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عذراء  ماليزيالغة الضاد
و االسالمبين الهوية والتحديات



اإن الإمام احل�صني وع�صبته القليلة املوؤمنة عزموا على الكفاح 
اعجابنا  تتحدى  ظلت  وب�صالة  ببطولة  وقاتلوا  امل��وت  حتى 

واأكبارنا عرب القرون حتى يومنا هذا.
))الكتاب املوؤرخ الإنكليزي  ال�صيد بر�صي �صايك�س((



اإط��الق �صفٍة ما على جمتمع معني من خالل  هذا الأ�صا�ص ميكن 
ظاهرة اأو �صلوك فردي لأحد اأف��راده، وذلك ما قال عنه دوركهامي 
يف ت�صنيفه للظاهرة الجتماعية بقوله)اأنها �صرب من ال�صلوك ثابتا كان اأو 
غري ثابت. وميكن اأن يبا�صر نوعا من ال�صغط اخلارجي على الأفراد، كما يعترب 
كل �صلوك يعم يف املجتمع بعمومه(، وعرف ماك�ص فيرب ال�صلوك الجتماعي 
اأنه:" حركة او ن�صاط مق�صود يقوم به الفرد وهذه احلركة او الن�صاط لها عالقة 
بوجود الأفراد الآخرين يف املجتمع علما ان ال�صلوك يعتمد على الدور الجتماعي 

للفرد اأو جمموعة الدوار التي يحتلها يف اجلماعة الإن�صانية التي ينتمي اليها.
واإننا ل نعدم اأمثال هذه الأحكام والطالقات يف تراثنا، كما يف ق�صة الأ�صخا�ص 
الثالثة الذين اأعطوا اأو�صافا للمدينة التي خرجوا منها كل بح�صب ما �صاهده 
فيها اأو مار�صه فيها من ممار�صات، وانتهت تلك الق�صة باملثل القائل) ما تظن 

يا اأعرابي؟ قال: اأظن ما يف نف�صي.
ويف م�صاهدة حلادثة معينة وقعت مع اأحد الأ�صخا�ص عندما توقفت �صيارته 
اخلا�صة ب�صبب نفاد الوقود يف و�صط الطريق وكانت معه زوجته احلامل، مما 
اأدى اىل عرقلة يف اأحد منافذ الطريق فما كان منه ال النزول لدفعها بيديه 
وكانت ال�صيارة من النوع الثقيل املرهق يف الدفع، وهنا ياأتي دور ال�صرطي يف 

اإيجاد احلل املنا�صب لهذه احلالة.
ال�صيارة  ب�صائق  يزعق  فراح  عارم  �صكل غ�صب  على  ال�صرطي  ت�صرف  جاء 
اأنها غري لئقة وانتهى به املطاف اىل  اأن يقال عنها  اأقل ما ميكن  وباألفاظ 
التلويح بالتهديد فيما لو مل يبعد ذلك ال�صخ�ص �صيارته عن الطريق رغم اأنه 
يحاول ذلك مبا اأوتي من قوة، وما كان من ال�صخ�ص ال اأن يطالب ال�صرطي 

مب�صاعدته ولكن الأخري اأبى، وظل م�صرا على موقفه املت�صنج .
ويف �صورة اأخرى؛ ويف اإحدى امل�صت�صفيات راجعت املري�صة الطبيبة بعد اإمتام 
جميع الفحو�صات ومتطلبات الدخول اىل امل�صفى لإجراء عملية الولدة، فما 
كان من الطبيبة اإل اإبالغ املري�صة باأنها �صتوافيها بعد قليل، ولكن هذا القليل 

دام ملا يزيد على الثالث �صاعات!.
وهنا تتبادر الأ�صئلة التالية: اأما كان حريا بالطبيبة وهي من الطبقات التي 
املري�صة �صراحة مبوعد عمليتها  تبلغ  اأن  الثقافة  درج��ات  اأع��ايل  تو�صع يف 
لرتتاح ويرتاح ذووها، واأمل يكن حريا بال�صرطي اأن يهرع مل�صاعدة ذلك املواطن 
وجندته، اأ�صوة مبا يتم م�صاهدته يف معظم -اإن مل يكن كل- دول العامل من 

ثقافة )ال�صرطة يف خدمة ال�صعب(.
وقد تكون يف جعبة النا�ص الكثري من هذه امل�صاهدات التي ل ميكن اإغفال اأنها 
تنم عن ثقافة جمتمع ولي�ص فردا بذاته فقط، مما يوؤدي يف نهاية الأمر اىل 
القول بوجود �صرورة ملحة اىل اإعادة بلورة ثقافة الكثري من مفا�صل جمتمعاتنا.
 واإن واح��دة من اأهم املوؤ�ص�صات التي ينبغي لها ان ت�صطلع بهذا ال��دور هي 
ممن  الكثري  اأروقتها  يف  يوجد  ال�صديد  لالأ�صف  والتي  العالمية،  املوؤ�ص�صة 
يعملون على تكري�ص اأمثال تلك الثقافات امل�صتهجنة، ما اأدى بالتايل اىل الدعوة 
اىل اعادة بلورة الثقافة الإعالمية كذلك، لتقوم على ا�صا�ص مفاهيم ال�صدق 
والدعوة اىل ن�صر الف�صائل ونبذ الباطل ون�صرة احلق واأهله، واأن يكون العالم 
�صباقا اىل تطبيق ما ي�صمى يف عامل اللكرتونيات اليوم)باإعادة �صبط امل�صنع(
ولي�صبح يف مقدمة مفا�صل املجتمع املبتعد عن دائرة قول اهلل تعاىل) واأكرثهم 

للحق كارهون( والذين ي�صارعون اىل اخلريات.
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يرى علم الجتماع اأن الثقافة عبارة عن )�صنوف من الفكر .. يكت�صبها الإن�صان بو�صفة ع�صوا يف املجتمع اأو هي ارث املجتمع من العادات والتقاليد 
وطرق احلياة(، كما يرى اأن من خ�صائ�س الثقافة )العمومية( مبعنى ا�صرتاك افراد املجتمع فيها )والكت�صاب( مبعنى ان الن�صان ي�صتمد ثقافته 

بالتعلم وبخا�صة من حميطه.
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 اأ�صعد ال�صريح / الب�صرة
املقد�صة  احل�صينية  للعتبة  العامة  الأمانة  ت�صعى 
القراآن  حلفظة  اجلديدة  القراآنية  املدينة  لبناء 
ال��ك��رمي يف حم��اف��ظ��ة ال��ب�����ص��رة وب��ال��ت��ع��اون مع 
الثقافة  ب��واق��ع  ال��ن��ه��و���ص  اج���ل  م��ن  امل��ح��اف��ظ��ة، 

القراآنية .
اأك���د ذل���ك حم��اف��ظ ال��ب�����ص��رة ال��دك��ت��ور) ماجد 
ال��ن�����ص��راوي( مل��را���ص��ل امل��وق��ع ال��ر���ص��م��ي  للعتبة 
املدينة  هذه  ان   : قال  حيث  املقد�صة،  احل�صينية 
�صكنية  وح��دة  األ��ف  بناء  قريبا  �صت�صهد  املباركة 
عليها  اطلقت  وق��د  ال���ق���راآين...  بواقعها  تتميز 
العتبة املقد�صة )املدينة القراآنية اجلديدة حلَفظة 
عددا   تعيني  م�صيفا"   �صيتم   . الكرمي(  القراآن 
احلكومية   دوائ��رن��ا  يف  اليها   ينتمون  الذين  من 
والقدوة  املباركة   ال�صريحة  ميثلون  باعتبارهم 
التعليم  �صيتغري  وبوجودهم  املجتمع  يف   اخل��رية 

