي  ال�صناعي  القطاع  رفد  من  ومتكنت  وت�صغيلها,  تفعيلها 

مبنتوجات تلك امل�صانع..
به من  النهو�ص  اجل  العراق - ومن  ال�صناعي يف  القطاع  ان  كما 
جديد- بحاجة اىل قوانني وت�صريعات جديدة, وو�صع ت�صهيالت لأجل 
تدارك التخلف الذي اأ�صاب هذا القطاع, واأدى اىل تاأخره, وما جّره 

ذلك من تداعيات اقت�صادية ونف�صية �صيئة...

يف زمن الت�سنيع...
 واقٌع �سناعي مرتد 



◄  يكتبها: ح�صني ال�صالمي



الكتاب  من  التا�صع  الف�صل  عن  احلديث  نهاية  اىل  ال�صابق  اجلــزء  يف  و�صلنا  وقد 
لن�صتكمل احلديث يف هذا اجلزء الثالث والأخري عن اآخر ف�صول الكتاب.

عائشة  المؤمنين  أم  أحاديث  العاشر:  الفصل 
مرتضى  السيد  تأليف  حياتها.  م��ن  وأدوار 

العسكري.

ويبداأ الدكتور بكالم عبد اهلل بن م�صعود الذي ين�ص على اأن كتاب اهلل هو اأ�صدق 
احلديث. ثم ياأتي كالم ر�صوله الذي ل ينطق عن الهوى. اأما كتاب اهلل فال جدال فيه, 
وهو مما اتفق عليه امل�صلمون بكل طوائفهم. واأما ال�صنة, )فينبغي اأن توؤخذ بالتواتر 
عن الثقات الذين ل يتواطاأون على الكذب على ر�صول اهلل(. ثم يتطرق اإىل ال�صحابة 
الذين و�صفهم القراآن بالنفاق)وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن اأهل املدينة 
مردوا على النفاق ل تعلمهم نحن نعلمهم �صنعذبهم مرتني ثم يردون اإىل عذاب األيم(. 
ثم يقول تعاىل)فذكر اإمنا اأنت مذكر ل�صت عليهم مب�صيطر(, ويقول كذلك)انك ل 
تهدي من اأحببت ولكن اهلل يهدي من ي�صاء(. اأما الر�صول �ص فقد اأ�صار يف اأحاديث 
املغيبات اأن من �صحابته )من �صي�صلك م�صلك اجلادة, وان منهم من �صيحيد عنها(. 
فقال لعمار )يا عمار �صتقتلك الفئة الباغية(. وقال لعلي عليه ال�صالم:)اأ�صقى الآخرين 

الذي يطعنك(.
الــذي يوجهه  العميق هــذا,  الع�صكري يف بحثه  ال�صيد مرت�صى  الدكتور على  ويثني 
لـ)النخبة املمتازة الذين تطمح نفو�صهم اإىل كلمة احلق خال�صة نزيهة(. وهو يجد 
ما ي�صتند اإليه من حياة عائ�صة. ويقول الدكتور اأن ما داخله من �صك لأول مرة عن 
اأقوال عائ�صة, هو عندما كان ُيخرج كتابه)الإ�صراء واملعراج( يف �صوء املنهج العلمي 
احلديث, وقراأ عن نفي عائ�صة لكون املعراج كان بالروح واجل�صد معا, واإمنا هو بالروح 
فقط. ووافقها على هذا الراأي معاوية. وي�صتعر�ص موقفها من ال�صيخني وخروجها 
على معاوية ثم مطالبتها بدمه. وكل هذا حمله على الت�صكيك فيما ورد عنها من 
نقل لأحاديث الر�صول الأكرم. ثم مير الدكتور على ما جرى خالل وليتي ال�صيخني 
وولية عثمان وولية علي وما حدث يف عهد معاوية. فيقول)فكان اجتهاد عائ�صة ثاين 
ثلمة حدثت يف �صرح الإ�صالم بعد اجتهاد عمر يف توجيه اخلالفة الإ�صالمية(. ثم 
ي�صتعر�ص نهي اأم �صلمة لعائ�صة بعدم اخلروج على الإمام علي. ويقول اإن خروجها كان 

زعزعة للوحدة الإ�صالمية.
الف�صل احلادي ع�صر: ال�صراع بني الأمويني ومبادئ الإ�صالم للدكتور نوري جعفر.    

للقارئ  الدكتور نوري جعفر يقدم  اأن  الدكتور حامد حفني داود يف تقدميه   يقول 
)عقيدة اأخل�صها و�صّفاها ملبادئ الإ�صالم- العديد من م�صاوئ بني اأمية التي كانت 
ثلمة ل تراأب يف �صرح الإ�صالم املجيد. وهي ل تزال اإىل اليوم(. ثم يعّرج على ما كتبه 
الأولون من قبيل اجلاحظ واملقريزي عن م�صاوئ بني اأمية ومناواأتهم للبيت الها�صمي. 
ويقول: لكن تلك الكتابات غلب عليها اإبراز ال�صورة الفنية, ومل يهتم كتابها بامل�صادر 

والأدلة والراهني على ما اأوردوا.

اأ. د. حميد ح�سون بجية

عنوان الكتاب: نظرات يف الكتب اخلالدة
اأ�سم املوؤلف: الدكتور حامد حفني داود)اأ�ستاذ االأدب العربي ورئي�س ق�سم اللغة العربية بجامعة عني �سم�س 

واأ�ستاذ االأدب العبا�سي بجامعة اجلزائر(
مراجعة وتعليق: ال�سيد مرت�سى الر�سوي )موؤلف كتاب مع رجال الفكر يف القاهرة(

عدد ال�سفحات: 192
الطبعة الثانية 1982

دار املعلم للطباعة-القاهرة | مطبوعات النجاح بالقاهرة
يتكون الكتاب من كلمة للموؤلف و13 ف�سال, كل ف�سل يتناول كتابا.

والأ�سباب تتعلق بن�سر املو�سوع, جرى تق�سيم املو�سوع اإىل ثالثة اأجزاء.

نظرات في الكـــــتب الخالدة
الجزء الثالث
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قراءة يف كتاب 



   ويذكر الدكتور جعفر الكثري من تلك املواقف ال�صائنة لالأمويني, بدءا من موقف بني 
حرب �صد بني ها�صم الذين كانت لهم ريادة ورفادة و�صدانة الكعبة والبيت احلرام. ثم 
يعرج على اأخالق كال الفريقني. ويقول: )فتحول انت�صار اآل ها�صم على اآل اأمية حتت 
راية الإ�صالم يف موقعة بدر اإىل كره عنيف وحقد دفني يف قلوبهم(. وقد عادوا عليا  يف 

حياته و�صبوه يف مماته. ثم ناواأوا بنيه وقتلوهم.
  ثم يق�صم الدكتور داود الأحاديث التي ي�صري اإليها املوؤلف, فيق�صمها اإىل ثالثة اأق�صام: 
ما اأثنت به على بني اأمية, وهي مهددة ب�صحتها من حيث ال�صند, وما جاء عن العزوف 

عن الدنيا وطاعة الروؤ�صاء ولو كانوا ظلمة, والأحاديث املروية عن اأبي هريرة.
اأمني يف فجر  اأحمد  الف�صل الثاين ع�صر: حتت راية احلق: مناق�صة مو�صوعية مع 

الإ�صالم. تاأليف عبد اهلل ال�صبتي.
     ويبداأ الدكتور داوود بذكر ما)وقع فيه اأحمد اأمني من اأخطاء علمية كانت �صببا 
يف اإحداث هذا ال�صدع يف �صرح الوحدة الإ�صالمية(, ثم يذكر حماولته-اأي الدكتور 
داوود- عام1955 يف اإخراج كتابه)مع اأحمد اأمني يف كتابه في�ص اخلاطر(, حني ذكر 
اأن اأحمد اأمني وقع يف اأخطاء تاريخية وعقدية جعلت منه )فري�صة لالأهواء والراأي بغري 
علم �صوهت الكثري من وجه ما كتبه يف التاريخ والعقائد دون اأن يهتدي بهدي املنهج 
العلمي احلديث(. ويعزو ذلك لختالط اأحمد اأمني بالدكتور طه ح�صني عندما عمل 
بالتدري�ص معه يف كلية الآداب. وقد كان ما اأخذ عن طه ح�صني يدور حول اأربع نقاط 
رئي�صة: منهج ال�صك يف القدمي وال�صورة الفنية يف الأ�صلوب وا�صتق�صاء مادة البحث 
وتطبيق املنهج العلمي يف تناول املو�صوعات. وقد جنح اأحمد اأمني يف ال�صتق�صاء 
ويف ال�صورة الفنية, واأخفق يف منهج ال�صك وتطبيق املنهج العلمي. على اأن طه ح�صني 
كان ي�صتعري اأقوال امل�صت�صرقني. وعندما نعرف ذلك عن طه ح�صني, نعرف )تفاهة 
الأحكام العلمية التي اأطلقها اأحمد اأمني(. ولذلك كان ما كتبه اأحمد اأمني عن املذاهب 
الإ�صالمية, ومنها ال�صيعة, جمموعة من املتناق�صات. وقد حدثت الفو�صى يف كتاباته 

لأنه مل مييز بني املذاهب املعتدلة وغريها من املتع�صبة.
  ثم يذكر الدكتور داود )الق�صايا اخلطرية التي جتنى فيها اأحمد اأمني على اأخوة 
له يف الإ�صالم(: كالق�صايا املتعلقة مبنزلة الإمام وباأ�صحاب الر�صول, واأ�صل ال�صيعة, 
مما اعتمد فيه على اأقوال امل�صت�صرقني اأمثال دوزي وكولدزيهر ممن يحقدون على 
الإ�صالم, كما غم�ص يده يف �صخ�صية الإمام علي, واإنكار بطولته يف قتل عمرو بن عبد 
ود العامري,  ومرحب وخلعه للباب اخليري وكذلك ي�صتعظم ن�صبة العلوم اإليه, واإنكاره 
لكتاب)�صر العاملني( للغزايل. فقد ن�صي اأن منهج ديكارت ميكن تطبيقه على التجارب 

املادية ولي�صت ق�صايا الوحي.
  ويرّد الدكتور داود على اأحمد اأمني بالقول اأنه-اأي الدكتور- اأح�صى من مناقب الإمام 
ما يزيد على مائة وع�صرين حديثا, رغم اأن اطالعه ل يتجاوز ع�صر ما هو مطبوع من 
كتب الأحاديث واملناقب. ثم يذّكر اأحمد اأمني بحديث الر�صول �ص: )اأنا مدينة العلم 
وعلي بابها فمن اأراد العلم فلياأت الباب(. كما اأن اأحمد اأمني غمز الكثري من اأ�صحاب 
الر�صول. فمثال زعم لأبي ذر ول�صلمان الفار�صي )ما مل يزعماه وادعى عليهما ما هم 

براء منه(. ثم يذكر الدكتور ما ورد من اأحاديث الر�صول وال�صحابة ب�صاأنهما.
 واأحمد اأمني ي�صك اأي�صا يف نهج البالغة, كما يزعم, بدليلني: عقلي ونقلي. ويبداأ 
الدكتور بتفنيد الدليلني, ويعر�ص الأدلة على كون نهج البالغة هو لالإمام علي , ثم 
يقول الدكتور: )وكم لأحمد اأمني من اأخطاء اأخجلتنا اأمام رجال املذاهب الإ�صالمية 

باعتبارنا من تالميذه(.
   ثم تاأتي التقية على ل�صان اأحمد اأمني لي�صتهجنها على ال�صيعة: عقال و�صرعا. وينري 
له الدكتور مفندا, ومثبتا لها ملا ورد يف القراآن الكرمي وحديث الر�صول الأكرم. فيقول: 
)ومن هنا كانت التقية جزءا متفقا عليه يف ال�صلوك الإ�صالمي ل فرق بني �صيعي 

و�صني(.
  ثم يورد تهكم اأحمد اأمني من قول ال�صيعة بالرجعة, فيقول: )فهو قول من ل يتدبر 
القراآن الكرمي ويعرف معجزات ال�صابقني من اأتباع الأديان ال�صماوية(. ويذّكرالدكتور 
اأحمد اأمني بق�صة الُعزير وق�صة اأهل الكهف, م�صندا ذلك باآيات الكتاب املبني. ثم 
يذّكر مبا قاله العالمة اأحمد �صاكر يف حوار بينه وبني الدكتور داود عن اأحمد اأمني 

باأنه اأمي.
ثم يقول اإن اآخر الق�صايا املهمة التي �صنع بها اأحمد اأمني على ال�صيعة هي الإمامة. ثم 
ينري للدفاع عن ذلك, ذاكرا اأف�صلية الإمام علي -عليه ال�صالم-  واأحاديث الر�صول 
الكرمي عن ذلك. ويعزو �صبب اأقوال اأحمد اأمني هذه اإىل كونه)مل يطلع على �صيء من 
هذه التفا�صيل العلمية, واأحدث ب�صبب ما اأورده يف-فجر الإ�صالم-�صدعا بني �صقي 

هذه الأمة(.
لل�صيد  القاهرة  الفكر يف  الف�صول(: مع رجــال  اأق�صر  الثالث ع�صر )وهــو  الف�صل 

مرت�صى الر�صوي.
  ويقول اأن قيمة الكتاب تتجلى يف ما ينطوي عليه من حوار بناء بني النا�صر و�صفوة 
املفكرين يف م�صر. وللكتاب ر�صالتان عظيمتان: الر�صالة الأوىل ترئة الإمامية من 
املزاعم الكاذبة, ويف هذا الإطار, ينوه الدكتور داود مبا ورد عن الر�صول الكرمي �ص من 
اأحاديث. ويذكر الإمام احل�صن ع الذي) اأدى هذه الر�صالة يف اأ�صمى �صورها الظاهرة 
والباطنة حيث اآثر امل�صلحة العامة للم�صلمني وحقن الدماء على م�صلحته ال�صخ�صية 

مع اأنه كانت له ال�صرعية الكاملة يف اخلالفة(.   
الأمــة  خري  اإىل  الداعني  الأجــالء  الفكر  برجالت  التنويه  هي  الثانية  والر�صالة     

الإ�صالمية, وهو النهج الذي اتبعه النا�صر.
 وبهذا انتهت ف�صول الكتاب الذي تكمن قيمته يف اأنه ي�صدر عن ل�صان اأحد اإخوتنا من 
اأبناء العامة املن�صفني. وكما عرفنا من كالمه اأن الباعث من وراء ذلك هو التقريب 

بني الفئتني الرئي�صتني يف الإ�صالم: ال�صنة وال�صيعة.
 ولو اأردنا ذكر حما�صن الكتاب, فاإنها ل حت�صى. فمنها ما درج عليه الدكتور الكاتب 
من ذكر لالأدلة والراهني, �صواء الوارد منها يف الكتب التي يحللها وعلى ال�صنة كتابها, 
اأو ما ارتــاأى الدكتور نف�صه اأن ي�صيفه من اأجل املزيد من جتلية الأمــور. كما يظهر 

بو�صوح مدى الإن�صاف الذي ات�صف به الدكتور.
واإن كان لبد اأن نذكر بع�ص النواق�ص يف الكتاب, فيمكن القول اأن لكل عمل لبد من 
نواق�ص. ولكن تلك النواق�ص ل تقلل من قيمة الكتاب اأو نهج الكاتب وجهده. فمثال  
ذكر التاريخ الهجري مرة والهجري وامليالدي مرة واأحدهما دون الآخر مرة اأخرى. 
كما اأن حتليل بع�ص الكتب خال من اإيراد اأمثلة, ورمبا اكتفى الكاتب مبا ورد من اأمثلة 

يف حتليل كتب اأخرى �صبقته.
   واأخريا ولي�ص اآخرا, فاإننا باأم�ص احلاجة اليوم واأكرث من ذي قبل اإىل الراأي املن�صف 
والقول اجلاد يف اإطفاء لهيب الفتنة التي ي�صرم اأوارهــا �صيوخ الفتنة من الوهابية 
والتكفرييني, الذين ولغوا يف دماء امل�صلمني, اعتمادا على تخيالت واأوهــام �صدرت 
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  خالد غانم الطائي

عندما ي�صر املرء على �صعود اجلبال وتكون له ارادة فولذية �صلبة فان 
هنالك عامل جذب له باجتاه ال�صفل وهو عامل اجلاذبية الأر�صية وكلما 
ارتقى �صعودًا فان اجلاذبية ل ترتكه ول ت�صعف بل �صتزداد قوتها  و�صتلح 
عليه بجذبه نحو ال�صفل ولكنه �صيتحلى بال�صرار على هدفه وهو الت�صامي 

وعدم املكوث يف احلفر.

قال ال�صاعر:  ومن يتهّيب �صعود اجلبال              يع�ص اأبد الدهر بني احلفر
هذا يف اجلانب املادي اأما يف اجلانب الروحي فان املعاين والأخالق احل�صنة 
وقيم اخلري هي جبال لبد لالن�صان من ارتقائها بعد ان ي�صمم على اخلروج 
من مزالق ال�صيطان والرذيلة والت�صافل, تاأ�صيًا بقول النبي الأكرم �صلى اهلل 

عليه واآله: )امنا ُبعثت لأمتم مكارم الأخالق(...