وفقا ملا ن�صبو اليه .
فيما قال احلافظ واملعلم )احمد ب�صري ابراهيم( 
وهو  عمره،  من  عاما  ع�صرين  ويبلغ  الب�صرة  من 
متخرج من اإحدى املوؤ�ص�صات القراآنية والآن يعمل 
ان  القراآن ولأعمار خمتلفة:  لتعليم حفظ  اأ�صتاذا 
هذه اخلطوة املباركة هدية قيمة وجهود كبرية من 
قبل الأمني العام للعتبة احل�صينية املقد�صة �صماحة 
الكربالئي )دام توفيقه(، ول  ال�صيخ عبد املهدي 
احلكومة  قبل  من  اي�صا  املبذولة  اجلهود  نن�صى 
بالدكتور  املتمثلة  الب�صرة  حمافظة  يف  املحلية 
ماجد الن�صراوي، وهذا العطاء هو تطوير للواقع 
حلفظ  ال�صباب  جلميع  ودع��م  احلقيقي  القراآين 

القران الكرمي.
م�صيفا " ان هذا امل�صروع ك�صب لكثري من النا�ص 
بتوجههم اىل اجلوامع واحل�صينيات ملوا�صلة حفظ 
القراآن الكرمي وب�صكل م�صتمر، وحقيقة هذا لي�ص 

وامنا  القراآنية  املدينة  يف  �صكن  على  للح�صول 
يف  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن  حلفظ  هائلة  ط��اق��ات  هناك 

الب�صرة.
 واأنهى كالمه بالقول " والكل يعرف باأن الب�صرة 
والفن  والف�صاحة  والدب  ال�صعر  مدينة  ه��ي 
ولذلك  الهائلة  والفكرية  ال�صالمية  والطاقات 
الدينية  بثقافتها  الثانية،  بكربالء  الآن  �صميت 
الكبرية  الطاقات  فهذه  احل�صينية،  و�صعائرها 
من  وهداية  هدية  هي  الكرمي  القران  حَفظة  من 
الباري )عز وجل(،وكان التوا�صل امل�صتمر لإن�صاء 
حمافظة  يف  املحلية  احلكومة  قبل  من  امل�صاريع 
الب�صرة والعتبة احل�صينية املقد�صة، بالتفاق على 
اإن�صاء هذه املدينة القراآنية املباركة من اجل ن�صر 
واللتزام  الثقافة  اإ�صاعة  و  الإ�صالمية  التعاليم 
بالأمور العبادية النابعة من روح القراآن وتعاليمه 

ال�صمحة...

�صماحة    ال�صيعي  الوقف  ديوان  رئي�ص 
ال�����ص��ي��د ���ص��ال��ح احل���ي���دري وب��رف��ق��ة 
جمل�ص  اأع�صاء  من  املقد�صة  العلوية  العتبة  م�صوؤويل 
الإدارة وروؤ�صاء الأق�صام فيها ، حجر الأ�صا�ص مل�صروع 
م�صاريع  اأحد  والثقايف  الفكري  علي(  )الإم��ام  جممع 
العتبة العلوية املقد�صة التي من املوؤمل تنفيذها �صمن 

جمموعة م�صاريع اإ�صرتاتيجية خالل العام 2014 .
خالل  �صحفي  ت�صريح  يف  احل��ي��دري  ال�صيد  واأك���د 
حجر  ن�صع   ": قائال   ، الأ�صا�ص  حجر  و�صع  مرا�صم 
وهو  املقد�صة  العلوية  العتبة  اأقامته  مل�صروع  الأ�صا�ص 
م�صروع جممع )الإمام علي(الفكري والثقايف ، الذي 
البيت  اأه��ل  ملنهج  واملعريف  العلمي  الن�صاط  �صيعك�ص 
عليهما ال�صالم ومل�صرية اأمري املوؤمنني)عليه ال�صالم( 
التي  اخل��رية  الطيبة  الكلمة  يع�صقون  ال��ذي��ن  ولكل 
ونحمد  الطيبون،  الأتباع  وتبناها  الإمام  من  انطلقت 
وناأمل  امل�صروع  لهذا  وفقنا  اأن  وتعاىل-  -تبارك  اهلل 

حتقيق  اأج��ل  من  دق��ة  واأف�صل  وق��ت  باأ�صرع  ينجز  اأن 
الأهداف التي ذكرناها".

النجف   ": بقوله  احل��ي��دري  ال�صيد  �صماحة  واأك���د 
والنجف  التاريخ،  م��ّر  على  واأدب��ه��ا  بعلمها  م�صهورة 
واأدبائها  بعلمائها  وهي  امل�صاريع،  هذه  مثل   حتت�صن 
امل�صروع  و�صيكون  لهم  ملجاأاً  نعم  �صتكون  و�صعرائها 
م��واد  اإىل  يحتاج  ف��الأدي��ب  اخل��دم��ات  لتقدمي  حم��الاً 
ياأتي  وهذا  ثقايف  عمل  اأي  اأو  و�صعره  كتاباته  ملوا�صلة 
فتح  اأج��ل  من  تهيئته  ميكن  ما  تهيء  جهة  خالل  من 

وكلنا  والثقايف،  والفكري  الأدبي  التطور  لهذا  الأبواب 
ثقة باأن اأهل النجف �صعداء بهذا امل�صروع".

املقد�صة  العتبة  اإدارة  جمل�ص  ع�صو  اأك��د  جانبه  من 
العامة  وال��ع��الق��ات  الإع����الم  ق�صمي  على  امل�����ص��رف 
الدكتور علي خ�صري  بقوله:" مت بح�صور ال�صيد �صالح 
احليدري والأمني العام للعتبة العلوية املقد�صة ال�صيخ 
ملجمع  الأ�صا�ص  حجر  و�صع  الدين  زين  الدين  �صياء 
الإمام علي الثقايف والفكري وهو بع�صرة طوابق �صت�صم 
املخطوطات  وحتقيق  ال��رتاث  اإحياء  منها  موؤ�ص�صات 
الرتجمة  ومراكز  الب�صرية  والتنمية  امل�صتمر  والتعليم 
ملتطلبات احلركة  ه��و  امل�����ص��روع  ه��ذا  م��ن  وال��ه��دف   ،
الفكرية والثقافية التي ت�صهدها العتبة العلوية املقد�صة 
الفكرية  لل�صاحة  ورف���دا  ن�صاطها،  ب���اأوج  تنعم  وه��ي 
 22 نحو  امل�صروع  "تكلفة  اأن  اىل  م�صريا  النجف،  يف 
مليار دينار عراقي وامل�صروع م�صجل �صمن خطة هياأة 

الإعمار التابعة ملحافظة النجف الأ�صرف "

رئي�س ديوان الوقف ال�صيعي ي�صع حجر الأ�صا�س مل�صروع 
جممع )الإمام علي (الفكري والثقايف

املدينة القراآنية يف الب�صرة: اإجناز  اآخر ت�صيفه العتبة احل�صينية املقد�صة
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للدرا�صات  كربالء  مركز 
للعتبة  ال��ت��اب��ع  وال��ب��ح��وث 
وزارة  م��ع  وبالتعاون  املقد�صة  احل�صينية 
ال�صياحة والآثار مب�صروع تتبع م�صري الإمام 
احل�����ص��ني )ع��ل��ي��ه ال�����ص��الم ( م��ن احل���دود 
ال�صعودية حتى مدينة كربالء املقد�صة �صنة 

60ه�. 
وقد �صكل املركز جلنة  تتكون  من الدكتورة 
)طه  وال�صيد  رئي�صا   ) امل��ال��ك��ي  )ف��وزي��ة 
الديباج( نائبا من مركز كربالء للدرا�صات 
والبحوث  والدكتور) طالب ال�صمري ( من 

جامعة وا�صط والدكتور )�صمخي ال�صدي( من جامعة الكوفة وال�صيخ )عبا�ص الربيعي( 
�صاحب كتاب اأطل�ص احل�صني والأ�صتاذ )حممد املعلم ( �صاحب كتاب الدرب ال�صلطاين 
احلدود  قوات  قيادة  من  قوة  البعثة  ،ورافق  واإعالميني  وم�صاحني  الآثار  منقبي  برفقة 

ووحدة كمارك لتامني احلماية. 
وقال ال�صيد طه الديباج نائب رئي�ص البعثة وم�صوؤول العالقات يف مركز كربالء للدرا�صات 
املهدي  ال�صيخ عبد  املقد�صة  للعتبة احل�صينية  العام  الأمني  قبل  بتوجيه من   : والبحوث 
الكربالئي مت ت�صكيل جلنة علمية من قبل العتبة احل�صينية املقد�صة وعن طريق مركز 
الإمام  م�صري  لتثبيت  والآث��ار  ال�صياحة  وزارة  مع  وبتعاون  والبحوث  للدرا�صات  كربالء 
احل�صني )عليه ال�صالم( من احلدود ال�صعودية حتى مدينة كربالء املقد�صة �صنة 60 ه�.

الأم��ني  �صماحة  اأو���ص��ى  "م�صيفا"وقد 
بتدقيق  املقد�صة  احل�صينية  للعتبة  العام 
ال�صالم(  )عليه  احل�صني  الإم���ام  منازل 
التي  املقرتحات  وت��ق��دمي  منها  والتحّقق 

جتعل هذا الأثر خالدا على ابد الدهر.
فيما قالت الدكتورة فوزية املالكي: هناك 
التي  واخل��رائ��ط  ال��درا���ص��ات  م��ن  الكثري 
مرَّ  التي  واملناطق  املحطات  عن  حتدثت 
عند  ال�صالم(  )عليه  احل�صني  الإم��ام  بها 
مدينة  اىل  ال�صعودية  احل��دود  من  م�صريه 
كربالء املقد�صة، وهذا امل�صروع يهدف اىل 
التوثيق وتثبيت املحطات واملناطق التي مرَّ بها الإمام احل�صني )عليه ال�صالم( و�صوف 
يتم درا�صتها ور�صمها على خرائط هياأة الآثار لكي ت�صبح كوثائق ر�صمية لكل الباحثني 

واملتخ�ص�صني.
واأ�صافت املالكي : وبعد ان تنتهي البعثة من عملها يف حتديد املناطق �صوف يكون هناك 
موؤمتر علمي يح�صره املتخ�ص�صون اإ�صافة اىل اأع�صاء البعثة ملناق�صة النتائج التي تو�صل 
اإليها اأع�صاء البعثة، وبينت: اأّن العتبة احل�صينية املقد�صة كان لها دوٌر كبري بهذا امل�صروع 
وللباحثني  املقبلة  لالأجيال  التوثيق  اأنواع  من  نوعا  يعد  وامل�صروع  املبادرة  �صاحبة  وهي 
واملهتمني بهذا املجال ،وهذه املناطق �صتدخل �صمن مناطق ال�صياحة الدينية يف العراق 

يف امل�صتقبل.

ابراهيم العويني/
التابع  البيت  العلمي لتحقيق تراث اهل  ال�صالم(  الإمام احل�صني )عليه  اقام جممع 
الفتتاحي  موؤمتره  املقد�صة  احل�صينية  العتبة  يف  والثقافية  الفكرية  ال�صوؤون  لق�صم 
العلمي حتت �صعار) حتقيق الرتاث اخلطي( لأهل البيت )عليه ال�صالم (  يوم الأحد 

املوافق 2014/4/20 على قاعة خامت النبياء يف ال�صحن احل�صيني ال�صريف.
وقال ال�صيخ علي الفتالوي م�صوؤول ق�صم ال�صوؤون الفكرية والثقافية يف العتبة املقد�صة 
البيت  اهل  تراث  مايخ�ص  كل  املجمع هو جلمع  ان�صاء هذا  من  والهدف  الفكرة  ان 
)عليهم ال�صالم( حيث تولدت فكرة من الخوة يف ق�صم ال�صوؤون الفكرية على ان�صاء 
املخطوطات  حتقيق  على  وعملوا  ال�صالم(  )عليهم  البيت  اهل  لرتاث  علمي  جممع 
وتوا�صلوا مع املحققني مع خمتلف الدول يف العامل كما توا�صلوا وتعاونوا مع املوؤ�ص�صات 

التحقيقة والثقافية يف البلد
وا�صاف الفتالوي: اإّن هذا املجمع يهدف اىل توحيد اجلهد والبحث عن املخطوطات 

وجمعها وجعلها يف يد الخوة املحققني واي�صا من خالل هذا املجمع �صتكون هناك 
بها،  قاموا  التي  والن�صاطات  ال�صالم(  )عليهم  البيت  اهل  تراث  بن�صر  تعنى  جملة 
واي�صا نريد من خالل ذلك ان نعلم الآخرين ماذا �صدر يف ال�صاحة ال�صالمية من 

معلومات ون�صاطات.
الثقافية   والن�صاطات  املعار�ص  م�صوؤول  اكرم احلكيم  مّي�صر  ال�صيد  من جهته حتدث 
البيت  اهل  برتاث  خا�ص  جديد  جممع  بافتتاح  الفكرية  ال�صوؤون  ق�صم  با�صر  قائال: 
عليهم ال�صالم وهو الرتاث اخلطي م�صريااىل ان الهتمامات بالن�صخ اخلطية لرتاث 
اهل البيت عليهم ال�صالم حتما له اأثر بالغ يف ن�صر الثقافة العامة والثقافة اخلا�صة 

ملدينة كربالء املقد�صة
ومت على هام�ص هذا املوؤمتر افتتاح معر�ص كتاب من قبل �صعبة املعار�ص والن�صاطات 
الثقافية العمة يف العتبة احل�صينية املقد�صة لعر�ص كل الن�صاطات من املوؤلفات املحققه 
وغريها ا�صافة اىل املجالت املتخ�ص�صة وبلغات متعددة ل�صتفادة من النتاج العلمي 

مركز الدرا�صات والبحوث يف العتبة احل�صينية املقد�صة يبا�صر مب�صروع 
تتبع م�صري الإمام احل�صني

اإقامة الموؤتمر الفتتاحي ل�تحقيق التراث الخطي لأهل البيت )عليهم 
ال�صالم (

امل�صعودي • حممود 
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وفد تركي يبح �صبل دعم م�صاريع العتبة العلوية املقد�صةال�صرتاتيجية

�صيخ البكتا�صية الأكرب : الإمام علي معجزة الإ�صالم وندعو 
بربكاته اأن يعم ال�صالم يف كل العامل.

الأب املاروين عطا اهلل راهب اأنطوان : اأمري املوؤمنني علي 
عليه ال�صالم �صخ�س يهم جميع الديان

زار العتبة العلوية املقد�صة وفد من رجال الأعمال برئا�صة ال�صيد )حممود اأ�صالن( 
رين الأتراك ورئي�ص منظمة �صي�صيل لتجارة احلبوب والبقوليات  رئي�ص اإحتاد املُ�صد

يف العامل والوفد املرافق له .
الأ�صتاذ  املقد�صة  العلوية  للعتبة  العام  المني  بنائب  الزائر  الرتكي  الوفد  والتقى 
امل�صاريع  طبيعة  ع��ن  مف�صال  �صرحا  ب���دوره  ق��دم  ال��ذي  �صربة  زه��ري  املهند�ص 
املقد�صة  العلوية  للعتبة  العامة  المانة  تقوم  التي  وال�صتثمارية  الأ�صرتاتيجية 

باإجنازها على ال�صعيدين ال�صناعي والزراعي والقت�صادي والعمراين".
املقد�صة  العلوية  العتبة  املقد�صة" حاجة م�صاريع  للعتبة  العامة  الأمني  نائب  واأكد 
الزراعية وال�صناعية للخربات الجنبية وبالتايل فان  ال�صرتاتيجية يف املجالت 
للعتبة  العامة  المانة  اىل  تقدم  التي  اخل��ربات  خمتلفة  ل�صتقبال  مفتوح  الباب 

املقد�صة لدعم هذه امل�صاريع ".
من جانبه اأبدى ال�صيد اأ�صالن �صعادته الكبرية بالزيارة وقال " اكتملت �صعادتي 
بت�صريف بزيارة املرقد العلوي الطاهر بعد زيارتي اىل مكة املكرمة واملدينة املنورة 
، كان لنا ت�صورات وروؤيا واخبار حتاول منعنا من ال�صول اىل هنا، ولكننا جئنا 

و�صاهدنا باأم اأعيننا المان والقدا�صة والروحانية يف هذه الماكن املقد�صة ".
ونحن  والغذائية  والزراعية  ال�صناعية  والتقنيات  اخل��ربات  منتلك   " واأ�صاف 
وزائريها  املقد�صة  العلوية  العتبة  م�صاريع  خدمة  يف  خرباتنا  لتقدمي  م�صتعدون 

الكرام ".
يذكر اأن وفد رجال العمال التراك زار املرقد العلوي ال�صريف واطلع على معامله 

التاريخية والأثرية ورافقه خالل اجلولة اأحد منت�صبي ق�صم العالقات العامة .