الدبو�ص هو عبارة عن قطعة معدنية نحيفة مدببة من جهة ولها راأ�ص �صغري 
من جهة اخرى �صنعها الن�صان لأغرا�ص متعددة منها جمع الوراق التي ُتكمل 
بع�صها وُيجمعها مو�صوع معني, اذ ان هنالك عالقة ورابطة تربطها معًا من 
اجل ذلك جُتمع الوراق بوا�صطة الدبو�ص, واذا امعنا النظر يف جمموعة من 
الوراق وهي متناثرة ومتباعدة علمًا انه ُيفرت�ص بها ان تكون جمتمعة فاننا 
ل ن�صتح�صن ذلك ول نقبل به, بل نعمل جهدنا كي يجمعها الدبو�ص ويوحدها.

ا�صم  ا�صمها من  ا�صتق  ببع�ص �صلة ورابطة,  اي�صًا تربط بع�صهم  والنا�ص 
متوا�صلني  الرحـــام  ذوو  يكون  ان  ويفرت�ص  الرحم  �صلة  وهــي  الرحمن 

ومرتابطني ومتعاونني ومرتاحمني, وقد فر�ص اهلل �صبحانه ذلك واأوجبه اإل 
ان املاُلحظ ان بع�ص النا�ص متقاطعني ومتناثرين ومت�صاجرين ومتباعدين 
فيما بينهم وقطع �صلة الرحم -يقينًا- هو من كبائر الذنوب وقد قّدم اهلل 
-�صبحانه- قطع �صلة الرحم على الإف�صاد يف الر�ص قال -تبارك ا�صمه- 
َل )وهي �صلة الرحم  ُ ِبِه اأَْن ُيو�صَ يف ذّم بني اإ�صرائيل )َوَيْقَطُعوَن َما اأََمَر اهللَّ
ا�ِصُروَن )27( �صورة البقرة,  للدللة  ( َوُيْف�ِصُدوَن يِف الأَْر�ِص اأُْوَلِئَك ُهْم اخْلَ
على ان خطورة قطع �صلة الرحم اأ�صد من الإف�صاد يف الر�ص واأعظم فتكًا 

يف املجتمع.

عندما تع�صف بالنا�ص عا�صفة هوجاء �صديدة فانهم �صيلجاأون اىل بيوتهم 
او اىل املالجئ حتى يتح�صنوا ويدفعوا عن اأنف�صهم اأخطار تلك العا�صفة 

واآثارها ال�صارة وهذا الأمر ل يختلف عليه اثنان من العقالء.
والأمــور ُتعرف باأمثالها, فاملجتمعات -عموماً- ومنها املجتمع ال�صالمي 
هوجاء  عا�صفة  مبثابة  هي  التي  العوملة  حــرب  خطر  اىل  اليوم  تتعر�ص 
وُتخرج  فيه  توؤثر  كي  ال�صالمي  باملجتمع  الع�صف  اىل  )بالذات(  تهدف 
النا�ص من دينهم احلق, وهذه العا�صفة حتاول جتريد امل�صلم من اأخالقه 
الن�صانية وُت�صقط عنه هويته ال�صالمية كما تت�صاقط الأوراق عن ال�صجر, 
وكذلك هّز ال�صخ�صية ال�صالمية امل�صلمة وحماولة اإيجاد بدائل عن ثقافته 

القومية ومن اأمثال ذلك الدعوة للدميقراطية على الطريقة الغربية وهي 
يف حقيقتها ا�صتبدال املنهج الإلهي الذي ل ياأتيه الباطل من بني يديه ول 
من خلفه, لأنه يتمثل بالقراآن الكرمي, وكذلك الدعوة اىل �صفور الن�صاء ونبذ 
احلجاب ال�صالمي وارتدائه مبا ل يتوافق مع ال�صرع واأي�صا ا�صاعة الغناء 
والختالط املحّرم بني اجلن�صني مبا يو�صل اىل ما ل حتمد عقباه, فالواجب 
ن بح�صن الإ�صالم, والدخول من باب  ُيحّتم علينا نحن -امل�صلمني- التح�صّ
العرتة  الطاهرة املع�صومة لآل النبي -�صلى اهلل عليه واآله- حتى نحتمي به 

وندفع عن اأنف�صنا كل هذه املخاطر املُحدقة بنا.

خواطر
اجلاذبية االأر�سية واجلاذبية ال�سيطانية

الدبو�س و�سلة الرحم
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العا�سفة الهوجاء والغزو الثقايف
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  صباح محسن
   

فالتعاون الإعالمي الإ�صالمي يعد من ال�صرورات التي 
َوَل  َوالتَّْقَوى  اْلرِّ  َعَلى  )َتَعاَوُنوْا  الكرمي  القراآن  اأكدها 
�َصِديُد  اهلّلَ  اإِنَّ  اهلّلَ  ُقوْا  َواتَّ َواْلُعْدَواِن  الإِْثِم  َعَلى  َتَعاَوُنوْا 
اْلِعَقاِب{ املائدة2 هنا ي�صتدعي التعاون الإعالمي بني 
اأم�صار واأقطار الدول الإ�صالمية لن�صر الفكر الدعوي 
ر�صالتها اخلــالــدة يف  وفــق  الأمـــة  لهدي  الإ�ــصــالحــي 
املنظور القراآين الكرمي الذي يفر�ص الأخوة والتعاون 
العلمي..  التعاون  هو  الــر  ركائز  واإحـــدى  الــر,  على 
اإ�صالمية متتلك  دول  فهناك  والإعــالمــي..  والثقايف.. 
الــرثوة, واأخــرى متتلك العلم, واأخــرى متتلك التقنية 
موّحد  اإ�صالمي  اإعالمي  م�صروع  فاإيجاد  الإعالمية, 
الروؤى وفيه اإجماع هو حلم ينبغي اأن يخطط له جيدًا 
وي�صتدعي املطالبة ال�صعبية بو�صائل الإعــالم املختلفة 
متفق  مــوحــدة  اإ�صالمية(  )قــنــاة  اإيــجــاد  حــول  للحث 
عليها بكل امل�صرتكات العقائدية بني امل�صلمني من كل 
قد  احلية.  باللغات  ومرتجمة  وتوجهاتهم  مذاهبهم 
ينظر البع�ص باأنه حلم �صعب املــراد لكن لي�ص ع�صري 
التطبيق لو خل�صت النوايا لهدي الأمة ملنابعها وجذورها 
العقائدية, بعد تعدد الأهواء وامل�صارب والتيارات والآراء 
والأفكار التي انحرفت بالنهج ال�صحيح لر�صالة القراآن 
والنبي والــعــرتة,...اإن التكامل الإ�صالمي ي�صّهل مهمة 
واأخرى  الــرثوة,  فيها  دول  فهناك  الإعالمي,  التقارب 
فيها العقول واملالكات املوؤهلة, واأخرى فيها التقنيات 
احلديثة, وقادرة على النهو�ص الإعالمي ون�صر الق�صية 
وقدرته  الإ�صالمي  العقل  فمرونة  بــالآفــاق..  املهدوّية 
الداخلي  احلــوار  يف  والعلمي  الفقهي  ال�صتدلل  على 
ْكَمِة  ِباحْلِ َك  َربِّ �َصِبيِل  اإىِِل  واخلارجي من منطلق}اْدُع 
َك  �َصَنِة َوَجاِدْلُهم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َصُن اإِنَّ َربَّ َوامْلَْوِعَظِة احْلَ
ِبامْلُْهَتِديَن{  اأَْعَلُم  َوُهَو  �َصِبيِلِه  َعن  لَّ  �صَ ن  مِبَ اأَْعَلُم  ُهَو 

النحل125 ف�صاًلعن املوعظة احل�صنة واحلكمة النافعة 
حتتم اإي�صال عقيدة الإميان بالإمام املوعود اإىل كافة 
الب�صرية وو�صائل الت�صال يف ع�صر املعلوماتية �صهلت 
واملعلومات  والأفــكــار  املعارف  وتبادل  للن�صر  الطريق 
الأفكار,  اأ�صحى من �صمات زمننا احلــايل, فمناق�صة 
فاأكرث من خالل  اأكرث  تي�ّصر  واإثبات احلقائق  والآراء, 

و�صائل الإعالم.
بالوقوف �صد  التوحد  ت�صتدعي  الإ�صالمية  الأخــوة  اإن 
والخــرتاق  والتغريب  ت�صد,  فرق  و�صيا�صة  ال�صتعمار 
جاهدة  حتــاول  التي  )العوملة(,  حتدثه  التي  الثقايف 
والقت�صادية,  الثقافية  العلمية  الأمــة  قــدرات  ت�صتيت 
التدخالت  اإن  العقائدية,  جــذورهــا  مــن  واقتالعها 
الدولية لزرع بذور الفرقة والفتنة الطائفية كما مب�صر 
امل�صلمني  بني  ال�صودان  ويف  وامل�صلمني,  الأقــبــاط  بني 
وامل�صيحيني, وبالعراق بني ال�صنة وال�صيعة واأ�صف اإىل 
ذلك اأزمات احلدود, واأزمات املياه احلالية وامل�صتقبلية, 
واأزمــات اللجوء, والتحري�ص بني الدول الإ�صالمية ما 
بينها وم�صاكل ل ح�صر لها... كل ذلك يفتت �صمل الأمة 
وقدراتها وم�صروعها يف ع�صر النتظار, الأمة بحاجة 
يغريوا  حتى  بقوم  ما  اهلل  يغري  )ل  داخلي  تغيري  اإىل 
ما باأنف�صهم( والن�صر الإلهي متى ما وجد ال�صتعداد 
ن َبنْيِ َيَدْيِه  َباٌت مِّ الذاتي لدى الإن�صان فيتحقق }َلُه ُمَعقِّ
ُ َما ِبَقْوٍم  َوِمْن َخْلِفِه َيْحَفُظوَنُه ِمْن اأَْمِر اهلّلِ اإِنَّ اهلّلَ َل ُيَغريِّ
وْا َما ِباأَْنُف�ِصِهْم َواإَِذا اأََراَد اهلّلُ ِبَقْوٍم �ُصوءًا َفاَل  ُ َحتَّى ُيَغريِّ
ن ُدوِنِه ِمن َواٍل {الرعد11 .. اإن وعي  َمَردَّ َلُه َوَما َلُهم مِّ
الأمة ينبغي اأن يتجه نحو تطوير التعليم واإ�صالح البنية 
املنهجية للدرا�صة من ريا�ص الأطفال اإىل اجلامعات, 
والهتمام ببناء القدرات العلمية وتن�صئة الأجيال بطريق 
العلم لتطوير القدرات ال�صناعية والزراعية والع�صكرية 

لدى  الذاتي  ال�صتعداد  وجد  ما  متى  الإلهي  والن�صر 
ُروا  ِذيَن اآَمُنوا اإِن َتن�صُ يَُّها الَّ الإن�صان فاإنه �صيتحقق }َيا اأَ
من  وكم  حممد7   } اأَْقــَداَمــُكــْم  ْت  َوُيَثبِّ ْرُكْم  َين�صُ  َ اهللَّ
ن ِفَئٍة  الآيات الكثرية الدالة على الن�صر الإلهي }كم مِّ
اِبِريَن{ َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثرَيًة ِباإِْذِن اهلّلِ َواهلّلُ َمَع ال�صَّ
ٍة َوِمن  ن ُقوَّ ا ا�ْصَتَطْعُتم مِّ وْا َلُهم مَّ ــدُّ البقرة249. }َواأَِع
ُكْم َواآَخِريَن ِمن  ْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعْدوَّ اهلّلِ َوَعُدوَّ َباِط اخْلَ رِّ
ُدوِنِهْم َل َتْعَلُموَنُهُم اهلّلُ َيْعَلُمُهْم َوَما ُتنِفُقوْا ِمن �َصْيٍء يِف 

�َصِبيِل اهلّلِ ُيَوفَّ اإَِلْيُكْم َواأَنُتْم َل ُتْظَلُموَن {الأنفال60
هوة  وردم  لــالإ�ــصــالح  ال�ــصــتــعــداد  الأمـــة  على  ينبغي 
الفتنة  وواأد  الطائفية,  وهــوة  الفرقة,  وهــوة  التخلف, 
بني امل�صلمني, واحــرتام كل العقائد الأخــرى امل�صرتكة 
معنا باملواطنة فهم �صناع ح�صارة م�صرتكة مع امل�صلمني 
وكنائ�صهم  عقائدهم  فــاحــرتام  بالوطن,  اإخــوة  وهــم 
ومنتدياتهم ومعابدهم من �صيم امل�صلمني, والتفاق على 
اإثارة اجلزئيات التي تدق  امل�صرتكات الكثرية وجتنب 
الإ�صالمي  الإعــالم  بينهم..  امل�صلمني  تقارب  باإ�صفني 
لكي  الختالف  وردم  ال�صدع  بــراأب  كبرية  م�صوؤوليته 
يحقق امل�صلمون اأهــداف ر�صالتهم يف عامل ي�صعى اإىل 
الكارتالت, والوحدة القت�صادية, والع�صكرية, وتوحيد 
وفرقتنا  بالوحدة  وقوتنا  قــوة,  وحدتنا  اإن  العمالت. 
�صعف و�صعفنا بالفرقة, ومن هنا ي�صعى اأعداء الإ�صالم 

األخوة اإلسالمية واإلصالح
لقد اأكد القراآن الكر على االأخوة يف االإميان )اإا املوؤمنون اإخوة(  

واحلوار  والثقايف..  الفكري..  التعاون  ت�ستدعي  االإميانية  فاالأخوة 
الدوؤوب بني علماء االأمة وبني اأبناء االأمة االإ�سالمية �سعبويًا, وقياديًا. 



51 جمادى الآخرة 1435 هـ

اإىل الفرقة وتذويب الهوية الإ�صالمية, واإ�صعاف قدرات 
النهو�ص احل�صاري من كبوته وعرثته من  الأمــة على 
�صقوط الأندل�ص ودخول امل�صتعمرين ب�صتى جن�صياتهم 
القرن  منذ  الإ�صالمي  والعامل  العربي  الوطن  لحتالل 
اخلام�ص ع�صر والأمة ترتاجع وترتنح من كرثة ال�صربات 
املوجهة لها, وفقدت اأعز اأجزائها بالقد�ص ال�صريف اأول 
مغت�صبة  اأرا�صيها  ولزالــت  احلرمني,  وثاين  القبلتني 
يف جبل طارق وال�صكندرونة واجلولن وال�صفة الغربية 
ومناطق عربية ترزح حتت الحتالل والقواعد الأجنبية. 
والنبوي  القراآين  النهج  اإىل  بعودتها  الأمــة  نه�صة  اإن 
واتباع اآل البيت فهم حبل النجاة والعروة الوثقى وو�صية 
امل�صطفى )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(: اإين تارك فيكم 
الثقلني, ما اإن مت�صكتم بهما لن ت�صلوا من بعدي اأبدا: 
كتاب اهلل وعرتتي اأهل بيتي, لن يفرتقا حتى يردا علّي 
احلو�ص. و�صية امل�صطفى امل�صتوحاة من القراآن الكرمي 

)قل ل اأ�صاألكم عليه اأجرا اإل املودة يف القربى(...
اإن الإ�صالم يجمعنا والقراآن يوحدنا وحب العرتة يطيبنا, 
فلم هذا الختالف والتناحر والتنابز واملوؤامرات التي 
حتاك �صد طرف يعتنق الــولء لآل امل�صطفى, وميهد 
للظهور املبارك الذي اأجمعت كل �صحاح امل�صلمني على 
خروج بقية اهلل الإمام املوعود ف�صاًل عما ذكرته التوراة 
والإجنيل وما ب�صر به جميع الأنبياء, اإذًا فلنمد يدا بيد, 
ولتتقارب القلوب والعقول, ولنرتك اجلزئيات كما يقول 
الآخر- انه يولد- ون�صمم على امل�صي بدعوة الإ�صالم 
بخروج بقية اهلل العدل املنتظر الذي ت�صبو له الإن�صانية 
الآثام  الب�صرية من  لتطهري  بكل عقائدها ومعتقداتها 
والرقي بها بالف�صائل... الأمة حتتاج اإىل حوارات بني 
فيما  متحابة  ال�صعبية  فالقواعد  الفقهاء  وبني  العلماء 
لو تنازل بع�ص فقهاء التكفري وفقهاء اخلرافة وفقهاء 
الفرقة وفقهاء البرتودولر وفقهاء احلكام, هوؤلء �صبب 
ماأ�صاة الأمة, فكم فتوى �صقط ب�صببها اآلف الب�صر وكم 
هدمت اأ�صرحة ومقد�صات, وكم من اأفتى للطغاة بقتل 
القراآن  بكتابة  ل�صدام  اأفتى  ملن  والأغـــرب  ــيــاء!!  الأول
الكرمي بدمه النج�ص- وحرمة كتابة القراآن بالدم يعرفها 
الطفل الر�صيع ولي�ص الفقيه ال�صليع- الأمة ترتقب من 
العلماء والفقهاء جمع كلمتها وتوحيدها واحلث على ن�صر 
العلم والتعاون بني جميع الأديان لال�صتعداد ليوم الظهور 
ولن�صرة بقية اهلل يف اأر�صه... اإن الأمة التي تروم التطور 
ل بد من اأن ت�صري بطريق احلق, وان مقيا�ص احلق هو 
التفكري  لالإن�صان, فعن طريق  الــذي منحه اهلل  العقل 
اأن  حتى  ال�صليمة,  النتائج  اإىل  الإن�صان  ي�صل  ال�صليم 
الَِّذيَن  اأَيَُّها  }َيا  احلق  اتباع  على  يوؤكد  الكرمي  القراآن 