بابا  )دده  احلاج  اأجمع  العامل  يف  البكتا�صية  للطائفة  الأكرب  ال�صيخ  ت�صّرف 
اإدمون اإبراهيم( بزيارة العتبة العلوية املقد�صة حيث كان يف ا�صتقباله الأمني 

العام للعتبة العلوية املقد�صة �صماحة ال�صيخ �صياء الدين زين الدين .
امل�صاريع  ع��ن  مف�صال  �صرحا  ال�صيف  للوفد  ال��دي��ن  زي��ن  ال�صيخ  وق���دم 
وطبيعة  املقد�صة  العلوية  للعتبة  العامة  المانة  بها  تقوم  التي  ال�صرتاتيجية 
اخلدمات التي يت�صرف بها منت�صبو العتبة العلوية املقد�صة بتقدميها للزائرين 

الكرام الوافدين من جميع بقاع املعمورة .
وقام الوفد ال�صيف باأداء مرا�صم الزيارة والطالع على مراحل اإجناز �صحن 
وقد  ال�صريف،  للحرم  والأثرية  التاريخية  واملعامل  ال�صالم(  )عليها  فاطمة 
واأحد منت�صبي  ال�صمري  فائق  الأ�صتاذ  الإعالم  ق�صم  رئي�ص  رافقهم خاللها 

ق�صم العالقات العامة .
 وقّدم �صيخ الطائفة البكتا�صية يف العامل امتنانه الكبري و�صكره العميق لالأمني 
العام للعتبة املقد�صة والعاملني فيها على ح�صن ال�صتقبال وكرم ال�صيافة ، 
وقال " ندعو الباري )عّز وجّل( اأن ي�صدد خطاكم ويرعاكم يف كافة الربامج 

التي تنفذونها خدمة للمرقد الطاهر و�صيافة الزائرين".
املقد�صة  العلوية  للعتبة  العالمي  للمركز  ت�صريح  اإدمون يف  ال�صيخ  واأ�صار   
" هذه اول زيارة لنا يف العراق ونحن م�صرورون جدا بهذه الزيارة وتقدمي 
املكان  هذا  ي��زوروا  ان  و�صيوخنا  اجدادنا  وفكر  بالنا  يف  كان  لنا  اخلدمة 

املقد�ص، ولكننا اأتينا نيابة عنهم ونحن ندعو لهم ".
واأكد �صيخ الطائفة البكتا�صية يف العامل " اإن الإمام علي عليه ال�صالم كان 
نورا، والن هو نوٌر على نور ي�صفي بنوره على جميع الزائرين ، وهو معجزة 

لكل امل�صلمني يف العامل وندعو بربكاته ان يعم ال�صالم يف كل العامل " .

�صم كال  اللبنانية  ماروين من اجلمهورية  م�صيحي  وفد  املقد�صة  العلوية  العتبة  زار 
من الدكتور ملحم خالف اأمني جامعة فرح العطاء، والب املاروين عطا اهلل راهب 

انطوان.
وبعد جولة الوفد يف العتبة املقد�صة والطالع على معامل احلرم العلوي ال�صريف ، اأكد 
املقد�صة  املقامات  قائال:"زيارة  انطوان  راهب  املاروين عطا اهلل  الب  الوفد  رئي�ص 
وبالتايل  واح��دة  دينية  م�صاحة  �صمن  ن�صري  جميع  لأننا  التوا�صل  حتتاج  العراق  يف 

التوا�صل هو التاأكيد على هذه الأخوة وعلى امل�صوؤولية يف املجتمع".
ال�صريف، قال الب عطا اهلل:" اإن  العلوي  وحول م�صاعره بعد اطالعه على احلرم 
�صخ�صا مثل امري املوؤمنني مل يعد �صخ�صا يهم طائفة معينة او مدينة معينة بل هو 
يهم جميع الأديان والكل يرجع له مبواقفه الن�صانية وروؤيته ملفهوم العدالة وهذا ما 

مل�صناه يف حياتنا وهذه ال�صخ�صية باإعرتاف اجلميع هو القدوة ".
ملحم خالف؛ اأمني جامعة فرح العطاء:"جئنا مع جمموعة من ال�صيوف من لبنان 
اىل هذا املكان ال�صريف ونحن بدورنا بهذه املنا�صبة نقتدي باملرجعية املباركة وهذا 

املكان الرائع يف العامل".
من جانبه اكد الدكتور علي خ�صري حجي ع�صو جمل�ص المانة العامة للعتبة العلوية 
املقد�صة  العتبة  :" اعتادت  العامة  والعالقات  امل�صرف على ق�صمي العالم  املقد�صة 
وفد  اليوم  ال�صيوف  ه��وؤلء  بني  من  وكان  يوميا  والزائرين  ال�صيوف  ا�صتقبال  على 
ال�صريف ( م�صيحي من دولة لبنان عن طريق موؤ�ص�صة المام اخلوئي )قد�ص �صره 
وقد قدمنا �صرحا وافيا مف�صال للوفد الزائر عن معامل العتبة املقد�صة وعن تاريخ 
النجف ال�صرف واأهم اخلطط ال�صرتاتيجية للعتبة املقد�صة وامل�صاريع املزمع اقامتها 
وهناك بع�ص املواقف لعلماء النجف ال�صرف عن باقي الديانات الخرى وبّينا للوفد 
امل�صيحي ان النجف ال�صرف هي مدينة ال�صالم ومدينة الوئام ومدينة املحبة ومدينة 

التعاي�ص ومدينة الأديان ".
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مهرجان بغداد الدويل ال�صاد�س للزهور :العتبة 
احل�صينية يف املركز الول

عن   ،2014/4/15 الثالثاء  بغداد  اأمانة  اأعلنت 
متنزه  يف  اقامته  ال��ذي  الزهور  معر�ص  اختتام 
العا�صمة بغداد على مدى ا�صبوع،  الزوراء و�صط 
املركز  على  ح�صلت  احل�صينية  العتبة  اأن  مبينة 
م�صتوى  وعلى  امل�صاركني  جميع  على  دوليااً  الأول 
والب��داع  التمييز  ب��درع  تكرميهم  ومت  املهرجان 
ق�صم  رئي�ص  املو�صوي  عبا�ص  ال�صيد  ا�صتلمه  الذي 

الزينة والت�صجري بالعتبة احل�صينية املقد�صة.
ال��دول  من  كبري  ع��دد  املهرجان  يف  �صارك  وق��د   
مبا  العراقية  واملحافظات  والأجنبية  العربية 
ي��ق��ارب ال������)70( ج��ن��اح��ا م��ن اي��ط��ال��ي��ا وتركيا 
و�صركات  و���ص��وري��ا،  ول��ب��ن��ان  وم�صر  وال�����ص��ودان 
وبلديات  املحافظات  وبلديات  وعربية  اجنبية 

المانة.
الزينة  ق�صم  رئ��ي�����ص  امل��و���ص��وي  ع��ب��ا���ص  ال�����ص��ي��د 
اليه  ن�صبو  كّنا  ما  حتقق  لقد  قال"  والت�صجري 
العتبة  وان  التوايل  الرابعة على  للمرة  الفوز  وهو 
الول  امل��رك��ز  على  ح�صلت  املقد�صة  احل�صينية 
على جميع الجنحة امل�صاركة يف املهرجان والتي 
م�صاركة  جهة  ال)70(   ي��ق��ارب  م��ا  ع��دده��ا  بلغ 
وهذا الجناز يتحقق لل�صنة الرابعة على التوايل 
ومل ياأت هذا الجناز لول الدعم الكبري من قبل 

المني العام للعتبة احل�صينية املقد�صة ال�صيخ عبد 
اذ  لنا،  ال��الحم��دود  وبدعمه  الكربالئي  املهدي 
قمنا ببذل جهود ا�صتثنائية ومن اجلميع يف �صبيل 
النتيجة  ب��ه��ذه  �صعداء  ون��ح��ن  الجن���از،  حتقيق 
ال�صنوات  يف  الجن��از  على  املحافظة  اىل  ونطمح 

القادمة".
منت�صبي  عن  ونيابة  ب��دوري  املو�صوي" انا  واأ�صار 
اىل  ال��ف��وز  ه��ذا  اه��دي  والت�صجري  الزينة  ق�صم 
كافة  واىل  احل�صينية  للعتبة  ال��ع��ام��ة  الأم���ان���ة 

املنت�صبني فيها". 
حكيم  بغداد  اأمانة  يف  والع��الم  العالقات  مدير 
عبد الزهرة قال" حتتفل اأمانة بغداد يف املهرجان 
ال�صنوي ال�صاد�ص للزهور برعاية رئا�صة الوزراء، 
وال�صودان  م�صر  من  عربية  م�صاركات  وهناك 
و�صركات  اجنبية  وم�صاركات  وغ��ريه��ا  و�صوريا 
اىل  ا�صافة  وعراقية  وعربية  وايطالية  فرن�صية 
بلدية من  )7( حمافظات عراقية و)14( دائرة 

بغداد". 
حممد  الزراعي  املهند�ص  ال�صوري  الوفد  رئي�ص 
يف  احل�صينية  العتبة  اأب��دع��ت  قال"  ال�صعباين 
القطف  ازهار  من  الزراعية  منتجاتها  ا�صتخدام 
الزهور  بروعتها  ت�صاهي  وال��ت��ي  ج��دا  اجلميلة 

التي  العالية  اخل��ربة  على  ي��دل  وه��ذا  الهولندية 
وهذا  املقد�صة،  احل�صينية  العتبة  كادر  بها  يتمتع 
قد انعك�ص على اجلمال الرائع واملتميز واللوحات 
رائعة  تبقى  التي  العتبة  قبل  من  ج��دا  اجلميلة 
ومتميزة بخربة كادرها املتاألق الذي و�صل للقمة 

وفاز لأكرث من مرة باملركز الأول".
من  زكي طه  الدكتور عالء  التحكيم  ع�صو جلنة 
اجلهود  هذا  قال"  بغداد  بجامعة  الزراعة  كلية 
احل�صينية  للعتبة  العامة  المانة  قبل  من  متميزة 
هي  والتن�صيقية  الزراعية  الناحية  ومن  املقد�صة 
جميلة فوق املعقول، وقد واكبُت العتبة منذ بداية 
م�صاركاتها يف مهرجانات عدة ولديها ذوق جميل 
اأ�صتاذا  يف النتقاء ولها خربات متميزة، ولكوين 
يف كلية الزراعة امتنى لو ا�صتطيع ان اآتي بطالبي 
ومن  خرباتها  من  يتعلموا  لكي  احل�صينية  للعتبة 
اجلهود  بهذه  اهلل  وب���ارك  الب��داع��ي  الفن  ه��ذا 

املبدعة".  
الإعالمية مها البياتي قالت" بعد �صبات طويل يف 
البيت خرجت لهذا املكان اجلميل الذي اعطاين 
اأمال وراحة نف�صية من هذه اللوان وهذا التنا�صق 
التي  املت�صافرة  اجلهود  وهذه  اجليد  والت�صميم 
�صنعت هذه ال�صكال لرتتقي باجلمال وال�صالم".

تقرير: اأثري رعد
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• يعّدها ويحررها : �صباح الطالقاين

ل ممثل املرجعية الدينية العليا �صرح ماورد يف جواب مكتب �صماحة اآية اهلل العظمى املرجع الديني الأعلى ال�صيد علي  ف�صّ
احل�صيني ال�صي�صتاين )دام ظله الوارف( على ال�صوؤال املوّجه من بع�ص املواطنني حول النتخابات معتربا ان هذه العبارات الواردة 
يف اجلواب مركزة ودقيقة، وقال �صماحة ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي خالل اخلطبة الثانية ل�صالة اجلمعة يف 5/جمادى 
الول/1435ه� املوافق 2014/3/7م" ان �صماحة ال�صيد )دام ظله الوارف( يحث على اأمرين: الأمر الول: اأ�صل امل�صاركة يف 
النتخابات ملجال�ص املحافظات وجمل�ص النواب للحفاظ على مبداأ النتقال والتداول ال�صلمي لل�صلطة وتر�صيخ ا�صرتاك جميع 
مكونات ال�صعب العراقي يف ادارة �صوؤون البالد...والأمر الثاين هو" ان احد املطالب اجلوهرية من النتخابات هو التغيري نحو 
الأف�صل الذي ميكن ان ي�صمن حتققه بامل�صاركة وح�صن الختيار...وتابع ال�صيخ الكربالئي" ان �صماحَتُه – دام ظله- مل يرتك بيان 
معايري ح�صن الختيار جمهولة او غام�صة بل اأو�صح الآلية املو�صلة لذلك فو�صع اأ�صا�صني لالختيار احل�صن وال�صحيح، هما توفر 
َمَن نزاهة النائب وامل�صوؤول  َمَن ح�صَن الدارة وح�صَن الأداء، والأ�صا�ص الثاين هو توفر عن�صر ال�صالح ِلَن�صْ عن�صر الكفاءة ِلَن�صْ
وعدم ا�صتغالل املن�صب لأغرا�ص �صخ�صية مادية او معنوية او حزبية فئوية �صيقة."واأ�صاف "ونعود اىل املعنى املراد من وقوف 
�صماحة ال�صيد – دام ظله- على م�صافة واحدة من جميع املر�صحني والقوائم هو ان �صماحته – دام ظله- ل يدعم ايَّ واحد من 
هوؤلء املر�صحني او القوائم ول يتوهم َاَحٌد ان معنى ذلك هو انه ي�صاوي بني ال�صالح الذي بذل ما بو�صعه يف خدمة النا�ص ومكافحة 
الف�صاد الذي ينخر يف موؤ�ص�صات الدولة وبني من مل يعمل اإل مل�صلحة نف�صه وجماعته وحزبه وكيانه...واأ�صار الكربالئي خالل 
حديثه حول م�صوؤولية النتخاب بقوله ان النا�ص َاحراٌر فيما ينتخبون، قال" هنا نود اأن ُننبه اىل نقطة مهمة وهي ان النا�ص كيفما 
َ عليهم ما ُي�صلُح َبَلدهم واأحوالهم  ينتخبون وَمن ينتخبون ُيوىّل عليهم ما �صينتخبونه وما يختارونه فان انتخبوا الأ�صلح والكفوء ُوىل