اِدِقنَي { التوبة119 }اأََومَلْ  ُقوْا اهلّلَ َوُكوُنوْا َمَع ال�صَّ اآَمُنوْا اتَّ
َماَواِت َواْلأَْر�َص َوَما  ُ ال�صَّ ُروا يِف اأَنُف�ِصِهْم َما َخَلَق اهللَّ َيَتَفكَّ
ا�ِص ِبِلَقاء  َن النَّ ى َواإِنَّ َكِثريًا مِّ �َصمًّ قِّ َواأََجٍل مُّ َبْيَنُهَما اإِلَّ ِباحْلَ

ِهْم َلَكاِفُروَن{ الروم8. َربِّ
اأبــي طالب  الإمـــام علي بن  املوؤمنني  اأمــري  ومــن حكم 
)عليه ال�صالم(: ل غنى كالعقل.. ول يغ�ص العقل من 

ا�صتن�صحه.. الفكر مراآة �صافية... العقل ح�صام قاطع.
امل�صلل  والإعــالم  ال�صعارات  اإىل  املوؤمنني  اأمري  وي�صري 
املــزور وامل�صوه حينما �صمع �صعار اخلــوارج: ل حكم اإل 
يــراد بها باطل,  – عليه ال�صالم- كلمة حق  هلل فقال 
فاحلق اأوىل من اأن يتبع. فلالإعالم دور يف الإ�صاعة اأو 
الرتويج امل�صلل للدعوات, فعلى العقل التمييز بني احلق 
واأهله واأن�صاره ومتبعيه, ول ينبغي العتماد على الكرثة 
العددية اأو قلتها, فاملقيا�ص هو احلق: اعرف احلق تعرف 
اأهله, رغم اأن القراآن الكرمي يحذرنا )واأكرثهم للحق 
كارهون( فالإن�صان ت�صحبه غرائزه اإىل حيث ما ا�صتهى 
ول يحكم عقله غالبًا, بل من يحكم عقله على رغباته 
هوؤلء هم املتقون... فالت�صويف والت�صليل والتخندق بني 
اأ�صحاب الباطل حينما يزوق لهم الإعالم �صوء اأفعالهم 
احلقيقي  الإعالمي  فعلى  �صواب!!  على  اأنهم  فيظنون 
ن�صرة احلق والدفاع عن املظلومني واملهم�صني واملغيبني 
واأئمة  الدين  ن�صرة  عن  لهم,ف�صاًل  نا�صر  ل  الذين 
الهدى فهو واجب �صرعي واأخالقي... والهتمام بالقراآن 
القراآن  فقراءة  والفكري,  املعريف  التعمق  يف  الكرمي 
املعريف,  وعمقه  مفاهيمه,  يف  والغور  ن�صو�صه  ب�صرح 
والرتابط  والن�صجام  الآيــات  ومعاين  الألفاظ  ودللت 
القراآن,  الآخــر, ففقه  البع�ص  اآياته فبع�صه يكمل  بني 
�صروحات يف  اإىل  القراآن بحاجة  ولغة  القراآن  وتف�صري 
الإعالم املرئي وامل�صموع واملقروء لأنه م�صدر ال�صريعة 
الإ�صالمية, ومبا اإن اأكرث النا�ص قربًا وحلوقًا والت�صاقًا 
باخلامت هم اأهل بيته, فهم من اأدركوا اأ�صراره, ومعانيه, 
اإن  ومن�صوخه.  ونا�صخه  ومت�صابهه,  وجمــازه, وحمكمه 
الباري عز وجل حفظه من التحريف والتزييف بقوله 
اِفُظوَن{  حَلَ َلــُه  ـــا  نَّ َواإِ ْكــَر  الــذِّ ْلَنا  َنزَّ َنْحُن  ـــا  }اإِنَّ تعاىل 
احلجر9 وعن طريق الوحي الذي نزل على �صدر احلبيب 
امل�صطفى خامت الر�صل والأنبياء حممد )�صلى اهلل عليه 
يُّ �َصْيٍء اأَْكَرُ �َصَهادًة ُقِل اهلّلِ �َصِهيٌد  واآله و�صلم( }ُقْل اأَ
ِبْيِني َوَبْيَنُكْم َواأُوِحَي اإيَِلَّ َهَذا اْلُقْراآُن لأُنِذَرُكم ِبِه َوَمن َبَلَغ 
ُكْم َلَت�ْصَهُدوَن اأَنَّ َمَع اهلّلِ اآِلَهًة اأُْخَرى ُقل لَّ اأَ�ْصَهُد ُقْل  اأَِئنَّ
ا ُت�ْصِرُكوَن{ الأنعام19 َّ ِني َبِريٌء ممِّ ا ُهَو اإَِلـٌه َواِحٌد َواإِنَّ َ اإمِنَّ

وبهذا ال�صدد هناك اأنواع من الوحي خمتلفة منها... 
اإمياين وهو الإيحاء لالأنبياء والر�صل وهذا الوحي انقطع 

برحيل اخلــامت... اأما الوحي الآخر ال�صرير والو�صو�صة 
واخلبث والنفاق الذي يج�صده الدجل يف الإعالم اأو يف 
اأي مرفق اآخر ي�صري له الباري عز وجل }َوَكَذِلَك َجَعْلَنا 
ُهْم اإىَِل  نِّ ُيوِحي َبْع�صُ ِلُكلِّ ِنِبيٍّ َعُدّوًا �َصَياِطنَي الإِن�ِص َواجْلِ
َبْع�ٍص ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا َوَلْو �َصاء َربَُّك َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم 

وَن{ الأنعام112.... َوَما َيْفرَتُ
يف  الــقــراآن  عن  كتابه  املو�صويفي  ها�صم  ال�صيد  يذكر 
القراآن  الفكر حتدث  البيت )ففي جمال  اأهل  مدر�صة 
وعّلة  للمعرفة,  مبا�صر  �صبب  التفكري  اأّن  عن  الكرمي 
لها. واأو�صح اأّن العالقة بني التفكري واملعرفة هي عالقة 

ال�صبب بالنتيجة()1(.
فقد خاطب العقل والفكر الب�صري ودعاه اإىل اأن ي�صتقرئ 
عوامل الطبيعة واحلياة ليكت�صف من خاللها وجود اخلالق 
وعظمته وقدرته. كما وجه العقول اإىل التفكر يف جتارب 
ال�صابقة ليكت�صف العالقة بني �صقوطها واندثار  الأمم 
فعلى  ــحــراف.  والن واجلــرميــة  الكفر  وبــني  ح�صارتها 
قال  واملعرفة,  للعلم  التفكري  علّية  نقراأ  الأول  ال�صعيد 
َماَواِت َوالأَْر�ِص َواْخِتاَلِف اللَّْيِل  تعاىل }اإِنَّ يِف َخْلِق ال�صَّ
عمران190}الَِّذيَن  اآل  الأْلَباِب{  أُْويِل  لِّ لآَياٍت  َهاِر  َوالنَّ
ُروَن  َوَيَتَفكَّ ُجُنوِبِهْم  َوَعَلَى  َوُقُعودًا  ِقَيامًا  اهلّلَ  َيْذُكُروَن 
َنا َما َخَلْقَت َهذا َباِطاًل  َماَواِت َوالأَْر�ــصِ َربَّ يِف َخْلِق ال�صَّ
وهكذا  عمران191  اآل  اِر{  النَّ ــَذاَب  َع َفِقَنا  �ُصْبَحاَنَك 

يو�صح القراآن اأّن التفكري عّلة و�صبب لإنتاج املعرفة....
اإذًا, على الإعالم الإ�صالمي الرتكيز على روح القراآن 
املتلقي  ليت�صور  بالوجود  والتاأمل  التفكري  درجة  ورفع 
عظمة اخلالق, فباإمكان الرامج العلمية ت�صوير خاليا 
الدماغ حينما يولد الإن�صان وفيه )140 مليار خلية( اأو 
نب�ص القلب, فحينما يتوقف تتوقف احلياة باأمر اهلل, 
ودرا�صة ف�صلجة كل خلية ووظيفتها, كل ذلك ي�صد املتلقي 
يتاأمل  الإن�صان  التي جتعل  القراآن  علوم  ندر�ص  حينما 
ويحلل وي�صتنتج ويعود اإىل الهداية. ففي كتاب العلم يدعو 
لالإميان قراأنا عظمة القراآن با�صتدللت علماء الغرب 
يف هدايتهم لالأميان باخلالق, بكل املجالت الفيزياوية 
والبايلوجية والطبيعية, من ذلك نقول اإن وظيفة الإعالم 
اجلاد الرتكيز على اجلوانب العلمية القراآنية التي ترتقي 
بوعي الإن�صان, وبالتايل يتم التقارب والتفاهم واحلوار 
املختلف  الآخــر  اأنف�صهم... وبني  امل�صلمني  الأخــوة  بني 
عقائديا, فت�صجل هذه الف�صيلة لالإعالم فيما لو عمل 

بها......
1- ها�صم املو�صوي: القراآن يف مدر�صة اأهل البيت عليهم 

ال�صالم- �ص195
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              جملة )الرو�صة احل�صينية( اأجرت حوارا مف�صال معه على هام�ص زيارته يف مهرجان 
ربيع الر�صالة الذي تقيمه العتبة احل�صينية املقد�صة:

 الرو�سة احل�سينية: ما هي االأ�س�س التي و�سعت يف معهدكم من اجل التبلي
الدين؟

ال�صيخ ربيع القبي�صي: اأن معهد القراآن والعرتة عمل على اتفاقية مع العتبة احل�صينية املقد�صة 
مع ال�صيخ ح�صن املن�صوري م�صوؤول دار القراآن الكرمي التابع اإىل العتبة احل�صينية املقد�صة, 
ونحاول من خالل القراآن الكرمي ان ن�صتقطب من هو خارج الدين الإ�صالمي ونحاول قدر 
اأن نقوم برامج معينة من خالل بع�ص الخوان اهل الف�صل املوجودين يف لبنان  امل�صتطاع 
والعقائد  فيها  القراآن  بتدري�ص  نقوم  التي  املعاهد  هذه  اإىل  ندخلهم  والأ�صدقاء؛  واملعارف 

ال�صالمية ال�صحيحة ونريهم الن�صاطات التي نقوم بها وهذه الإعمال اأعجبت الكثري منهم.
وبع�صهم اخذ من هذه الن�صاطات وبا�صر  بالعمل على البحث يف القراآن الكرمي والبحث يف 
انتاجيات القراآن الكرمي وكيف ان القراآن الكرمي هادي لكل ال�صعوب ولي�ص لالأمة ال�صالمية 

فقط بل انه خماطب كل النا�ص حتى غري امل�صلمني.
الرو�سة احل�سينية: ما هي ال�سعوبات التي يواجهها املبلغني يف هذا الزمان 
يف �سل كرثة الف وكرثة اأعداء الدين االإ�سالمي ب�سورة عامة وال�سيعة ب�سورة 

خا�سة؟
ال�صيخ ربيع القبي�صي: يف �صكل عام هناك ايجابيات و�صلبيات يف كل عمل ومن �صمن ال�صلبّيات 
املوجودة يف التبليغ هي عدم ايجاد منافذ للتعاطي مع ال�صباب؛ لأن ال�صباب هم الطبقة الأكرث 
والأهم يف جميع املجتمعات, ومن اأهم امل�صاكل هي كرثة اأماكن اللهو نتيجة التطور ال�صلبي الذي 
حال بني ال�صباب واملبلغني ومنع الكثري من ال�صباب باجللو�ص مع املبلغني واجللو�ص يف املجال�ص 
احل�صينية وامل�صاجد, وها نحن اليوم نحاول قدر المكان ان جنعل الكثري من رجال الدين 
الف�صالء يف طرق حديثة ومتطورة حتاكي طبقة ال�صباب يف الوقت احلايل؛ حتى ل ينحرف 

هذا ال�صاب عن جمال ال�صالم ال�صحيح الذي امرنا اهلل -�صبحانه وتعاىل- به.
 وب�صبب الأو�صاع التي حت�صل يف العامل اليوم وجب علينا م�صاعفة اجلهود يف ن�صر الإ�صالم 
احلقيقي وتخلي�ص الإ�صالم من ال�صبهات التي علقت به ب�صبب اأعمال الكثري من املتطرفني 
ال�صالمي,  الدين  عن  بعيدون  هم  احلقيقة-  -ويف  ال�صالمي  الدين  اىل  ينت�صبون  الذين 

وهدفهم ت�صويه �صورة الدين ال�صالمي.
الرو�سة احل�سينية: ما هي اأهم االأ�سياء االإيجابّية التي مل�ستموها يف عملكم 

التبليغي يف الدين االإ�سالمي احلقيقي؟
ال�صيخ ربيع القبي�صي: هناك الكثري من الخوة الذين ي�صعون اإىل التبليغ الديني بقدر المكان 
يف الكثري من اجلمعيات وامل�صاجد من خالل اإقامة الندوات الفكرية لتو�صعة الفكر بالتعاطي 

مع ال�صباب وال�صيوخ والن�صاء.
 وهناك الكثري من الأمور اليجابية منها تعاطي رجال الدين واملوؤ�ص�صات الدينية مع الكثري من 
ال�صباب لأجل بيان مفاهيم الدين الإ�صالمي املحمدي احلقيقي, ويف ظّل هذه الندوات دخل 
الكثري من ال�صخا�ص اىل الدين ال�صالمي, واأعلن الكثري من ال�صخا�ص امل�صلمني اتباعهم 
اىل مذهب اهل البيت -عليهم ال�صالم- كما عملت هذه الندوات على تكميم اأفواه امل�صككني 
واملغر�صني املنافقني الهادفني اىل اثارة الفنت عند امل�صلمني من اأجل متزيق وحدة امل�صلمني 

حتى يت�صّنى لهم ا�صعاف امل�صلمني وال�صيطرة عليهم من خالل هذه العمال الرذيلة.
الرو�سة احل�سينية: ما هي ن�سبة الذين يدخلون الدين االإ�سالمي واملذهب 

ال�سيعي يف دولة لبنان؟
ال�صيخ ربيع القبي�صي: يف �صكل عام ان الغلبية يف لبنان هم من ال�صيعة وهناك جزء ل باأ�ص به 
من الن�صارى اأُعجبوا بالدين الإ�صالمي واملذهب ال�صيعي ودخلوا اىل الدين ال�صالمي واملذهب 
ال�صيعي ب�صورة مبا�صرة, وهناك منهم من دخل اىل الدين ال�صالمي املتمثل بغري املذهب 
ال�صيعي, ولكن عند اطالعه على عمق الإ�صالم تتو�صح لهم ال�صورة كاملة. ويتمّيز لبنان بتنوع 

ال�سي ربيع القبي�سي اإمام م�سجد وخطيب من جنوب لبنان, وهو نا�س ومبّل يف معهد القراآن والعرتة اأخذ على عاتقه ن�سر 
 الدين االإ�سالمي ال�سحيح والعمل على ت�سحيح ال�سورة الغام�سة لدى البع�س واإي�ساح االأمور التي ي�سوهها اأ�سحاب الف

ن يكنون العداء الآهل البيت )عليهم ال�سالم(. 

• حوار:في�سل غازي

القرآن الكريم هاد لكل شعوب العالم  وليس    لألمة اإلسالمية فقط
القبيسي: ربيعي  الشيخ  والمبلّغ  الناشط 





53 جمادى الآخرة 1435 هـ

طوائفه اأي اأن املدن يف لبنان لي�صت كلها م�صلمة اأو م�صيحية, واإمنا هناك اختالط واندماج 
بني امل�صلمني وامل�صيح, وهذا ال�صيء يعزز م�صاألة اإي�صاح امل�صائل, وخا�صة اأن الإعالم الديني 
يف لبنان مفتوح, وهذا ي�صّهل على الأخوة امل�صلمني غري املنتمني اىل مذهب اهل البيت -عليهم 
ال�صالم- والإخوة الن�صارى اجللو�ص يف املاأمت احل�صينية, وال�صتماع اإىل اخلطب احل�صينية من 
على منابر امل�صلمني التي حتث على الوحدة  والت�صامح والأعمال اليجابية بني امل�صلمني وغري 
امل�صلمني. وهذا يجعلهم تلقائيني يتجهون اإىل الأ�صئلة وال�صتف�صار اأكرث عن ديننا فرتى ن�صبة 
كبرية من الذين اأ�صلموا عادوا اىل الت�صيع  كاأحد ال�صخا�ص الذين ت�صيعوا قال يل انه عندما 
اأحببت الدخول اإىل الدين الإ�صالمي راأيت انه علي اأن اكون مع حممد -�صلى اهلل عليه واآله- 

ومن اختارهم ل مع من قتل اهل البيت -عليهم ال�صالم- وهذا الأمر وا�صح عند الآخرين.
الرو�سة احل�سينية: كيف تنظرون اإىل طرح القنوات االإعالمية املنا�سرة 

اىل مذهب اهل البيت عليهم ال�سالم على ال�سعيد العاملي؟
ال�صيخ ربيع القبي�صي: منذ ما يقارب الع�صر �صنوات اأ�صبح هناك الكثري من القنوات الف�صائية 
الأحيان  بع�ص  �صاذ يف  ما هوا  ال�صليمة مع وجود  والعقائد  الدينية  الفكار  ببث  تقوم  التي 

لالأ�صف.
 لكن ترى اأن النه�صة العالمية يف عامل الت�صيع اأ�صبحت ب�صكل اأو�صع واأ�صبحت القنوات تبث 
الكثري من الأمور وامل�صائل الإعالمية التي تبني للنا�ص اهمية هذا الدين ويبينون للنا�ص الدين 
الإ�صالمي احلقيقي املتمثل مبذهب اهل البيت )عليهم ال�صالم(, من خالل تغطية جميع املاأمت 
احل�صينية واخلطب الدينية لأرباب املنابر وتغطية ال�صعائر احل�صينية واإي�صالها اىل ابعد نقاط 

العامل.
الرو�سة احل�سينية:ما هو راأيكم يف املوؤمترات واملهرجانات التي تعمل على 

ر�س وحدة امل�سلمني؟
نحن ل�صك ول ريب كما علمونا اأامتنا )عليهم ال�صالم( نحرتم كل النا�ص كما قال المام علي 
ابن ابي طالب عليه ال�صالم )النا�ص �صنفان اما اخًا لك بالدين او نظريًا لك باخللق ( اإن هذه 
املوؤمترات الوحدوية التي تقام على �صعيد العامل يف �صكل عام او على �صعيد الدول ال�صالمية 
او التي يكون فيها الت�صيع هو الظاهر ب�صكل عام, فهي موؤمترات تدعوا اىل الوحدة بعك�ص 

الأ�صخا�ص الذين يظهرون يف الف�صائيات ويقومون بت�صويه الإ�صالم وتكفري الآخرين.
 فهذه املوؤمترات التي تكون حتت رعاية اهل البيت )عليهم ال�صالم( واإتباعهم فهي موؤمترات 
وحدوية بكل ما للكلمة من معنى لكي يبني ان ال�صالم هو ال�صالم املحمدي واآهل بيته �صلوات 
اهلل عليهم و�صلم, ل اإ�صالم التكفري والذبح والقتل فمن خالل هذه املوؤمترات نبث هذه الفكار 

القرآن الكريم هاد لكل شعوب العالم  وليس    لألمة اإلسالمية فقط
القبيسي: ربيعي  الشيخ  والمبلّغ  الناشط 

نعمل مع العتبة الحسينية المقدسة  
لتطوير قابليات الشباب وتأهيلهم

اجليدة للعامل الأخر الذي ينظر األينا من خالل التطور احلا�صل يف و�صائل العالم املختلفة.
الرو�سة احل�سينية:يف ختام حوارنا هل من كلمة تود قولها؟ 

اإىل  ال�صالم(  )عليه  احل�صني  الإمــام  ار�ص  الطهارة  ار�ص  من  اأتوجه  القبي�صي:  ربيع  ال�صيخ 
بنيانًا مر�صو�ص وان يعودوا اىل  الكلمات وهي ان يكونوا �صفان واحــدًا كاأنهم  امل�صلمني بهذه 
اهل البيت )عليهم ال�صالم( واىل ر�صول اهلل �صل اهلل عليه واآلة و�صلم وان يحاججوا بالعقل 

ويحاججوا اأنف�صهم بالعقل, وان يكونوا على دراية باأي ت�صرف او كلمة تقال.
 واأنا اطلب منهم جميعًا ان يكونوا كما اراد ر�صول اهلل �صل اهلل عليه واآله, حتى ن�صل اىل بنيان 
جمتمع متطور فنحن نرى الغرب دائما يف تطور وازدهار, والويالت وامل�صائب تاأتي اىل بلدان 
امل�صلمني, وهذه من المور املخطط لها ان تكون بلدان امل�صلمني ادنى م�صتوى من باقي النا�ص, 
واأنا ادعوا من اهلل عز وجل ان يوحد �صف امل�صلمني وان يكونوا حتت راية اهل البيت )عليهم 
ال�صالم( وهي راية حممد �صل اهلل عليه واآلة و�صلم وان يحرتموا البع�ص وان يحبوا بع�صهم 

البع�ص كما يحبهم اهلل.         



ب�صم اهلل الرحمن الرحيم
�صيدنا  على  اهلل  و�صلى  الــعــاملــني,  رب  هلل  واحلــمــد 
حممد واآله الطاهرين, �صيما بقية اهلل يف الأر�صني, 

واللعن على اأعدائهم اإىل يوم الدين.

اجلميع  وظيفة  فــاإن  الفاطمية,  الأيـــام  اقــرتاب  مع 
)عليها  ال�صيدة  هــذه  وِرفــعــة  ومــقــام  عظمِة  اإفــهــاُم 

ال�صالم(.. 
هذا البحث حمري فعاًل, فوظيفة كل م�صلم بالن�صبة 

يقة الكرى ثقيلة جدًا ! للفاطمية ولل�صدِّ
م�صادر  من  روايــة  تعاىل-  اهلل  �صاء  -اإن  و�صنطرح 
كل  يفهم  كي  اخلا�صة,  م�صادر  من  وروايــة  العامة, 
م�صلم مهما كان مذهبه ما هي وظيفته بالن�صبة ليوم 

�صهادتها )عليها ال�صالم(.
نــقــل عــلــمــاء احلــديــث والـــرجـــال عــنــد الــعــامــة هــذه 
الرواية: قال ر�صول اهلل )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(: 
اأّول �صخ�صٍ يدخل اجلنة فاطمة. )ميزان العتدال 
كنز   ,  180 �ص  ال�صمطني  درر  نظم   ,  618 �ص   2 ج 
العمال ج 12 �ص 110 , ل�صان امليزان ج 4 �ص 16 , 
�صبل الهدى والر�صاد ج 10 �ص 386 , ينابيع املودة ج 

2 �ص 322 وم�صادر اأخرى(
 ُ وُيَحريِّ ُيعِجُز  احلديث  هذا  وفقه  بحر,  اجلملة  هذه 

كل فقيٍه وحكيم.
هذه الرواية املنقولة عنه )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( 

من طرقهم: اأول �صخ�صٍ يدخل اجلنة فاطمة.
�صورة  عمق  اإدراك  على  احلديث  هذا  فهم  ويتوقف 

الواقعة.
ب�صم اهلل الرحمن الرحيم )اإَِذا َوَقَعِت اْلَواِقَعُة  َلْي�َص 
اْلأَْر�ُص  ِت  ُرجَّ اإَِذا    اِفَعٌة  رَّ ٌة  َخاِف�صَ   َكاِذَبٌة  ِلَوْقَعِتَها 
نَبّثًا(  مُّ َهَباء  َفَكاَنْت    َب�ّصًا  ــَبــاُل  اجْلِ ِت  َوُب�صَّ   َرّجــًا 

الواقعة: 6-1.
فاإىل  الرفع  اأما  الرافعة:  اخلاف�صة  الواقعة  يوم  يف 
اخلف�ص  واأمــا  تو�صف,  ول  ُتــدرك  ل  التي  الدرجات 

فاإىل اأ�صفل ال�صافلني !
َباُل َب�ّصًا(: هذه  ِت اجْلِ ِت اْلأَْر�ُص َرّجًا  َوُب�صَّ ) اإَِذا ُرجَّ

اجلبال كلها ت�صبح كالذّر املنبث يف الف�صاء.. 
ما هو احلال يف مثل هذا اليوم ومثل هذه الواقعة ؟ 
َثاَلَثًة(الواقعة  اأَْزَواجــًا  َوُكنُتْم  كله يف هذه اجلملة: ) 

 7 :
امليمنة,  اأ�صحاب  ثالثة:  اق�صام  اىل  النا�ص  يق�صم 

واأ�صحاب امل�صاأمة, وال�صابقون.
الواقعة:  ُبوَن(  امْلَُقرَّ اأُْوَلِئَك    اِبُقوَن  ال�صَّ اِبُقوَن  )َوال�صَّ

11-10
وينبغي فهم مقام ال�صابقني, وذلك القرب والتقرب, 
ومراتب ال�صبق كّمًا وكيفًا, حتى الو�صول اإىل )اأ�صبق 

ال�صابقني(, فمن هو اأ�صبق ال�صابقني ؟ 
اأف�صل الأولني والآخرين هو خامت الأنبياء واملر�صلني, 
العقل  حكم  ب�صرورة  وذلــك  ال�صابقني,  اأ�صبق  فهو 

ا َعِمُلوْا( َّ والكتاب وال�صنة: )َوِلُكلٍّ َدَرَجاٌت ممِّ
اأول  واآله و�صلم( هو  النبيني )�صلى اهلل عليه  وخامت 
من يدخل اجلنة بال�صرورة, لكن ما يحرّي العقول هو 
املح�صر  يدخل  عندما  اأمامه  تكون  فاطمة  ابنته  اأن 

على الراق وعندما يرد اجلنة !
تدخل اأماَم اإماِم الأولني والآخرين ! اأي مقام هذا ؟!

هذه  ُفِهَمت  لو  فاطمة:  اجلنة  يدخل  �صخ�صٍ  اأّول 
فماذا  م,  ُمقدَّ اخلــامَت  امل�صائل..  كل  حُللَّت  العبارة 
فعلت )عليها ال�صالم( حتى �صارت اأمام اإمام الكل ؟

ــه  اأّدت ــذي  ال والـــدور  عملته  ــذي  ال العمل  اأن  �صّك  ل 
حم�صور وخمت�ّص بها.. 

اآدم  بعثة  منذ  العامل  خلقة  من  الغر�ص  و�صل  لقد 
ال�صالح  بدّو  لكن  نتيجته,  اإىل  بن مرمي  اإىل عي�صى 
اإمنا كان ببعثة اخلامت )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم(, 
ثمار  وتتحقق  اخللقة,  من  الغر�ص  يح�صل  وببعثته 
الت�صريع والديانة, ولكن الِعلَّة املحِدَثة خامت النبيني, 

والعلة وامُلبِقَية �صّيدة ن�صاء العاملني.
اإىل اخلامت  اآدم  الأنبياء من  به  اأتى  مبن بقي كل ما 
ال�صديقة  بوجود  ؟  و�صلم(  ــه  واآل عليه  اهلل  )�صلى 

الكرى ح�صرًا..
ال�صجاعة  ول  احل�صني,  احللم  يكن  مل  تكن:  مل  فلو 
احل�صينية, ول العبادة ال�صجادية, ول املاآثر الباقرية, 
ول الآثار اجلعفرية, ول العلوم الكاظمية, ول احلجج 
الر�صوية, ول اجلود التقوي, ول النقاوة النقوية, ول 

 وكل ما يقام يف ذكراها قليل
 ح�سني وحيد اخلرا�ساين حفظه ا العظمى ال�سي سماحة اآية ا�

عّلة بقاء الدينعّلة بقاء الدين
 الزهراء
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به  الأر�ــص  اهلل  غيبة من ميالأ  ول  الع�صكرية,  الهيبة 
ق�صطًا وعدًل بعدما ملئت ظلمًا وجورًا.

ماذا فعلت عليها ال�صالم ؟ وماذا كانت هي ؟ وما كان 
اأثر وجودها ؟

اإِنَّ    َواْنَحْر  َك  ِلَربِّ لِّ  َف�صَ   اْلَكْوَثَر  اأَْعَطْيَناَك  ــا  )اإِنَّ
( الكوثر: 3-1  ْبرَتُ �َصاِنَئَك ُهَو اْلأَ

لقد بقي ن�صله )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( يف العامل 
بوجودها  الأمم  وثبت دينه يف  ال�صالم(,  بها )عليها 
)عليها ال�صالم(.. فاطمة ب�صعة مني: فورودها على 
و�صلم(..  ــه  واآل عليه  اهلل  )�صلى  النبي  ورود  اجلنة 

فكان اأول من يدخل اجلنة فاطمة.
لكن باأي كيفية ؟ هذا املهم.

يف منت احلديث دقائق.. ولو فهمت دنيا العامة هذه 
الرواية فاإن ذلك كاٍف.

و�صلم(:  واآلـــه  عليه  اهلل  )�صلى  عنه  الــروايــة  ن�ّص 
)حت�صر ابنتي فاطمة يوم القيامة وعليها حلة الكرامة 
اخلالئق  اإلــيــهــا  فتنظر  ــوان,  احلــي مبــاء  عجنت  قــد 
وهــي من  الــروايــة حمــرية,  هــذه   : منها(  فيتعجبون 

طرق العامة مبا فيهم املحدثني واأعالم الرجال.
املخلوقات  كل  فعيون  بالألف,  حملى  جمع  اخلالئق 

تتجه نحو هودجها !
ذلك  يف  اأنف�صهم  عن  اجلميع  يغفل  كيف  فيتعجبون: 
اليوم امل�صطرب, الذي يقول فيه اجلميع )وانف�صاه( ! 

ويغرقوا يف التعجب يف عظمتها ؟!
األــف  على  ت�صتمل  اجلــنــة,  حلل  مــن  حلة  تك�صى  ثــم 
فاطمة  )اأدخــلــوا  اأخ�صر:  بخط  عليها  مكتوب  حلة, 
على  اجلنة  و�صلم  ــه  واآل عليه  اهلل  �صلى  حممد  ابنة 
اأح�صن �صورة, واأكمل هيئة, واأمت كرامة, واأوفر حظ(

فتزف اإىل اجلنة كالعرو�ص حولها �صبعون األف جارية 
�ص48,  العقبى  ذخائر  �ــص137,  ج2  املودة  .)ينابيع 

تاريخ دم�صق ج13 �ص334..(
اجلنة  ترد  اإنها  مرات,  اأربع  التف�صيل  اأفعل  ورد  لقد 

لكن باأي كيفية ؟ 
باأح�صن �صورة: اأي يوم هو يوم القيامة ؟! )َوَبَرُزوْا هلّلِ 

اِر( اْلَواِحِد اْلَقهَّ
ماذا تعني اأح�صن �صورة ؟ هل فكرمت ؟! اقروؤوا القراآن 
حتى تفهموا ماذا يعني اأح�صن �صورة.. )َتَباَرَك الَِّذي 
َخَلَق  ــِذي  الَّ   َقِديٌر  �َصْيٍء  ُكــلِّ  َعَلى  ــَو  َوُه امْلُــْلــُك  ِبــَيــِدِه 
َياَة ِلَيْبُلَوُكْم اأَيُُّكْم اأَْح�َصُن َعَماًل َوُهَو اْلَعِزيُز  امْلَْوَت َواحْلَ

اْلَغُفوُر( امللك: 2-1
واحلياة  املــوت  اهلل  خلق  لــهــذا:  اخللقة  كانت  اإمنــا 
ليتخر النا�ص ويتحقق اأح�صن ما كانوا يعملون, لهذا 

كانت اخللقة , الـ)اأح�صن( يف العمل والعلم.
الَِّذيَن    ِعَباِد  ْر  )َفَب�صِّ  ) ِديِث  احْلَ اأَْح�َصَن  َل  َنزَّ  ُ )اهللَّ

ِبُعوَن اأَْح�َصَنُه(  َي�ْصَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّ
وُخلقًا  علمًا  الأح�صن  هنا  كان  من  يح�صر  اأن  وينبغي 

وعماًل, يح�صر يوم القيامة باأح�صن �صورة..
)عليه  ــزهــراء  ال هــذه  �ــصــريتــه,  اإىل  تر�صد  �ــصــورتــه 
اأدخلوا فاطمة  اأفعل التف�صيل الأول:  ال�صالم(, وهذا 
على  اجلنة  و�صلم  ــه  واآل عليه  اهلل  �صلى  حممد  ابنة 

اأح�صن �صورة.
اأما �صرح البقية فال وقت له. 

رحلة  ويــوم  �صهادتها,  يوم  يعرف  اأن  م�صلم  كل  على 
)من( هو هذا اليوم ؟

علل  يف  ال�صدوق  روى  فقد  اخلا�صة,  طرق  من  اأمــا 
ويف  الــ�ــصــالم(,  )عليه  اهلل  عبد  اأبــي  عــن  ال�صرائع 
ال�صالم(,  )عليه  جعفر  اأبــي  عــن  الأنــــوار  م�صباح 
فاطمة  �صميت  مل  لــه  قلت   : قــال  ــمــة,  اأئ وكــالهــمــا 

الزهراء زهراء ؟ 
عظمته:  نور  من  خلقها  وجــّل-  -عــّز  اهلل  لن  فقال: 
وذاك  املبداأ  هذا  منتهاها,  كان  وذاك  مبدوؤها,  هذا 
نور  من  خلُقَها  املبداأ:  ل,  الُكمَّ حرية  ههنا  املنتهى. 