هم... َ عليهم ما هو خالف م�صاحِلِ ومعا�َصهم وان انتخبوا َغرَي هوؤلء ُوىل

تطرق ممثل املرجعية الدينية العليا �صماحة ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي خطيب واإمام جمعة ال�صحن احل�صيني ال�صريف يف 
خطبته الثانية من �صالة اجلمعة يف 19جمادي الأوىل 1435ه� املوافق 2014/3/21م اىل عدة اأمور منها ما يتعلق باحلمالت 
ٌط من املر�صحني يتو�صلون بو�صائل غري مقبولة �صرعااً ول اخالقااً لك�صب  النتخابية فقال ممثل املرجعية العليا" ان هناك مَنَ
ا�صوات الناخبني، ومن ذلك الوعود بتقدمي خدمات معينة او تعيني يف دوائر الدولة او توزيع مواد غذائية ونحوها او ال�صتعانة 
ببع�ص املقاولني الكبار لتمويل حملتهم النتخابية مقابل وعود مبنحهم مقاولت يف م�صاريع الدولة، وغري ذلك من الو�صائل التي 
ا�صبحت معروفة لدى عموم املواطنني".واأ�صاف "ان الذين يتو�صلون بهذه الو�صائل فاإن ذلك كا�صف وموؤ�صر على كونهم غري 
موؤهلني لأن يوؤمتنوا على امل�صوؤولية يف هذا البلد.. واملر�صح الذي ي�صتخدم مثل هذه الو�صائل ُيوؤ�ّصر ذلك على انه لي�ص نزيهااً ولي�ص 
موؤهالاً لأن يتوىل اّي م�صوؤولية، وان يكون مو�صع ثقة املواطن،مو�صحا ان املواطن يجب ان يكون َنبهااً ويقظااً اىل عدم �صالحية 
امثال هوؤلء، ليعطي لهم �صوته ومينحهم الثقة.. فان من ال�صروط واملعايري ال�صا�صية يف املر�صح ان يكون �صاحلااً ونزيهااً، 
وبالتايل فاملر�صح الذي يتو�صل مبثل هذه الو�صائل لك�صب �صوت املواطن؛ ل ي�صتحق ان يعطى له ال�صوت الثمني للمواطن".وتابع 
الكربالئي هناك م�صاألة اخرى وهي ان بع�ص املواطنني َيْزَهْد ب�صوته ويعتربه غري موؤثر فقال �صماحته نعم ال�صوت الواحد – 
رمبا – لي�ص موؤثرااً، ولكن ب�صم هذا ال�صوت اىل ذاك ال�صوت اىل ذاك ال�صوت اىل اآخ؛ �صيكون موؤثرااً ونافعااً للجميع، واجلميع 
�صيجني ثمرة �صّم هذه الأ�صوات اىل بع�صها.ومثال ذلك فان احلجر الكبري ل َي�َصُع �صخ�ٌص واحد ا يحركه اذ يحتاج – رمبا- اىل 
ع�صرة اأ�صخا�ص مثال فاذا تعاونوا يتمكنون من حتريكه.. اأما اذا مل يتعاونوا فال ينفع حتريك �صخ�ص واحد".واأو�صح ال�صيخ 
الكربالئي" ان اجلميع بحاجة اىل حتريك هذا احلجر الكبري مل�صالح واأهداف تهمهم جميعااً، فالبد من ان ينظم ُجْهُد كل 
واحد اىل الآخر لتحريك احلجر ليتحقق لهم جميعااً الهدف املن�صود.. وبالتايل فان واجب اجلميع ان مينح �صوته ملن ي�صتحق 

وفق املعايري التي ذكرناها حتى نحرك َو�صعنا نحو الأف�صل".

جواب مكتب املرجع ال�صي�صتاين على ال�صوؤال املوّجه حول النتخابات

ينتقد بع�س حمالت املر�صحني غري امل�صروعة لك�صب الأ�صوات
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اأو�صح ال�صيد احمد ال�صايف خالل اخلطبة الثانية ل�صالة اجلمعة يف 26/جمادي الول/1435ه� املوافق 2014/3/28م بقوله ذكرنا 
�صابقااً ان النتخابات لبد من احل�صور الفاعل لها لأنها طريق مهم من اجل تبدل اأي و�صع الن�صان يراه �صيئااً او غري متكامل او غري 
جيد فعليه ان ي�صعى دائمااً �صمن القنوات املقبولة د�صتوريااً وقانونيااً وهذا حق له وهذا حق له من حقه ان ميار�صه ولي�ص من ال�صحيح 
ان الن�صان يرتك حقه..مو�صحا ان بع�ص املربرات قد ل تكون مقبولة خ�صو�صااً بع�ص احلقوق اذا ذهبت ل تعود.. وهذا مطلب اكدنا 

عليه"
وبخ�صو�ص ما ظهر يف الآونة الأخرية من جمموعة من ال�صئلة من جانب وجمموعة من الدعاوى من جانب اآخر مفادها: املرجعية 
الدينية العليا هل تدعم قائمة معينة او ل ؟ قال ال�صايف ان" املرجعية الدينية العليا املتمثلة ب�صماحة ال�صيد اآية العظمى ال�صيد علي 
احل�صيني ال�صي�صتاين – دام ظله الوارف- ل تدعم اأي قائمة من القوائم.. مبينا ان كل �صيء خالف ذلك فهو اما ا�صتباه واما وهم 
واما كذب.. وهذا كالم وا�صح و�صريح وف�صيح ل يقبل التاأويل ول �صيء اآخر.. واأي �صخ�ص اآخر يتكلم خالف ذلك كالمه ل اعتبار 
له اأ�صال..". واأ�صاف" ان اخليار خيار النا�ص والقناعة قناعة النا�ص.. النا�ص هم الذين يختارون وي�صعون ايديهم على ما يقولون..
مبينا ان املرجعية اذا اأرادت ان تدعم احدااً تقولها ب�صراحة، ل ميكن ان تقول لهذا دون ذاك او ت�صر هذا وت�صر ذاك.. هذا الكالم 

غري �صحيح".
وتابع ال�صيد ال�صايف" ان املرجعية ت�صّجع على النتخابات وت�صجع املواطنني اما ان املرجعية تدعم قائمة معينة هذا الكالم ل �صحة له 
والذي يعتقد ذلك اما واهم او يكذب واما �صيء اآخر..مو�صحا ان اخليار خيار النا�ص.. نحن نختار ونتحمل نتائج خياراتنا.. نعم نحن 

علينا ان ندقق يف الأ�صخا�ص بال�صكل الذي يحفظ لنا حقوقنا التي ميكن ان يحققها حتت قبة الربملان..".

طالب ممثل املرجع ال�صي�صتاين ال�صيد احمد ال�صايف الكتل ال�صيا�صية بان تكون مبثابة الآباء لهذا البلد و�صعبه. مو�صحا ان "الأزمات الكثرية التي 
يعاين منها البلد بداأت توتر النا�ص وجعلتهم اأمام حالة من الحتقان". م�صريا اىل �صرورة تنازل بع�ص الكتل لالأخرى من اجل حتقيق م�صلحة 
البلد.وقال ال�صيد احمد ال�صايف يف املحور الثالث خالل اخلطبة الثانية ل�صالة اجلمعة يف 12/جمادي الول/1435ه� املوافق 2014/3/14" ان 
يف البلد اأزمات كثرية وهذه الأزمات بداأت توتر النا�ص وجتعلهم اأمام حالة من الحتقان فتجد الفرد متوتر لأنه �صمع خربااً فيه هذه احلالة و�صمع 
" لي�ص من ال�صحيح  ت�صريحااً فيه تلك احلالة". داعيا الكيانات ال�صيا�صية وامل�صوؤولني اىل" ان يكونوا اآباء يف معاجلة املواقف ال�صعبة". وم�صتدركااً
ان ن�صغل اأنف�صنا باألفاظ وكلمات ونرتك م�صالح البلد وهذه الزمات احلالية خا�صة واأن بيننا وبني النتخابات العامة م�صافة ق�صرية والنا�ص لبد 
ان تاتي اىل النتخابات بروحية جديدة، واأنت تاأتي اإىل النتخابات بحالة من التفاوؤل والأمل والثقة بان هناك حالة تغيري نحو الأف�صل وهذه احلالة 
حتتاج اإ�صعار امل�صوؤول نف�صه انه فعال هو اأب يتحمل امل�صاكل ويتحمل حل امل�صاكل، وهذا يتنازل عن بع�ص وهذا يتنازل عن بع�ص من اجل املحافظة 
على البلد". "وتابع" اأقول لالخوة امل�صوؤولني الأعزاء يف كل الكيانات كونوا اآباءاً مبعنى الكلمة، والذي يكون اأب يجب عليه اأن يتحمل من اجل ان 
يتجاوز هذا البلد الأزمات ول نظل نوتر بع�صنا بع�صااً ول ي�صّنج بع�صنا بع�صااً، البلد ما عاد يتحمل والنا�ص ما عادت تتحمل.. انتم اأعطوا امل اىل 
النا�ص واعملوا على زرع التفاوؤل لدى النا�ص والثقة باأن يتبدل و�صعها اىل الأح�صن.. مبينا انه لي�ص عيبااً على ال�صيا�صي ان ي�صمع من النا�ص فكثري 
من النا�ص حاجاتها ب�صيطة لكن بع�ص امل�صاكل ال�صيا�صية جعلت حاجاتها معقدة، اجعلوهم انتم بحكمتكم وقراراتكم ومبا عندكم كونوا اأباء وحّلوا 
الأزمات."واأ�صاف" اعتقد اأن الأبوة احلقيقية بهذا الجتاه الذي بيناه لوكانت فعال كذلك لجتمعنا وتدار�صنا ولتكلمنا وحتاورنا وو�صلنا اىل حلول 
حقيقية ونحن مقبلون على و�صع -ان �صاء اهلل -يكون اأف�صل واأح�صن ودائمااً الن�صان يتمنى و�صع اف�صل لبلده ومن حق الن�صان ان يفكر بالطريقة 

ويرغب بالطريقة التي فيها عزة هذا البلد وكرامته من خالل الأخوة ممثلي ال�صعب من جهة واجلهات التنفيذية من جهة اأخرى."