عظمة اهلل, واملنتهى: اأول من يدخل اجلنة.
بنورها  والأر�ـــص  ال�صماوات  اأ�ــصــاءت  اأ�صرقت  فلما 
�صاجدين  املالئكة  وخــرت  املالئكة  اأب�صار  وغ�صيت 

وقالوا : اإلهنا و�صيدنا ما هذا النور ؟
فاأوحى اهلل اإليهم: �صرح هذا احلديث لوقت اآخر, لكن 

على اأهل احلديث الدقة يف هذه الكلمات..
من  خلقته  �صمائي,  يف  اأ�صكنته  نــوري,  من  نــور  هــذا 
عظمتي: من هو العلي العظيم ؟ لقد خلق فاطمة من 

تلك العظمة.
اأخرجه من �صلب نبي من اأنبيائي اأف�صله على جميع 
اأ�صرف  الأنبياء: ينبغي اأن يكون �صلب هذه اجلوهرة 

ولد اآدم. وختم الكالم:
واأخرج من ذلك النور اأئمة يقومون باأمري يهدون اإىل 
حّقي, واجعلهم خلفائي يف اأر�صى بعد انق�صاء وحيي, 
اأخرج من ذلك النور اأئمة )علل ال�صرائع ج1 �ص180(

هذا املبداأ, وذاك املنتهى, وهذا الو�صط !.
اإيجاد  على  يعملون  ممن  العوام  من  عــّدة  ظهر  لقد 
الت�صوي�ص يف اأذهان النا�ص, فيقولون اأن هذه الهيئات 
ال�صديقة  �صهادة  مبنا�صبة  والن�صاطات  وامل�صريات 

زائدة!! 
اإن ع�صر اجلهل هو ع�صرنا هذا !!

املوجود  كل  اأن  النا�ص  يفهموا  اأن  اجلميع  فعلى  لذا 
قليل!

ملاذا ؟ وباأي دليل ؟ 
من هو اأمري املوؤمنني )عليه ال�صالم( ؟ من هو اإمام 

املوحدين )عليه ال�صالم( ؟ 
)عليه  فــاطــمــة  م�صيبة  حـــّد  فــيــه  يــبــنّي  بــيــانــه  هـــذا 

ال�صالم(: 
واهلل : هذه كلمة علي لكنها تواأم مع هذا الق�صم.

واهلل هذه م�صيبة ل عزاء لها: ماذا يعني ذلك ؟ اإن 
كل ما تفعلونه ل ميالأ هذه امل�صيبة.

ورزية ل َخَلَف لها )بحار الأنوار ج43 �ص191(: وكل 
هذا ذرة اأمام هذه الكلمة..

اأين �صاع حقها ؟ مثل هذه التي كان هذا اأول اأمرها 
احل�صن(  بن  احلجة  اإىل  احل�صن  )من  و�صطه  وهذا 
كلهم ثمار �صجرة وجودها, واآخر اأمرها اأنها اأول من 

يدخل اجلنة باأح�صن �صورة.. 
لكن ك�صر متنها !!

اجل�صم  ناحلة  الــراأ�ــص,  مع�صبة  اأبيها  بعد  زالــت  ما 
ماذا يعني ناحلة اجل�صم ؟ مل يكن ميّر يوم اإل ويتحول 

حلمها اإىل ماء!! اإىل اأن و�صلت اإىل حد اأنها: 
�صارت كاخليال, منهدة الركن, باكية العني, حمرتقة 

القلب, يغ�صى عليها �صاعة بعد �صاعة 
)�صلى  النبي  رحلة  يــوم  منذ  املــدة  هــي  كــم  فــكــروا, 
اهلل عليه واآله و�صلم( اإىل يوم رحلة الزهراء )عليها 
ال�صالم( ؟ كل هذه املدة كان: يغ�صى عليها �صاعة بعد 

�صاعة ! 
النبي )�صلى اهلل  ال�صالم(, غ�صلت  وعن علي )عليه 
عليه واآله و�صلم( يف قمي�صه , فكانت فاطمة تقول : 

اأرين القمي�ص, فاإذا �صمته غ�صي عليها.. 
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ظّل عزيز يحلم بال�صهادة بعدما يئ�ص من التغيري, 
وكان يتوق اإىل اأن ُيّزف عري�صا اإىل الآخرة بعد ما 
القائل يف  فهو  والظاملني,  بالظلم  الدنيا  مادت 
ثمانينّيات  اإىل منت�صف  يعود  الــذي  اأحــد كتبه 
اأجل  من  ي�صت�صهد  مــن   اإّن   ( املا�صي:  القرن 
ت�صوراته قبل ان يجّرب بناءها على اأر�ص الواقع, 
فهو مثايل بحكم املثل التي يوؤمن بها, وهي اأفكار 
بذلوا  الذين  ال�صهداء  فعدد  بعد,  جمّربة  غري 
حياتهم من اأجــل ق�صية يف الذهن اأكــر بكثري 
من عدد ال�صهداء الذين بذلوا حياتهم دفاعًا عن 

جتربة �صيا�صّية متاأ�ّص�صة فعاًل (.
ولأّنه مبدع حقيقي فقد �صغفه حب املعرفة منذ 
نعومة اأظفاره التي اأم�صاها باإحدى قرى اجلنوب 
حتتفظ  مل  متوا�صع   طيني  بيت  يف  الق�صي 
ذاكرته عنه مبثلما احتفظت عن ذكرى الفاجعة 
له  تبق  ومل  عا�صوراء,  حّل  كّلما  تنتابه  الأليمة 
الأيام بعد رحيله اإىل العا�صمة بغداد اإّل مالمح 

على  معّلقة  ل�صورة  القلب  ظهر  عن  يحفظها 
اأبيه يف بيتهم القدمي, هي �صورة  حائط غرفة 
الإمام علي - عليه ال�صالم - التقليدّية املعروفة 
باألوانها ال�صاخنة, وباملهابة املميزة لوجهه الكرمي 
حتيط بها هالة نور, وكانت هذه ال�صورة حا�صرة 
مثل ح�صور  معا,  القدمي  البيت  ويف  الذهن  يف 
الأب والأخ والأخت, ول ميكن تخيُّل وجوده دون 
وجود هذه ال�صورة و�صاحبها العظيم, كما يثبت 

ذلك يف مقدمة كتابه ) علي �صلطة احلق (.
ابــن الآلم واملــواجــع وابن  ابــن اجلنوب,  ولأّنـــه 
الــذاكــرة املــوطــوءة بالفجيعة واحلــرمــان فــاإن 
ه بالقهر  قت ح�صَّ جتربته النتمائية واملكانية عمَّ
بني  ال�صراع  ب�صراوة  �صعوره  وعــّززت  والُظلم, 
دام  مــا  ال�صراع  هــذا  وبحتمّية  وال�صر  اخلــري 
هناك املخل�صون مبقابل الأ�صرار, ولذا ظّل هذا 
والرف�ص  التمرد  اإىل  مدفوعا  العريق  اجلنوبّي 

واملجابهة حتى اآخر الرمق.

ومثلما كان عزيز ال�صيد جا�صم نهما يف القراءة 
يقول  كما  ي�صّدق,  ل  خــرايف  ب�صكل  والطـــالع 
من  ــده  ــوؤّك وي قــوَلــه  ُيثبت  وكما  نف�صه,  عــن  هــو 
الرجل  كان  فقد  والأ�صدقاء,  الأهــل  من  عَرفه 
املعرفة  �صنوف  طــرق  اإذ  كذلك,  ُمكرثا  كاتبا 
وديانها  بني  يتنّقل  وراح  املختلفة,  و�صروبها 
ال�صيا�صّية  بالق�صايا  الهتمام  فمن  العديدة, 
اإىل العناية بالق�صايا الفكرّية والجتماعّية ذات 
اليومية, ومن  املعي�صة  الوثيق بق�صايا  الرتباط 
ومن  التعليم,  مناهج  نقد  اإىل  ال�صتبداد  نقد 
الفن الروائي والق�ص�صي اإىل نقد ال�صعر ونقد 
العمال الق�ص�صّية والروائّية العربّية والعاملّية, 
املقالت  اإىل  ال�صحفي  الوعي  يف  الكتابة  ومن 
الفل�صفّية العميقة, ومن املناق�صة يف ق�صايا الثورة 
عن  الكتابة  اإىل  املارك�صي  والفكر  وال�صرتاكّية 
وعن  ال�صوفّية,  ومدار�ص  الإ�صالمي  الت�صّوف 
وتتنوع  القائمة  وتطول  املبّكر,  الإ�صالم  مناذج 

 • علي يا�صني
)الغازية( قرية  يف  راأ�سه   م�سق بني  ما 

نواحي  مدينة  اإح��دى  الن�سر حالّيا, وهي 
النا�سرية وبني تاري اعتقاله من اأمام دّكانه 
ال�سغري يف بغداد باأمر ال�سلطة الدكتاتورية 
عزيز  ك��ان   ,1991 ني�سان  مطلع  احلاكمة 
م�ست�سرفا  املو�سوعي  الكاتب  جا�سم  ال�سيد 
العراقّية  للثقافة  حلمه مبوت مهيب يعيد 
قيمتها املهدورة, ويطّوق عنق املثقف باإكليل 
امل�سوؤولّية الذي اأراد النظام املقبور انتزاعه 

منه بكّل الو�سائل  وال�سبل. 

 عزيز ال�سيد جا�سم
�سهيد الكلمة 

) 1991 – 1941 (
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اأن تبتعد عن جمال  الـ) خم�صني كتابا ( دون  وتتمّدد لتتجاوز 
ال�صياغة اللغوّية وفرادة ال�صلوب ومّتيزه! لكن اأخطر هذه الكتب 
واأقربها اإىل نف�صه هو كتابه الأخري: ) علي �صلطة احلق ( الذي 
كان مبثابة الق�ّصة التي ق�صمت ظهر البعري, فبعد ظهوره الأول 
مطبوعا يف بريوت عام 1988م, وبالرغم من ممانعة النظام 
اأثار الكتاب ردود  العربّية,  اأو  العراقّية  الن�صر  لطباعته يف دور 
فعل كثرية, اإذ راأى فيه البع�ص فعَل تطهري اأراد به عزيز اإزاحة 
الأدران التي علقت بروحه من خالل تعاطيه ال�صابق مع الفكر 
القرن  �صتينّيات  يف  الأفئدة  من  كثريا  ا�صتهوى  الــذي  القومي 
املا�صي, لقرتانه بالبعد الجتماعي ولرتباطه بحركات التحّرر, 
ومبناه�صة ال�صتبداد ال�صتعماري وحماولته كبح جماح ال�صعوب 
وتطّلعاتها نحو احلرية, يف حني راأى اآخرون الكتاَب املذكور اأ�صدَق 
جتارب ال�صيد جا�صم واأ�صعّبها, وعلى الرغم من اأّنه مل يجِن ثمار 

�صداه حّيًا فاأّنه نال به جائزة ال�صهادة واخللود يف اآن واحد .
اأّما ال�صلطة الغا�صمة فقد راأت يف كتابه ) علي �صلطة احلّق ( 
غمزًا �صديدًا و�صربة مق�صودة لها, فعزيز يت�صّوف الإمام - عليه 
ال�صالم - يبني �صلطة عادلة قوامها الإرادة احلقيقّية للجماهري 
املوؤمنة, اأي اأّنه كان ي�صنُع �صلطة متحّررة من اأدواتها القمعّية 
امل�صتعلّية على الأمة, كما اأنه يرى �صلطة الإمام مثال حّيا ل�صلطة 
املجتمع الفعلية, لأّنها من ال�صعب واىل ال�صعب, على العك�ص من 
ال�صلطة املداهنة املراوغة التي تظهر على نحو وتبطن نحوًا اآخر 
مغايرا, فاملُلك يف الأوىل ُمْلك النا�ص والقوانني تخدم اجلميع من 
ودولتهم  دنياهم  اأمور  ي�صوغون  مّمن  وامل�صت�صعفني,  الأقوياء 

بحرّية تامة بعيدا عن التع�صف والقيود.
 حاجة الأمة اإىل منقذ اأو نظام �صيا�صي ُي�صلح اأمرها ويقودها 
اإىل اخلري وال�صالح واحلق بعدما اآلت اإليه الأوطان من خراب 
ودمار على اأيدي دعاة التحّرر وامل�صاواة والعدالة كان اأقوى دوافع 
عزيز ال�صيد جا�صم لإي�صال تلميحاته واأفكاره للنا�ص من خالل 
اأطروحاته الفكرّية يف كتابه امل�صار اإليه, وهو ما بات م�صتم�صكًا 
كافيا للنظام الذي ترّب�ص بال�صرفاء والطيبني والأحرار مّتهما 

اإّياهم بتهٍم, هم اأبعُد ما يكونون عنها.
هكذا رحل هذا املفكر  العراقي الكبري غري اآبه اأو مهتمٍّ مل�صريه 
ال�صخ�صي قدر اهتمامه مب�صري الوطن والنا�ص الذين اأحّبهم 
واأخَل�ص يف حمّبتهم, خمتارا اأن يقول كلمته الأخــرية مبح�ص 
التيزاب �صيلتهم  ا من  اإرادتــه هو, ولو كان ثمُن اختياره حو�صً
األقابه  اإىل  جديدا  لقبا  هذا  مبوقفه  م�صيفا  النحيف,  ج�صَده 
واإىل  نف�صه,  اإىل  واأقربها  الألقاب  اأعــّز  �صيبقى  لكنه  الكثرية, 

حمّبيه وع�صاق كتاباته.

ملن اأعطي �سوتي؟

• عبدالّرحمن الاّلمي

اأن تبتعد عن جمال  الـ) خم�صني كتابا ( دون  وتتمّدد لتتجاوز 
ال�صياغة اللغوّية وفرادة ال�صلوب ومّتيزه! لكن اأخطر هذه الكتب 
واأقربها اإىل نف�صه هو كتابه الأخري: ) علي �صلطة احلق ( الذي 
كان مبثابة الق�ّصة التي ق�صمت ظهر البعري, فبعد ظهوره الأول 
م, وبالرغم من ممانعة النظام 
اأثار الكتاب ردود  العربّية,  اأو  العراقّية  الن�صر  لطباعته يف دور 
فعل كثرية, اإذ راأى فيه البع�ص فعَل تطهري اأراد به عزيز اإزاحة 
الأدران التي علقت بروحه من خالل تعاطيه ال�صابق مع الفكر 
القرن  �صتينّيات  يف  الأفئدة  من  كثريا  ا�صتهوى  الــذي  القومي 
املا�صي, لقرتانه بالبعد الجتماعي ولرتباطه بحركات التحّرر, 
ومبناه�صة ال�صتبداد ال�صتعماري وحماولته كبح جماح ال�صعوب 
وتطّلعاتها نحو احلرية, يف حني راأى اآخرون الكتاَب املذكور اأ�صدَق 
جتارب ال�صيد جا�صم واأ�صعّبها, وعلى الرغم من اأّنه مل يجِن ثمار 

اأّما ال�صلطة الغا�صمة فقد راأت يف كتابه ) علي �صلطة احلّق ( 
غمزًا �صديدًا و�صربة مق�صودة لها, فعزيز يت�صّوف الإمام - عليه 
ال�صالم - يبني �صلطة عادلة قوامها الإرادة احلقيقّية للجماهري 
املوؤمنة, اأي اأّنه كان ي�صنُع �صلطة متحّررة من اأدواتها القمعّية 
امل�صتعلّية على الأمة, كما اأنه يرى �صلطة الإمام مثال حّيا ل�صلطة 
املجتمع الفعلية, لأّنها من ال�صعب واىل ال�صعب, على العك�ص من 
ال�صلطة املداهنة املراوغة التي تظهر على نحو وتبطن نحوًا اآخر 
مغايرا, فاملُلك يف الأوىل ُمْلك النا�ص والقوانني تخدم اجلميع من 
ودولتهم  دنياهم  اأمور  ي�صوغون  مّمن  وامل�صت�صعفني,  الأقوياء 

 حاجة الأمة اإىل منقذ اأو نظام �صيا�صي ُي�صلح اأمرها ويقودها 
اإىل اخلري وال�صالح واحلق بعدما اآلت اإليه الأوطان من خراب 
ودمار على اأيدي دعاة التحّرر وامل�صاواة والعدالة كان اأقوى دوافع 
عزيز ال�صيد جا�صم لإي�صال تلميحاته واأفكاره للنا�ص من خالل 
اأطروحاته الفكرّية يف كتابه امل�صار اإليه, وهو ما بات م�صتم�صكًا 
كافيا للنظام الذي ترّب�ص بال�صرفاء والطيبني والأحرار مّتهما 

هكذا رحل هذا املفكر  العراقي الكبري غري اآبه اأو مهتمٍّ مل�صريه 
ال�صخ�صي قدر اهتمامه مب�صري الوطن والنا�ص الذين اأحّبهم 
واأخَل�ص يف حمّبتهم, خمتارا اأن يقول كلمته الأخــرية مبح�ص 
التيزاب �صيلتهم  ا من  اإرادتــه هو, ولو كان ثمُن اختياره حو�صً
األقابه  اإىل  جديدا  لقبا  هذا  مبوقفه  م�صيفا  النحيف,  ج�صَده 
واإىل  نف�صه,  اإىل  واأقربها  الألقاب  اأعــّز  �صيبقى  لكنه  الكثرية, 

ن  مة 

اإّن العملّيات الدميوقراطية يف اأغلب بلدان العامل ُت�صفي الرفاء على املحرومني منهم, وت�صاوي 
بني طبقات املجتمع يف ال�صتحقاقات, وتب�صط العدالة بني �صعوبهم, ويح�ّص الفرد فيها اأّنه 
اأخذ ا�صتحقاقه من غري غ واإجحاف بني �صرائحه, ومن اأبرز مظاهر الدميوقراطية هي 
النتخابات بكّل اأ�صكالهاـ  الرئا�صية اأو النيابّية اأو املحلية وغريهاـ  والتي ُتعّد مف�صاًل مهّمًا يف 

تقرير م�صري ال�صعوب وبناء م�صتقبل الأجيال.
وما هي اإّل اأيام معدودات تف�صلنا عن التجربة الثالثة لالنتخابات النيابّية, ولكننا مل نذق 
اإّل الُنزر الي�صري من فوائد الدميوقراطية, ومل نتنّف�ص ن�صيم احلرية اإّل اأنفا�صًا قليلة, وذلك 
ب�صبب ما اأفرزته احلقبة اجلائرة املا�صية من ت�صّلط البعثيني على العراق, فاأنتج اختالفًا 
كبريًا يف الو�صع ال�صيا�صي والجتماعي الذي يعي�صه املجتمع العراقي عن غريه من املجتمعات 
التي تطّبق جتربة الدميوقراطية وتنعم بكثري مّما تقّدم ذكره, م�صافًا اىل ذلك ما يتعّر�ص 

اإليه من هجمات �صر�صة من قبل التكفرييني وبقايا البعثيني واأ�صحاب الأجندات اخلارجّية.
امل�صكلة الكرى التي يعاين املواطن العراقي منها هو الإحباطات املتوالية والخفاقات املتعّددة 
يف �صري و�صلوك اأع�صاء املجل�ص النيابي يف الدورة ال�صابقة والدورة احلالية التي قُربت نهايتها, 
ب�صبب عدم حت�صني �صروط املمّثل النيابي كالعمر وال�صهادة التي يحملها والولء للوطن وغري 
ذلك, وب�صبب عدم تطبيق قانون الأحزاب الذي ع�صع�صت عليه الفاختة وهو يف اأدراج املجل�ص 
النيابي, ولأّن املواطن العراقي يحّب التغيري بل يجب عليه تبديل املتلّكئ الذي خّيب ظّنه 
بالأ�صلحـ  النزيه الكفوءـ  فعليه اأن يبادر لتحديث �صجّله وا�صتح�صاله بطاقة الناخب, وميار�ص 

العملّية النتخابّية من جديد.
امل�صكلة الأخرى التي يعاين منها املواطن العراقي هي الت�صوي�ص وال�صبابّية املحيطة بك�صوفات 
املر�ّصحني والتق�صري يف بيان وتو�صيح كّل ما يتعّلق باملر�ّصح, �صحيح اأّن املفّو�صية العامة 
لالنتخابات تعتمد اآلية اأن يكون املر�صح غري م�صمول باإجراءات امل�صاءلة والعدالة وح�صن 
ال�صرية وال�صلوك و�صّحة الوثائق الدرا�صية وعدم انت�صابه اىل القوات امل�صلحة, ولكنها ل تلتفت 
اىل اجلانب الأهم من كّل ذلك وهو اخلرة واملمار�صة التي لبّد اأن يتمّتع بها املر�ّصح يف 
الإدارة واّتخاذ القرارات, وزيادة على ذلك يجب اأن يتّم اإدخالهم دورة مرّكزة, اأو على الأقل 
ُيجرى اختبار لهم من اأ�صئلة متنوعة يف ال�صيا�صات العامة للبلد و�صيكولوجية املجتمع العراقي, 

ولبّد من اجتيازها بنجاح.
ولنجاح عمل ع�صو املجل�ص النيابي عليه اأن يبقى قريبًا من الدائرة التي انتخبته ليكون خري 

ممّثل لهم حتت قّبة املجل�ص النيابي, وعلى اّطالع ملا يجري يف �صارعهم.
واأكرث ما يحتار فيه املواطن اليوم هو: مَلن ُيعطي �صوته؟ يعطيه للمر�ّصح الذي كان نائبًا يف 
هذه الدورة املن�صرمة؟ اأو فيها ويف التي قبلها؟ الذي تراكمت لديه اخلرات لأربع �صنني اأو 
لثمانية, وتعّلم كيف ياأخذ احلّق, وكيف ُيدير دّفة العملية الت�صريعّية, اأم ُيعطي �صوته للمر�ّصح 
اجلديد الذي يحتاج اىل اخلرة واجلراأة يف اإحقاق احلّق والوقوف اأمام احليتان الفا�صدة 

يف املجل�ص النيابي؟!
العقل واملنطق يحّتم علّي اأن اأبحث ملّيًا يف الثالثمائة واخلم�صة والع�صرين نائبًا لأح�صل على 
جمموعة منهم تّت�صف بالكيا�صة والدراية وال�صيا�صة والنزاهة, ثّم اأعنّي اأف�صل َمن فيهم لكي 

اأعطيه �صوتي, واأدعو له بالنجاح والت�صديد يف عمله. 
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• اأجرى احلوار واأعّده:حممد الي�ساري/عبدالرحمن الالمي

الزرع الطّيب للشهيد 

على ا تعّرفنا  اأن  باالإمكان  هل  احل�سينية:  لرو�سة 
نف�سك ولو ب�سورة وجيزة؟

ال�صيخ  املــرحــوم  طلبة  مــن  ــا  اأن زهـــدي:  ال�صيد جمــدي 
مت�صل�صلة  درو�ــص  يف  ير�صدنا  كــان  الــذي  �صحاتة,  ح�صن 
)�صّلى  النبّي  بيت  اأهل  مذهب  هو  احلّق  املذهب  اأّن  اىل 
اهلل عليه واآله و�صّلم(, واىل اتباع طريق الهداية والنجاة 
باّتباع مذهب الت�صّيع, ومنذ قبل ع�صرة �صنوات من اإعالنه 
�صنة  يف  وبالتحديد  1996م  �صنة  ح�صل  الــذي  الت�صّيع 
باإعطائنا  اهلل  يرحمه  �صحاتة  ح�صن  ال�صيخ  بداأ  1995م 
قليلة  وكانت  ال�صيعّي,  املذهب  تخ�ّص  التي  الكتب  بع�ص 
قد  ال�صيخ  لأّن  باخلفاء  نتداولها  وكنا  لنا,  متي�ّصرة  وغري 
اأخفى ت�صّيعه لفرتة لي�صت بالق�صرية, اىل اأن اأعلن ت�صّيعه 
اأعلنوا  الذين  كنت من جملة طلبته  واأنا  �صنة 1996م  يف 



كنا ناأمل خرياً بعد الثورة امل�صرية واإزاحة النظام 
اال�صتبدادي، ولكن ح�صل العك�س

اأر�س  يف  الطّيب  ال��زرع  �سحاتة  ح�سن  ال�سهيد  زرع  لقد 
الكنانة اأر�س م�سر العامرة, حينما كان النا�س يجتمعون 
باالألوف يف م�سجده الواقع اأمام ال�سفارة االإ�سرائيلية, 
لياأمّتوا ب�سالته, ولي�ستمعوا اإىل خطبه وحما�سراته, 
التي طاملا �سدع فيها باحلق والوالية الأهل بيت النبوة 
واملنافقني  الظاملني  فيها  ف�سح  وطاملا  ال�سالم(,  )عليهم 
امل�ستب�سر  الطّيب  زرعه  ثمار  ومن  املنحرفة,  والفرق 

جمدي زهدي الذي كان لنا معه هذا اللقاء:

حوار خا�س مع امل�ستب�سر امل�سري جمدي زهدي
حسن شحاتة
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الناس  ندعو  كّنا 
ال�����ى ال��ت��م��ّس��ك 
الوثقى  ب��ال��ع��روة 
البيت  أه��ل  ع���روة 
)عليهم  األط��ه��ار 
خالل  من  ال��س��الم( 
تعاملنا مع اآلخرين 
وسلوكنا  بأخالقنا 
أئمة  أوص���ى  ك��م��ا 
)عليهم  ال���ه���دى 
كثير  في  السالم( 
م����ن أح��ادي��ث��ه��م 
وت��وج��ي��ه��ات��ه��م 

ألصحابهم

ت�صّيعهم معه يف القاهرة.

لرو�سة احل�سينية ما هي امل�سادر التي ر�ّسخْت لديكم اإميانكم مبعتقد ا
اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�سالم(؟

ح�صن  ال�صيخ  املــرحــوم  من  الــدرو�ــص  تلّقي  اأثــنــاء  ــدي:  زه جمــدي  ال�صيد 
من  الكثري  ــراأُت  ق املنري  وال�صراج  النور  لطريق  متحي�صي  واأثــنــاء  �صحاتة 
الكتب املتعلقة بالعقيدة والفقه والأ�صول, ومن هذه الكتب كتاب ثّم اهتديت, 
تو�صيح  يف  الأ�صا�ص  هي  كانت  والتي  الحتجاج,  وكتاب  املراجعات,  وكتاب 
م�صحونة  الكتب  وهذه  للهداية,  الطريق  واإنــارة  احلقائق  وك�صف  الغوام�ص 
الّتباع  يف  ال�صالم(  )عليهم  البيت  اآل  اأحقية  توؤكد  التي  والإثباتات  بالأدّلة 

دون غريهم.

واأقاربك ا معارفك  لدى  االأفعال  ردود  كانت  كيف  احل�سينية  لرو�سة 
حينما علموا با�ستب�سارك؟

�صيعي,  بــاأين  اأقاربي  معظم  يعلم  ل  قد  الآن  اىل  زهــدي:  جمدي  ال�صيد 
وال�صبب هو اأيّن كنت على مذهب الت�صوف �صابقًا وهو قريب جدًا من املدر�صة 
ال�صيعية, وال�صبب الآخر هو اأيّن ا�صتخدمُت يف كثري من الأحيان مبداأ التقية 
لكي اأجتّنب ال�صعوبات التي من املحتمل اأن اأواجهها من قبل بع�ص الأقارب 
ال�صلفية  التيارات  هيمنة  �صببه  وذلك  العمل,  يف  الزمالء  اأو  الأ�صدقاء,  اأو 
والوهابية اآنذاك, واحلملة الإعالمية لت�صويه احلقائق وبّث ال�صموم يف اأذهان 

العامة باأّن مذهب الت�صّيع هو مذهب خطر وهو بعيد عن 
الإ�صالم وغري ذلك.

علمًا اأّن هذه املوجة هي من متبّنيات احلكومة امل�صرية, 
والأمــور  ال�صيا�صية  الــقــرارات  من  كثري  يف  وانعك�صت 
دفع  �صار  حتى  ورواجًا  �صدى  لها  فاأ�صبح  الجتماعية, 

الت�صّيع عن م�صر من املت�صامل عليه. 

م�سر ا يف  ال�سيعة  ي�ستطيع  هل  احل�سينية  لرو�سة 
احل�سينية  وخ�سو�سًا  الدينية  ال�سعائر  يقيموا  اأن 

منها؟
ال�صيد جمدي زهدي: ل ُي�صمح لل�صيعة بالظهور يف اأيام 
امل�صرية  الثورة  بعد  خــريًا  ناأمل  وكنا  ح�صني,  حكومة 
فقد  العك�ص  ح�صل  ولكن  ال�صتبدادي,  النظام  واإزاحة 
مر�صي  حكومة  اجلــديــدة  احلــكــومــة  يف  احلـــال  ا�ــصــتــّد 
الأول,  عدّوهم  ال�صيعة  باأّن  يعلنون  و�صاروا  الإخوانية, 
ال�صالم(  )عليهم  ــار  الأطــه البيت  اأهـــل  اأتــبــاع  وراح 
يواجهون اأثناء ممار�صة �صعائرهم احل�صينية الكثري من 
بع�ص  على  حم�صوبون  هم  مّمن  والعقبات  ال�صغوطات 
القوات  من  وم�صمع  مــراأى  اأمــام  الإ�صالمية  املــذاهــب 

الأمنية التي كانت توؤّيد حتركاتهم هذه.

لإقامة  ال�صارع  ننزل يف  كّنا  و�صفر اخلري حينما  احلــرام  اأيــام حمّرم  ففي 
اأتباع  ـ  ماآمت العزاء ل�صيد ال�صهداء الإمام احل�صني )عليه ال�صالم( جندهم 
احلركات الإخوانية وال�صلفية ـ يعملون على عّدة جوانب من اأجل عمل الكثري 
ُبغية تفريق املعّزين وتطويقهم, ويطلقون  من ال�صغوطات على رجال الأمن 
ال�صعارات ال�صخيفة من ال�صتم والقذف واتهامنا بالعمالة واخليانة, وينعتوننا 
بها  يقوم  التي  ال�صعائر  �صلمية  من  برغم  ذلك,  وغري  والراف�صة  باملخربني 
اأتباع اأهل البيت )عليهم ال�صالم( �صواء كان العزاء واملرا�صيم العزائية داخل 

احل�صينيات وامل�صاجد, اأو خارجها يف ال�صوارع العامة. 

اىل ا امل�سري  املجتمع  ك�سب  يف  ن�ساطات  لديكم  هل  احل�سينية  لرو�سة 
الت�سّيع؟

ال�صيد جمدي زهدي: مل اأعمل بالتبليغ ب�صكل مبا�صر, ولكن كّنا ندعو النا�ص 
اىل التم�ّصك بالعروة الوثقى عروة اأهل البيت الأطهار )عليهم ال�صالم( من 
خالل تعاملنا مع الآخرين باأخالقنا و�صلوكنا كما اأو�صى اأئمة الهدى )عليهم 
التعامل  وتوجيهاتهم لأ�صحابهم, ب�صرورة  اأحاديثهم  ال�صالم( يف كثري من 
الأطهار  البيت  اأهل  اأتباع  لدى  احل�صنة  الأخــالق  اجلميع  يرى  حتى  اجلّيد 
اأرى  )عليهم ال�صالم(, فينجذبون نحو الهداية وركوب �صفينة النجاة, فاأنا 
واملعا�صرة  احل�صنة  بالأخالق  التمتع  هو  الداعني  �صفات  اأ�صا�صّيات  من  اأّن 
اللطيفة فالإمام ال�صادق )عليه ال�صالم( يقول: »يا مع�صر ال�صيعة كونوا لنا 
زينا ول تكونوا علينا �صينا, قولوا للنا�ص ح�صنا, واحفظوا 

األ�صنتكم وكّفوها عن الف�صول وقبيح القول«.

ر�ّسخْت ا التي  امل�سادر  هي  ما  احل�سينية  لرو�سة 
لديكم اإميانكم مبعتقد اأهل البيت االأطهار )عليهم 

ال�سالم(؟
ال�صيد جمدي زهدي: ل �صّك اأّن الإعالم والتثقيف اليوم 
والتو�صيح  والتبليغ  التاأثري  يف  والريادي  الأول  الدور  له 
وجمعّيات  موؤ�ص�صات  وجود  من  فالبّد  املن�صود,  للهدف 
يعرفون  ل  النا�ص  من  فالكثري  الهام,  الأمر  هذا  تتكفل 
اأهل البيت الأطهار )عليهم ال�صالم( اأو تكون معرفتهم 
قا�صرة عن بلوغ �صريتهم العطرة ونهجهم ال�صامي, وهنا 
والثقافية  الدينية  املوؤ�ص�صات  على  القائمني  دور  ياأتي 
)عليهم  الأطهار  البيت  اأهــل  نور  لإي�صال  والإعالمية 
الأوىل  الغاية  وهي  املعمورة,  بقاع  كافة  اىل  ال�صالم( 
لكّل م�صلم حمّب لهم )عليهم ال�صالم(, ويف م�صر بداأ 
ا�صتغالل  الأمر حديثًا, وعليه فالبّد من  لهذا  التاأ�صي�ص 
واأداء  احلديثة,  التوا�صل  وو�صائل  الإعــالم  و�صائل  كّل 
هذا الدور املهّم واخلطري على اأكمل وجه, وهي متوفرة 

ومي�صورة و�صريعة الو�صول للمتلقي.



راة الا رةاة الي ال�صد
 اادصاأيام ا�صت د عد املا

اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي

لي�س هناك اأحّب اىل قلوب اأتباع اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�سالم( من ال�سديقة الطاهرة فاطمة الزهراء )عليها ال�سالم( بعد الر�سول االأكرم 
حيون الذكريات الثالث املحتملة ليوم  حّبهم ي عليه واآله و�سّلم( و اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم(, واأنهم من فر سّلى ا�(

ا�ست�سهادها.
فهل اأّن ال�سيعة اخرتعوا اأكرث من يوم لوفاتها )عليها ال�سالم( كما ي�ستبه البع�س يف ذلك, و�سنطرح االأمر على ثالثة من اأكابر علماء املدر�سة 

االإمامية ليبّينوا لنا من�ساأ هذه االأيام الثالثة:
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كام  حم��م��د  ال�سيد  اخل��ط��ي��ب  ال��ع��الم��ة  ي��ق��ول 
القزويني يف كتابه )فاطمة الزهراء من املهد اإىل 

اللحد(:
عليه  الر�صول )�صّلى اهلل  ابنة  اجتاه  امل�صلمني  ملواقف  كان 
واآله و�صّلم( كان لها اأثر عميق يف نف�ص ال�صيدة فاطمة لكونها 
اإهانة �صريحة لها, وظلمًا مك�صوفًا واعتداًء مق�صودًا, واإهدارًا 

لكرامتها, وت�صييعًا ملقامها الأ�صمى.
وفاتها  تاريخ  يف  خــون  املــوؤرِّ يختلف  اأن  العجيب  من  ولي�ص 
ومقدار عمرها كما اختلفوا يف تاريخ ولدتها قبل البعثة اأو 

بعدها, وهكذا الختالف يف مقدار مكثها يف احلياة بعد وفاة 
اأبيها الر�صول )�صلى اهلل عليه واآله(.