املرجعية تدعو ال�صيا�صيني باأن يكونوا اآباًء لهذا ال�صعب..

املرجع ال�صي�صتاين ل يدعم اأية قائمة وكل �صيء خالف ذلك فهو ا�صتباه وكذب
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• حتقيق:  حممد الي�صاري• حتقيق:  حممد الي�صاري 

تتميز اللغة العربية بأنها أكثر لغة حديث في المجموعة السامّية (أولى اللغات التي استعملت 
األبجدية في كتابتها وتنسب الى الساميين الذين ينسبون الى سام بن نوح، وهي إحدى أكثر 
اللغات انتشارا في العالم بتعداد يصل الى ٤٢٢ مليون متحدث؛ ويتوزع متحدثوها في الوطن 

العربي وعدة دول أخرى, وتمثل اللغة العربية أهمية قصوى ألنها لغة القران الكريم وال تتم 
الصالة والعبادات األخرى إال بإتقان كلماتها, وهي إحدى اللغات الرسمية الست في منظمة األمم 
المتحدة، ويُحتفل باليوم العالمي للغة العربية في ١٨ ديسمبر كذكرى اعتماد العربية بين لغات 

العمل في األمم المتحدة.

بين الهوية والتحديات
لغة الضاد
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بع�ص  وي��رى  ا  مكتوباً ا  العربية على 28 حرفاً حتتوي 
اللغويني اأنه يجب اإ�صافة حرف الهمزة لي�صبح عدد 
احلروف 29، وتكتب كما هو معروف من اليمني اإىل 
عك�ص  وعلى  والعربية  الفار�صية  اللغة  مثل  الي�صار 

الكثري من اللغات العاملية...
عدة  حم���اولت  اإىل  تتعر�ص  العربية  اللغة  اأن  اإل 
اإىل  البع�ص  جل��وء  خ��الل  من  وت�صتيتها  لت�صويهها 
ا�صتخدام بع�ص اللغات الأجنبية التي ت�صكل هاج�صا 
بع�ص  ا�صتخدام  العربية من خالل  اللغة  قلقا على 
لغتنا  اإىل  تتغلغل  ب���داأت  التي  الأجنبية   الكلمات 

وترت�صخ يف اأذهان الأجيال املقبلة.
جملة )الرو�صة احل�صينية( ر�صدت امل�صكلة والتقت 
اجلامعات  يف  العربية  اللغة  اأ�صاتذة  من  جمموعة 

العراقية.

أسباب ضعف اللغة العربية
البداية كانت مع الأ�صتاذ يف اجلامعة امل�صتن�صرية 
لنا  اأوج��ز  ال��ذي  اب��و جناح  �صاحب جعفر  الدكتور 
اأ�صباب  اأن   " قائالاً العربية  اللغة  �صعف  اأ�صباب 
ال�صعف احلا�صل يف املجتمعات العربية يف الغالب 
يعود اىل �صيوع اجلهل و�صبه المية اول،اً وثانيااً هناك 
ال��ذي يوقظ  الرتبوي  وال��وازع  �صعف يف الح�صا�ص 
اللغة وتقدي�صها ب�صفتها  النا�ص اح��رتام  يف نفو�ص 
لغة الدين التي نزل بها القراآن الكرمي ولغة املجتمع 
والأمة، فكان على املجتمعات العربية عمومااً ان ت�صع 
اللغة العربية يف مكانها الذي يجب ان تكون فيه اي 
ان تو�صع مو�صع الهتمام والعناية ول ترتكها عر�صة 

للتطور اللغوي الذي يجري على ال�صنة النا�ص من دون 
�صابط او من غري موجه".

ودعا ابو جناح اىل ان يكون هناك اح�صا�ص بخطورة 
التي  والزم���ة  العربية  اللغة  يف  احلا�صل  التدهور 
يف  مطروح  ما  اأن  " نالحظ  قائالاً بالتفاقم  ب��داأت 
و�صائل العالم واخلطب الر�صمية ل يكاد يرتقي اىل 
م�صتوى الح�صا�ص بامل�صوؤولية جتاه هذه اللغة الكرمية 
ب�صفتها لغة دينية ووطنية وقومية جتمع امل�صلمني 
ليفقهوا الن�ص املقد�ص والرتاث الديني وال�صالمي".
اللغة  اب���راز  على  العمل  كيفية  ع��ن  �صوؤالنا  وعند 
الوطنية  للهوية  اأ�صا�صيا  مكونا  باعتبارها  العربية 
هو  العربية  اللغة  لب��راز  الكفيل  ال�صبيل  ان  بنّي" 
التثقيف والرتبية اأ�صوة مبا تفعله الأمم الخرى ثم 
ان هذه اللغة العربية يف الواقع هي لغة الثقافة والعلم 
واملعرفة ولي�صت لغة ال�صوق ولغة احلياة اليومية، مع 
اننا نريد ان نرتقي بلغة ال�صوق ولغة احلياة اليومية 
اىل م�صتوى لغة املعرفة والثقافة وهذه لها بيئات كبيئة 
وبيئة  وبيئة اجلامعة  و�صيلة العالم  وبيئة  املدر�صة 
املنتديات؛ وهذه املوؤ�ص�صات عندما تقوم بواجباتها 
ووظيفتها جتاه اللغة فاأننا �صوف جند لغة مرتقية 

عما هي عليه".

دور التخطيط اللغوي وتفعيل 
السياسة اللغوية

امل�صتن�صرية  باجلامعة  الرتبية  كلية  يف  ال�صتاذ 
قال" منذ عدة عقود  العتابي  احمد جواد  الدكتور 
التو�صيات  وت�صدر  الندوات  وتعقد  املوؤمترات  تقام 
ولكننا ل نلم�ص حتقق الكثري مما ن�صعى اليه، وال�صبب 
ل  تو�صيات  املوؤمترات من  به  تخرج  ما  ان  يف هذا 
ياأخذ طريقه اىل التطبيق ول يعترب ملزم على عك�ص 
ما معمول به لدى �صعوب وجمتمعات الدول  املتقدمة؛ 
فعندما تعقد الندوات واملوؤمترات ويخرجون بنتائج 
وتكون  ملزمة  تكون  والنتائج  التو�صيات  ه��ذه  ف��ان 
واجبة التطبيق تتبناها الدولة وتوفر �صبل جناحها 

وتطبيقها ".
اأن  اأو�صح"  للطلبة  اللغوية  للثقافة  تقييمه  وح��ول 
ثقافة  تعترب  العراقي  الطالب  لدى  اللغوية  الثقافة 
�صعيفة ومتدنية امل�صتوى ولي�ص ال�صبب يتعلق بالطالب 
فهو عندما ل يجد معلمااً جيدااً ول منهاجااً جيدااً ول 

يجد مدر�صة مالئمة فكيف نطالب الطالب بان يكون 
جيدااً، بالتايل فان جزء من ال�صبب يعود على النظام 
والكليات،  واملعاهد  امل��دار���ص  يف  املطبق  التعليمي 
وكذلك الكادر التعليمي  فلو  وّفرنا معلمني ومدر�صني 
العربية  اللغة  وا�صاتذة جيدين ومتمكنني من مادة 
وكذلك نعمل على ايجاد منهج جيد كل ذلك يقود 
اىل احراز نتاجات جيدة ومتمكنة بالتايل، احل�صول 

على ثقافة لغوية جيدة لدى الطلبة ".
ودعا" اإىل الأخذ مببداأ التخطيط اللغوي وتفعيل دور 
ال�صيا�صة اللغوية مثلما اخذت بها جمتمعات ال�صعوب 
املتقدمة واهملتها �صعوب وجمتمعات العامل العربي 

وتنكروا للغتهم".