خم�صة  اأو  ثالثني  اأبيها  بعد  عا�صت  اأنها  يــروي  فاليعقوبي 
وثالثني يومًا, وهذا اأقّل ما قيل يف مدة بقائها بعد الر�صول 
و�صبعون وهو  ثالث: خم�صة  وقــول  يومًا  اأربعون  اآخــر:  وقــول 
الأ�صهر ورابع: خم�صة وت�صعون يومًا وهو الأقوى وهناك اأقوال 
ل يعباأ بها كالقول باأنها عا�صت بعد اأبيها �صتة اأ�صهر اأو ثمانية 
اأ�صهر وهذا اأكرث ما قيل يف مكثها بعد اأبيها )�صلى اهلل عليه 

واآله(.
وهناك اأحاديث واردة عن اأئمة اأهل البيت )عليهم ال�صالم( 

كانت ول تزال مورد العتبار والعتماد.
باإ�صناده عن  الإمامي  الإمامة( للطري  ففي كتاب )دلئل 
جمادى  يف  ُقب�صت  اأنها  ال�صالم(:  )عليه  ال�صادق  الأمــام 
الآخرة يوم الثالثاء لثالث خلون منه, �صنة اإحدى ع�صرة من 

الهجرة.
ويف البحار عن جابر بن عبد اهلل: وقب�ص النبّي ولها يومئذ 

ثماين ع�صرة �صنة و�صبعة اأ�صهر.
ال�صالم(:  )عليه  الباقر  علّي  بن  حممد  الإمــام  عن  اأي�صًا 

وتوفيت ولها ثماين ع�صرة �صنة وخم�صة و�صبعون يومًا.
وروى الكليني هذا القول يف الكايف.

وعلى كل تقدير فاإن ع�صرات الآلف من املجال�ص واملاآمت تقام 
الزهراء  فاطمة  ال�صيدة  وفــاة  مبنا�صبة  ال�صيعية  البالد  يف 
والبيوت واملجامع, ويطعمون  امل�صاجد  ال�صالم( يف  )عليها 
الأيــام  تلك  وت�صّمى  �صخاء,  بكل  وفاتها  يــوم  يف  الطعام 
بـ)الفاطمية( فريقى اخلطباء املنابر ويتحدثون عن ال�صيدة 

الزاخرة  حياتها  وعــن  ال�صالم(  )عليها  الــزهــراء  فاطمة 
كالمهم  ويختمون  فة,  امل�صرِّ واملواقف  واملناقب  بالف�صائل 

بذكر بع�ص م�صائبها واآلمها.
كتابه  يف  امل�سعودي  فا�سل  حممد   ال�سي ويقول 

)االأ�سرار الفاطمية(:
ل�صك اأّن وفاتها )عليها ال�صالم( كانت يف ال�صنة احلادية 
ع�صرة من الهجرة ظاهرًا ـ لأّن النبي -�صلى اهلل عليه واآله 
و�صلم- حّج حّجة الوداع يف ال�صنة العا�صرة وتويف يف اأوائل 
اأّن  على  والكتاب  املــوؤرخــون  واّتفق  ع�صرة,  احلادية  ال�صنة 
فاطمة عا�صت بعد اأبيها اأقل من �صنة, اإّل اأنهم اختلفوا يف 
يوم  وفاتها اختالفًا �صديدًا, فروى املعروف بالدلئل )دلئل 
ال�صالم-  -عليه  ال�صادق  عن  ب�صري,  اأبــي  عن  الإمــامــة( 
ُقب�صت يف جمادي الآخرة, يوم الثالثاء لثالث خلون منه �صنة 
اإحدى ع�صرة من الهجرة. وبه �صرح املفيد يف امل�صار )م�صار 
ال�صيعة(, ويف امل�صباح )م�صباح املتهجد(, ون�صبه القبال 
اإىل جماعة, فقال: روينا عن جماعة من اأ�صحابنا ذكرناهم 
يف كتاب التعريف للمولد ال�صريف, اأّن وفاة فاطمة -عليها 
ال�صالم- كانت يوم ثالث جمادى الآخــرة, وعن ابن همام, 

قال: روي لع�صر بقني منه.
رم�صان,  �صهر  من  ليال  :لثالث  قيل  الغمة(  )ك�صف  وعن 
ونقل  عمر,  بن  حممد  عن  باإ�صناده  العا�صمي   عن  ونقل 
اليوم  اأنه يف  امل�صباح )م�صباح املتهجد(, عن ابن عيا�ص 
احلادي والع�صرين من رجب, وبع�صهم مل يعنّي يومه, لكن 
قالوا بعي�صها بعد النبّي )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( مبّدة 

واختلفوا.
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اأبو الفرج فاملكرث يقول: ثمانية ا�صهر, واملقلل, اربعني  قال 
يومًا. اإّل ان الثابت يف ذلك ما روي عن ابي جعفر حممد بن 

علي عليها ال�صالم انها توفيت بعده بثالثة اأ�صهر. 
على اخلر الداّل على كونه يف الثالث من جمادى الآخرة, مع 
كون وفاة النبّي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم يف الثامن والع�صرين 
من �صفر, وينطبق على خر ثالثة اأ�صهر جممله على الت�صامح 

يف الكمية الزائدة.
وي�صهد له ما قاله الك�صف )ك�صف الغّمة( عن الباقر )عليه 
وقــوع  لكن  الن�صخة  �صحت  اإن  وت�صعني  خم�ص  الــ�ــصــالم( 
التحريف يف اأخبار ثالثة م�صكل, مع عدم ثبوت كون وفاته 
)�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( يف الثامن والع�صرين من �صفر, 
بل عرفت قول كثري بكونه الثاين ع�صر من ربيع الأّول من اأن 
اخلر اخلام�ص من اأربعني اأبي نعيم يف اأخبار املهدي الذي 
نقله الك�صف, قال علّي عليه ال�صالم: مل تبقى فاطمة بعده اإل 
خم�صة و�صبعني يومًا, حتى اأحلقها اهلل به )�صلى اهلل عليه 

واآل و�صلم(

فاطمة  الن�ساء  )���س��ي��دة  ك��ت��اب  �ساحب  وي��ق��ول 
الزهراء( علي مو�سى الكعبي:

من  الثالث  يف  كانت  ال�صالم-  -عليها  وفاتها  اأن  امل�صهور 
جمادى الآخــرة كما يــروي ذلك ابن �صبة يف تاريخ املدينة 
وال�صمهودي يف وفاء الوفا وال�صيد الأمني يف املجال�ص ال�صنية 
وابن �صهراآ�صوب يف املناقب وابن طاوو�ص يف اإقبال الأعمال, 
وهو  الهجرة,  من  ع�صرة  اإحــدى  �صنة  الثالثاء,  يوم  وذلــك 

املروّي عن الإمام ال�صادق عليه ال�صالم.
بح�صب  ال�صالم  عليها  الــزهــراء  عمر  مــقــدار  يختلف  لــذا 
اختالف الرواية يف تاريخ ولدتها عليها ال�صالم, وقد قّدمنا 
ذلك يف املبحث الأول, فعلى ما روي باأّنها عليها ال�صالم ولدت 

بعد املبعث بخم�ص �صنني, يكون عمرها عليها ال�صالم ملّا تويف 
النبي )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( ثماين ع�صرة �صنة, وهو 

امل�صهور.
وعلى القول باأنها -عليها ال�صالم- ولدت قبل املبعث بخم�ص 
�صنني, يكون عمرها -عليها ال�صالم- عند وفاة النبي ثماين 
العاّمة,  اأكــرث  قــول  وهــو  �صنة,  وع�صرين  ت�صعًا  اأو  وع�صرين 
وهناك اأقوال ُاخرى كثرية خمتلفة يف تقدير عمر الزهراء 
عليها ال�صالم يوم وفاتها, �صببها الختالف يف تاريخ ولدتها 
ومّدة بقائها بعد اأبيها )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( فقد قيل: 
اثنتني وع�صرين �صنة,  ال�صريف يوم وفاتها كان  اإّن عمرها 
وقيل: ثالث وع�صرين, واأربع وع�صرين, و�صّت وع�صرين, و�صبع 
وع�صرين, وت�صع وع�صرين, وثالثني, وثالث وثالثني, وخم�ص 

وثالثني.
كما اختلفت الروايات وت�صاربت الأقوال يف حتديد املدة التي 
مكثتها الزهراء -عليها ال�صالم- فقيل اأّنه كان: خم�صة ع�صر 
يومًا,  �صتني  �صهرين,  واأربعني,  خم�صة  يومًا,  اأربعني  يومًا, 
وثمانني,  خم�صة  و�صبعني,  خم�صة  و�صبعني,  اثنتني  �صبعني, 
ثالثة اأ�صهر, ت�صعني يومًا, خم�صة وت�صعني, مائة يوم, اأربعة 
اأ�صهر, �صتة اأ�صهر, �صتة اأ�صهر اإّل ليلتني, ثمانية اأ�صهر, فلم 
يقل اأحد باأقل من خم�صة ع�صر يومًا, ول باأكرث من ثمانية 

اأ�صهر.
وتدّل اأكرث الروايات املنقولة عن اأهل البيت -عليهم ال�صالم- 
اأبيها )�صلى اهلل عليه واآلــه و�صلم( خم�صة  اأنها مكثت بعد 
و�صبعني يومًا, وعلى امل�صهور عند الإمامية من اأّن وفاة النبي 
واآلــه و�صلم كانت يف الثامن والع�صرين من  �صلى اهلل عليه 
�صفر, تكون وفاتها عليها ال�صالم يف نحو الثالث ع�صر من 
وكما هو  الآخــرة  الثالث من جمادى  اُلوىل, ل يف  جمادى 
امل�صهور يف وفاتها عليها ال�صالم , وعلى امل�صهور عند العاّمة 
من اأن وفاة النبي �صلى اهلل عليه واآله و�صلم يف الثاين ع�صر 

من ربيع الأول , تكون وفاتها يف اأواخر جمادى اُلوىل.
والذي يقت�صيه اجلمع بني ما هو م�صهور من وفاة النبي �صلى 
اهلل عليه واآله و�صلم يف الثامن والع�صرين من �صفر, ووفاتها 
عليها ال�صالم يف الثالث من جمادى الآخرة, هو ما روي عن 
الإمامني الباقر وال�صادق عليهما ال�صالم من اأن فاطمة عليها 
ال�صالم بقيت بعد وفاة اأبيها �صلى اهلل عليه واآله و�صلم خم�صة 

وت�صعني يومًا, فريتفع بذلك التنايف.
قــال: كانت وفاة  الأ�صفهاين حيث  الفرج  اأبــو  ورّجــح ذلــك 
فاطمة عليها ال�صالم بعد وفاة النبي )�صلى اهلل عليه واآله 
و�صلم( عّدة يختلف يف مبلغها, فاملكرث يقول ثمانية اأ�صهر, 
واملقلل يقول: اأربعون يومًا, اإّل اأّن الثبت يف ذلك ما روي عن 
اأبي جعفر حممد بن علي -عليه ال�صالم- اأّنها توفيت بعده 

بثالثة اأ�صهر.
ويوؤيده اأي�صًا ما روي عن الإمام الباقر -عليه ال�صالم- اأّنه 
قال: "بدُء مر�ص فاطمة عليها ال�صالم بعد خم�صني ليلة من 

وفاة ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم" وما روي من اأّنها 
عليها ال�صالم مر�صت مر�صًا �صديدًا, ومكثت اأربعني ليلة يف 
مر�صها اإىل اأن توفيت. فيكون املجموع ت�صعني يومًا, مع عدم 
التعر�ص لالأيام الزائدة, ت�صاحمًا يف الك�صور لقلتها , واهلل 

العامل بحقيقة احلال.
ونكتفي بهذا القدر من الكالم يف احلديث عن الزهراء -عليها 
ال�صالم- النموذج املتكامل واملثل الأعلى يف العطاء والت�صحية 
وال�صر والعبادة والذوبان يف ذات اهلل -عّز وجّل- والوقوف 
بكلِّ ب�صالة و�صجاعة بوجه الباطل وتعريته متامًا , موؤكدين 
اأخريًا بان موقف الزهراء -عليها ال�صالم- وق�صة رحيلها 
اإىل العامل الآخر يعّد من اأكرث الوثائق احلا�صمة يف التاريخ 
قدرة على ك�صف الكثري من احلقائق التي طاملا خفيت على 

الأجيال.

ويف اخلتام نقول:
اإّن الذكرى الأوىل م�صتندة اإىل رواية اأن الفرتة الواقعة بني 
ا�صت�صهادها  وبني  ــه(  واآل عليه  اهلل  )�صلى  النبي  ا�صت�صهاد 

اأربعون يوما, اأي الثامن من �صهر ربيع الآخر.
الفرتة هي خم�صة  اأن  روايــة  اإىل  م�صتندة  الثانية  والذكرى 
و�صبعون يوما, اأي يف يوم الثالث ع�صر من �صهر جمادى الأوىل.
خم�صة  هي  الفرتة  اأن  روايــة  اإىل  م�صتندة  الثالثة  والذكرى 
وت�صعون يوما, اأي يف يوم الثالث من �صهر جمادى الآخرة, 
وهو الأرجح والأقوى يف نظرنا ونظر جمع كبري من املحققني 

والعلماء. واهلل العامل.
العظيمة وذكر  املنا�صبات  تنظيم هذه  فــاإن  اأيــة حال  وعلى 
الزهراء )�صلوات اهلل عليها( يف اأكرث من منا�صبة على مدار 
يف  مظلوميتها  واإحياء  ذكرها  اقت�صار  من  خري  هو  العام 
منا�صبة واحدة, بل ينبغي الإكثار من هذه املنا�صبات فاإن ذلك 
اأقل ما ميكن تقدميه وفاًء ملولتنا �صفيعة يوم اجلزاء اأرواحنا 

واأرواح العاملني فدى تراب نعليها.



اإن تنمية احل�ّص اجلمايل, والوعي النقدي عند القارئ .. واأق�صد 
هنا اأي قارئ, ل ريب �صيء مهم جدًا.. بل و�صرورة حياتية ملّحة 
من اأجل التلقي الأمثل لالأثر الأدبي؛ نتيجتها ال�صتفادة مما يقراأ 
ب�صورة عامة والأدب  خا�صة, وكون مثل تلك التنمية للوعي النقدي 
والتح�ص�ص اجلمايل, �صيكون لي�ص �صروريًا فقط للم�صتلم  القارئ, 
من اأجل ا�صتخال�ص القيم الفكرية واجلمالية امل�صمرة يف الن�ص 
الأدبــي, وال�صتفادة املثلى من الأثر الأدبــي فح�صب, بل لعل ذلك 
يتعدى اىل املر�صل نف�صه اأي�صًا ..اإذ اإن مثل ذلك القارئ �صوف يخدم 
املر�صل  الكاتب, يف القراءة الواعية واملتفاعلة مع امل�صمون املبثوث  

ومن ثم يتعدى اىل ر�صالته  الن�ص الأدبي.
اإن مفهوم القراءة ب�صكل عام, وقــراءة الأدب ب�صكل خا�ص  حيث 
امل�صمون,  يف  و�صمو  الر�صالة,  يف  هدفية  على  ينطوي  اأن  يجب 
واملثابرة يف التح�صيل املعريف لكي يبقى الأدب ي�صّب يف خدمة 

احلقيقة واجلمال.
هذا  من وجهة نظرنا املتوا�صعة, ومن زاوية منظورنا لالأدب.. بل 
ويجب اأن يكون الأدب يف خدمة رقي احلياة .. ولكيال يكون جمرد 
عبث , وت�صييعًا للوقت واجلهود والأموال, ولكيال يكون جمرد ترف 
عقلي اأو ت�صلية اأو قتل للفائ�ص من الوقت.. يف ن�ص يجهل ر�صالته 

وهويته.
لكن احل�ّص اجلمايل والوعي النقدي, طبعًا ل يولد هكذا م�صادفة 
اأو ياأتي من فراغ لدى الإن�صان القارئ, وهو كذلك لي�ص اأمرًا مباحًا 
للجميع, بقدر كونه  خا�صعا مللكات ذاتية .. تتفاوت عند هذا القارئ 
اأو ذاك, ومن ثم لطول املران واملمار�صة يف القراءة لأنواع خمتلفة 

من �صروب النتاج الفكري والأدبي.
لذلك ترز اإ�صكالية عدم قدرة الأدباء على تو�صيل اأفكارهم وراآهم 
التنويرية اىل جمهور عري�ص من القراء, ويبقى حم�صورًا , ومتداول 
فقط بني النخبة.. ول�صنا ن�صتطيع التحديد.. اأهو ق�صور حم�ص يف 
ويتحمل  ال�صتلهام  اأم عجز يف  ــاء  الأدب تباعاته  يتحمل  التو�صيل 

تباعاته القراء.

◄  يكتبها: طالب عبا�ص الظاهر

االأدب بني التو�سيل واال�ستلهام
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وت���������دور اأح����������زان اجل�����ه�����ات ب���داخ���ل���ي

��ْم ه ب��ف��ق��د االأم����ن����ي����ات اأن�����ا م����ْن ف���ق���دت

�����������ك�����������ا ال�����������ب ما اإن نطقت بهْم يّبددين 

س��ف����� ن س��������� ذاٌب وال����ه����واج�������� س��ف��ي ع����� ن

 ال����ط����ف  يف  ف������ز������ ي  غ������ف������وت ف�����������اإذا 

ٌق ت����ْل����ت����ف���������� ٌع وح����������رائ���������� وم����������واج

ي�������ف ز ال  ����ق����ي����ق����ٌة  ح  ك������رب������الء اأْم 

ت����ف���� رارًا ح�������������� ن����ي م���� ع����ل����ن���� ف���ي���ه���ا وي

ف����� وال�����ك ����ن����ا  ال����ق  راأ�����������س    ف����ي����ل����وح

رف���������� احل  يف  ل�����ي�����ل�����وذ �����ن�����ي  ي�����ع�����اف و

زف����� ف���ي���ه���ا ال�����ع ق�����ي�����ث�����ارٌة ق�������ْد ج�������ف

ْر ي����ا ط����رف����� ق����� اأح����ب����اب����ي ف س���ي���ع���ود����

����ح����ر اأخ������ي احل�������س���ني واأغ���ف���و ن واأ������س�����م

ن�����ا االأع�����م�����ى اأن�������ا وال���ط���ي���ف����� وج�����دال

  ط���ف��� ال���ق ����راه����ا  ع ����ْم  ه���� ع����ودت  ورود و

رف������� ي ب����ث����ًا وط�����ي�����ف ال��������الرج��������وع���� ع

ف��� س���ط������� ب�����ي ت م������راء������ س����اع����ٌر ح��������� وم

ق���ف��� س���� ة��� ال���ف���ج���ي���ع ل������ م����ن وع����ل����ي

د ك�������رب�������الء وجت���ف���و رد��������������� روح�����������ًا ت

•علي ال�ساهر

زن زينْب.. سمعٌة من ح�
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                                                            •   عقيل اأبو غريب 

  �ساهد الفاجعة .. 
وحا�سر االأ وتاري االأ�سى     

هي ربوة تطل من عليائها, عينان �صاهدتان على نزيف 
ال�صهادة والكرياء .. هي ربوة الأحزان التي مابرحت 
اآلم هذه الروح , من حلظة العط�ص حتى اندلع جذوة 
الأمل  , هي ربوة , بل هي �صرخة �صقت عباب املوت فراح 

ن�صيجها ميالأ الآفاق بالدمع والدم املقد�ص.  
 الظليمة .. الظليمة من امة قتلت ابن بنت نبيها .

احلوراء زينب -عليها ال�صالم- عقيلة الطالبيني �صريكة 
اجلهاد الأقد�ص مع �صيد ال�صهداء احل�صني عليه ال�صالم 
العط�ص  و�صاهدة  البطولة  �صاهدة  تكون  اأن  اأرادت 
الدمع  و�صهيدة  البكاء  و�صاهدة  الــروح  نــزوح  و�صاهدة 
املقد�ص خرجت من خمبئها �صاعة احت�صان كربالء لدم 
اأخيها  احل�صني -عليه ال�صالم- وهو ي�صقط من علياء 
جواده بعد ان اثخنته جراح احلقد وال�صغينة طعنا يف 
اجل�صد املقد�ص خرجت وهي بكامل حجابها حتى و�صلت 
اإىل تل اأحزانها و�صاهد حمنتها, وقفت بكامل كريائها 

وهيبتها الها�صمية وخدرها النبوي 
تــخــاطــب �ــصــيــدهــا واأخـــاهـــا 

احل�صني -عليه ال�صالم- 

اهلل  -�صلى  جدها  مدينة  �صوب  بنظرها   متوجهة 
عليه واآله- وهي تنادي ب�صوت خافت يتلوى يف عط�ص 
ال�صحراء وهي ت�صرخ باأمل الوح�صة ونزيف ال�صر .. 
واجــداه .. وا حممداه ..هذا ح�صني يف العراء قتيل يف 
ينز  وقلبها  الغري  نحو  بوجهها  انعطفت  ثم  كربالء, 
اأبيها  دما وعيونها ت�صرب من روحها دمع احلنني اإىل 
ومعلمها وعظيم هذه الأمة الإمام علي -عليه ال�صالم-  
وهي تنادي يا اأبتاه يتمنا من بعدك مرتني مرة ب�صهادتك 

ومرة ب�صهادة احل�صني -عليه ال�صالم-  
الزينبي املقد�ص الذي ظل �صاخمًا  التلُّ  وال�صرح  انه 

حتى يومنا هذا  مزارًا يوؤمه املئات 
ــًا..  ــومــي ــص ي ــا� ــن مـــن ال

ليكون �صاهدا على 
الفاجعة .

•علي ال�ساهر
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  ك�صفت درا�صة علمية التى اأجراها فريق من الباحثني الفرن�صيني بال�صرتاك 
على  قدرة  متتلك  "النحل",  خا�صة  احل�صرات  اأن  ال�صينيني,  زمالئهم  مع 
حتى  اأو  اأجنحتها  طريق  عن  اململح  اأو  ال�صكرى  الطعم  جــذب  اأو  التقاط 
اأقدامها من خالل اخللية الع�صبية ذات الإح�صا�ص املرتفع لل�صكر, واملوجودة 

فى الأظفار الطرفية لالأقدام الأمامية.

جذب  على  النحلة  ت�صاعد  الع�صبية  اخلاليا  هذه  اأن  الدرا�صة,  واأو�صحت 
امللح املهم فى متثيلها الغذائى عند حتليقها فوق �صطح املاء, وعند اإح�صا�ص 
النحلة بالذوق الذى يجذبها, تقوم على الفور بجذبه عن طريق قرنها على 

العك�ص فى حالة عدم اجنذابها للطعم اأو التذوق.

تعبريات  بو�صعها متييز  به كامريا  �صيارة مدمج  باحثون على تطوير مقود  يعكف   
الوجه بهدف ر�صد حالت الغ�صب اأو ال�صتياء لدى ال�صائقني.

اأكرث  يكونوا  رمبا  املنزعجني  ال�صائقني  اإن  �صوي�صرا  يف  الباحثني  من  فريق  ويقول 
عدائية واأقل اكرتاثا بالآخرين, ولذا فاإن تقييم احلالة املزاجية قد يح�صن ال�صالمة.

واأظهرت الختبارات على النظام م�صتويات واعدة من الدقة, بح�صب فريق الباحثني 
من املعهد الفيدرايل ال�صوي�صري للتكنولوجيا يف مدينة لوزان.

وبالرغم من هذا, مل ينل الأمر اإعجاب جماعة متثل م�صالح ال�صائقني.
وذكر الباحثون اأن النظام "تعّلم" متييز نوعني من امل�صاعر - هما الغ�صب والإزدراء 

- على وجه مادة الختبار.
كما قيل اإن من ال�صتخدامات الأخرى لهذه التقنية ر�صد مدى اإرهاق ال�صائق من 

خالل مراقبة ن�صبة اإغالق اجلفن.
وجرت الختبارات على الكامريا يف بيئة مكتبية, وكذلك يف �صيارة وفرتها �صركة 

بيجو �صيرتوين.
وت�صتخدم تكنولوجيا التعرف على تعبريات الوجه بالفعل على نطاق وا�صع, خا�صة 

يف جمال �صناعة األعاب الفيديو.
ت�صبح  اأن  قبل  طويال  طريقا  اجلديدة  التقنية  اأمــام  مــازال  احلالة  هذه  يف  لكن 

جاهزة لال�صتخدام.
فقد اأقر الباحثون باأنهم يواجهون حتديا يف التاأكد من اأن تقنية ر�صد امل�صاعر ميكن 
العتماد عليها, وذلك يف �صوء اأن ردود الفعل الب�صرية وتعبريات الوجه ميكن اأن 

تختلف اختالفا كبريا.
من  للفكرة  معار�صة  الريطانيني,  ال�صائقني  باحتاد  امل�صوؤول  بالدون,  هيو  واأبدى 

حيث املبداأ.
وقال )بالدون( اإن "الفكرة ل تروق يل على الإطالق."

واأ�صاف "اوؤيد )تطوير( �صيء يوقف �صخ�صا ثمال اأو متعاطيا للمخدرات من ركوب 
ال�صيارة والقيادة. لكن حماولة اختبار احلالة املزاجية ل�صخ�ص ما... )ماذا( اإذا 

كان دخل جدال مع زوجته اأو تلقى تقريرا �صيئا اأو �صيء من هذا القبيل؟"
وخل�ص اإىل اأن "هذا تطفل."

النحل
من خالل قدميه

يتذوق السكر والملح

تطوير مقود للسيارة "يرصد غضب السائق"
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الرد  مو�صم  مع  متداخل  مو�صم احل�صا�صية  بداية 
والأنفلونزا

الأ�صخا�ص  مــن  العديد  ان   الخ�صائيون  وجــد   
ــني اأعـــرا�ـــص احلــ�ــصــا�ــصــيــة واأعـــرا�ـــص  يــخــلــطــون ب
فريو�صات الرد. وال�صبب يعود لن بع�ص ال�صجار 
�صباط  �صهر  يف  املــنــاطــق  بع�ص  يف  بــاكــرا  تــزهــر 
مثل  ىاحل�صا�صية  تثري  التي  اللقاح  حبوب  وتنتج 

اللوزيات,القيقب, البلوط, وغريها.
 

ب�صدة  التنبوؤ  ال�صعب  مــن  ــه  ان الــبــاحــثــون  وقـــال 
ح�صا�صية مو�صم الربيع ولكن تقليديا  من املتعارف 
حل�صا�صية  ــوؤدي  ي اعتدال  الأكــرث  ال�صتاء  ان  عليه 
انه  الخ�صائيون  قال  حيث  اأطــول.  الربيع  مو�صم 
عندما يتحول الطق�ص ب�صكل غري متوقع اإىل طق�ص 
دافئ يف ف�صل ال�صتاء , يتم الإفــراج عن العفن و 
و ثم   , املعتاد  �صابق عن  الهواء يف وقت  اللقاح يف 

متوت عندما يعود الطق�ص باردا مرة اأخرى ".
 

ميكن لهذا النمط من الطق�ص اإن يجهز ال�صخ�ص 
للح�صا�صية وذلك عندما تظهر م�صببات احل�صا�صية 

مرة اأخرى عندما يعود الطق�ص دافئا.
 

تبداأ  مل  التي  املناطق  يف  يعي�صون  الذين  النا�ص 
فيها زيادة حبوب اللقاح, يجب عليهم تناول اأدوية 

احل�صا�صية من الآن.
 

تطوير مقود للسيارة "يرصد غضب السائق"

يلعب دورا 
في حساسية الربيع

فصل الشتاء

إغفاءة القيلولة.. 
أهميتها وفوائدها  

»البنة  الدوام  على  كانت  النهار  اإغفاءة 
املتبناة« لنوم الليل ال�صحي اجليد الذي يحبه 
كل النا�ص, وقد كانت حماطة بال�صكوك, فاإْن 
َث ومَلََحَك �صاحب العمل واأنت   يف اإغفاءة,  َحَدَ

فاإنك واقع يف م�صكلة حقا.
هذه  اأن  اإىل  ال�صابقة  الأبحاث  اأ�صارت  وقد 
ال�صحة,  يف  اعتالل  بوجود  ترتبط  الإغفاءة 
هذا  يف  �صببا  لي�صت  باأنها  نّوهت  لكنها 

العتالل بل نتيجة له.
�صورتها  تنزع  الإغفاءة  اأخذت  حديثا,  لكن, 
لها,  فوائد  يجدون  الباحثون  وبداأ  ال�صيئة, 
للعاملني  الآن  العمل  اأرباب  بع�ص  ويتيح 
باإغفاءة ق�صرية, فيما يفرت�ص بع�ص  التمتع 
الباحثني اأنه وبدل من مقاومة الإغفاءة فاإن 
علينا التفكري يف اإ�صافة اإغفاءة القيلولة اإىل 
�صنا,  الأكر  الأ�صخا�ص  لدى  النوم  نظام 
خ�صو�صا مع تدين جودة النوم الليلي بتقدم 

العمر.
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ساهٌد و�ساهدة�

• �صالح اخلاقاين

ويبقى قربها املغيب �ساهدا.. 
اأنها غ�سبت 

 والزهراء عليها ال�سالم جّل قدرها اأن تغ�سب دون اأن يغ�سب ا
جاء هذا على ل�سان النبي �سلى ا عليه واله 

)اإن ا يغ�سب لغ�سب فاطمة وير�سى لر�ساها(
فيكون قربها املغيب �ساهدا 

اأن يف اأحداث ما بعد ر�سول ا �سلى ا عليه واآله 
    ما اأغ�سب ا

والبد هنا اأن من اأغ�سب ا هم من جاءوا بعد ر�سوله �سلى ا عليه واآله
وا ال يغ�سب على عباده اإال اإذا اأ�سرفوا يف مع�سيته 

اأو بدلوا �سنته 
وملّا كان املجال بني وفاة النبي �سلى ا عليه واآله 

وغ�سب الزهراء عليها ال�سالم 
ال يت�سع الإ�سراف فال بد اأنه التبديل

وما بّدل اأولك غري االإمامة 
التي انفر عقد اال�سالم مذ اأنكروها 

فيكون قربها املغيب ر�سالة للعاملني
تهدر بها الزهراء عليها ال�سالم على مر االأحقاب 

اأن ما جاء به اأبي .. براء من اإ�سالم ال اإمامة يف اأ�سوله 
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سارع للحصول على نسختك
 من إصدارات العتبة الحسينية المقدسة 

)الرو�سة احل�سينية- االأحرار- الوارث-  القوارير- احلفي- �سدى اخلطباء- امل�سباح- احل�سيني 
ال�سغري- الرباعم- فتية اخلري- فتاة اخلري- �سدى القراآن- اال�سالح احل�سيني(....وغريها

مكتبة الباقر ل�ساحبها علي �سالح 
حرجان/�سوق ال�سماوة

78444114  �ه
مكتبة كنوز الرتاث العربي باإدارة 
عالء ح�سني الغرة/ �سارع العيادة 

ال�سعبية
78173  �ه

مكتبة ا�سحاب الك�ساء  
حيدر كام

787239493  �ه 

المثنى

موؤ�س�سة املرت�سى/نهاية �سارع 
الر�سول)�س( 

 – 788731  �ه
779743431

مكتبة دار الهالل ل�ساحبها ابو علي/ 
�سارع الر�سول)�س(
78427384  �ه

النجف ا�شرف
مركز االر�ساد االأ�سري التابع لالأمانة 

العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة
باإدارة ال�سيد حممد الفوؤادي

78899288 -78123472 �ه
مكتبة الطلبة ل�ساحبها مطرود كام 

حمزة /�سوق التجار/ �سارع املكتبات
781187 �ه

مكتبة ماجد العلمية باإدارة ح�سن 
الب�سري/ �سوق التجار مقابل �سربت 

اجلبوري
 78718381- 773191  �ه

الديوانية

مكتبة االمام احل�سني )ع( ل�ساحبها 
 اال�ستاذ ابو رفل/ �سارع

787277 �ه
4مكتبة الذكريات/�سارع

78244  �ه
مكتبة القا�سم )ع( ل�ساحبها �سيد ح�سن 

�سيد مزهر/ ق�ساء القا�سم
78122  �ه

بابل

معر�س اجلوادين الدائم للكتاب / العتبة 
الكامية املقد�سة

771127-7817132283 �ه
دار الكتاب العربي/ �سارع املتنبي /ل�ساحبها 

�سفاء العامري
79141937  �ه

مكتبة ب�ساتني املعرفة باإدارة ابو تقى/ �سارع 

املتنبي/عمارة طه ابو الكا�سي- الطابق االأول
 7922781  �ه

مكتبة بغداد باإدارة جبار ابو علي/ �سارع 
املتنبي 

7931418  �ه
دار اجلواهري / �سارع املتنبي

 772919 �ه

بغداد

 دار الزهراء للن�سر والتوزيع 
احمد الغنامي 

الع�سار �ساحة ام الربوم
7814213
777744

مكتبة ابو عقيل م�سلم �سعيد
�سارع ام الربوم

�سوق الع�سار
78312881
779791

مركز خري الربيه الثقايف
حممد جواد كام
7812221

العمارةالبصرة
مكتبة الباقر / النا�سرية /قرب �ساحة 

احلبوبي
 781438 �ه

مكتبة نور الزهراء باإدارة جبار �ساكر/ 
النا�سرية/ قرب �ساحة احلبوبي

78821784  �ه
مكتبة امليالد 

مركز املحافظة – مقابل متثال احلبوبي 
78111

ذي قار