بالعامية  الفصحى  اخــتــالط 
ــحــات  ــمــصــطــل وطــــغــــيــــان ال

األجنبية
اللغة  �صالمة  على  للحفاظ  الدائمة  اللجنة  ع�صو 
العربية يف امانة جمل�ص الوزراء ال�صتاذ الدكتور كرمي 
 " ح�صني اخلالدي او�صح م�صاكل عدم التطوير قائالاً
هناك م�صكلتان تواجهان تطور اللغة العربية الوىل 
هي اختالط اللغة العربية الف�صحى باللهجة العامية 
اليومي،  احلديث  يف  عليها  العامية  اللهجة  وغلبة 
امل�صطلحات  ا�صتخدام  كرثة  هي  الثانية  وامل�صكلة 
الجنبية والعجمية التي ترد اىل جمتمعات الدول 
والدوات  الج��ه��زة  ا���ص��ت��رياد  خ��الل  م��ن  العربية 
واملوبايل؛  النرتنت  الت�صال احلديثة مثل  وو�صائل 
وهي باتت تورد للغتنا م�صطلحات اعجمية لي�ص لها 

13 رجب الأ�صب 1435 ه�



بديل لغوي وهنا تظهر مهمة اجلهات املعنية ب�صوؤون 
اللغة كوزارة الرتبية يف العمل على تقليل ا�صتخدام 
اللهجة العامية واحلد من تاأثريها على لغة الطالب 
من  الطلبة  حمفوظات  بزيادة  وذل��ك  املدر�صة  يف 
اآيات و�صور القراآن الكرمي، وكذلك ايالء دور كبري 
لل�صعر العربي والق�صائد املغناة بلغة عربية ف�صيحة 
مبفرداتها  ويتعامل  يحفظها  ان  الطالب  ي�صتطيع 

ويوؤديها بال�صكل ال�صليم".
وحول ابرز التحديات التي تواجه تطور اللغة العربية 
قال" هناك حتديات ل يوجد حل لها؛ فبذلك يكون 
ابرز حتدي بوجود م�صكلة ول جتد حل لها، لذلك 
ينبغي ا�صدار قوانني وتعليمات تلزم الدوائر الر�صمية 
وموؤ�ص�صات الدولة يف حت�صني ا�صاليب كتابة الكتب 
الر�صمية ون�صو�صها؛ وكذلك اقامة دورات للموظفني 
يف ال����وزارات وه��ذا حت��دي ينبغي على ال��دول��ة ان 
تت�صدى له وجتد احللول املنا�صبة والعاجلة امللزمة 

للحفاظ على اللغة العربية ".
وبنّي اخلالدي" ينبغي اإعداد مدر�ص اللغة العربية 
اعدادا جيدااً وان يكون م�صيطر على مادة اللغة 
اللغة  ا�صتخدام  ا�صاعة  ي�صتطيع  حتى  العربية 
يتوجب  وك��ذل��ك  ال�صحيح؛  بال�صكل  وتعليمها 
على املجامع اللغوية ان يزداد ن�صاطها يف ايجاد 
البدائل اللغوية للم�صطلحات العجمية لكي ي�صيع 
امل�صطلح العربي وهذا يقلل ال�صرار التي تلحق 
ال�صن  على  �صليمة  لغتنا  ولتبقى  العربية  باللغة 

النا�ص". 

اللغة العربية وسيلة الوصول 
الى العقيدة االسالمية 

اما الأ�صتاذ الدكتور �صباح ال�صامل ا�صتاذ �صابق يف 
كلية الرتبية بجامعة بابل فاأو�صح" من اأهم ما يو�صل 
العقيدة ال�صالمية اىل اذهان النا�ص هو اللغة العربية 
فاذا عربت عن راأيك او عقيدتك بلغة �صليمة فانك 
امل�صتمع  اللغة يف ذهن  العقيدة وتر�صخ  �صت�صتخدم 
واذا اعتاد امل�صتمع على �صماع اللغة الف�صيحة فانه 
�صياألفها واذا الفها فانه ل يكون عدوا لها لن الن�صان 

عدو ما جهل".
وتابع"عندما تنت�صر اللغة العربية الف�صيحة املي�صرة 
وتتقبلها؛  عليها  تعتاد  النا�ص  فان  املعقدة  ولي�صت 
وكلما انت�صرت القراءة والكتابة بني ابناء هذه المة 

اعتادوا على هذه اللغة الف�صيحة".
فيها  النا�ص  بني  التخاطب  لغة  اك��رث  ان  ونالحظ   
كلمات وم�صطلحات ف�صيحة كثرية غري انها بداأت 
بالنح�صار والندثار عن لغة التخاطب، مع ذلك اللغة 
التي توؤدي الغر�ص من التخاطب يعنى بها اكرث من 
لغة الرتاث فالهتمام بلغة التخاطب يجب ان يكون 
اوفر من الهتمام بلغة الرتاث لن املجتمع عندما 
يرتفع مب�صتوى لغة التخاطب اىل العربية الف�صيحة 

فان املتحدثني بها �صيفهمون لغة الرتاث ".
وختم حديثه" ان مناهج درا�صة اللغة العربية ينبغي ان تكون 
مركزة يف درا�صة الن�ص ل و�صع القواعد ويجب ان يكون الن�ص 
ممتعااً يتقبله الطالب ثم من خالل هذا الن�ص نثبت القواعد ثم 
نحاول ان نعطي القواعد النحوية املي�صرة من دون حاجة اىل 

التفريع والتعقيد هكذا نرقى مب�صتوى املناهج اللغوية".

المؤسسات  اهتمام  ضـــرورة 
التربوية واالكاديمية

البيت  اه��ل  جامعة  رئي�ص  م��ع  ك��ان  الأخ���ري  لقاءنا 
كربالء  بجامعة  الرتبية  كلية  يف  وال�صتاذ  �صابقااً 
الدكتور عبود جودي احللي والذي او�صح ان �صبب 
طغيان بع�ص امل�صطلحات الجنبية على لغة ال�صاد 
يف املجتمعات العربية يتعلق بتاريخ ال�صعوب العربية 
 " وما تعر�صت له من احتاللت على مر القرون مبينااً
ل يخفى ان اللغات و�صائل الت�صال والتخاطب بني 
افراد املجتمع وهذا تعريف اللغات ب�صكل عام ولكن 
لغتنا العربية �صاء اهلل تعاىل ان يعطيها طابعااً قد�صيااً 
رائعااً عندما �صاء ان ينزل بها كتابه الكرمي الذي ل 

ياأتيه الباطل من بني يديه ول من خلفه".
واأ�صاف" خ�صعت البالد العربية وعلى مدى قرون 
لعدة احتاللت اأجنبية وكل ح�صارة حمتلة حتاول ان 
تطبع املجتمع بطابعها وحتاول ان جتعله يتكلم لغتها، 
ولول القراآن الكرمي والإ�صالم لنتهت اللغة العربية ".

ال��رتب��وي��ة  امل��وؤ���ص�����ص��ات  م��ن  احللي" ننتظر  ودع���ا 
واعتزاز  كبري  اهتمام  هناك  يكون  ان  والكادميية 
معمق باللغة العربية للنهو�ص بهذه املهمة الرتبوية 
لغتنا  على  احل��ف��اظ  ولأج���ل  ال�صالمية  اللغوية 
خلدمة  الم���ة  ط��اق��ات  لتفجري  منها  والف�����ادة 

الن�صانية للو�صول اىل امل�صتقبل الف�صل".
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التخطيط  من  وعقله  راأ�صه  يخلو  الك�صول،  فالن�صان   
يريده،  ما  وكل  لبلوغ هدف معني،  الطموح  او  والرغبة 
من  قدرا  يتطلب  عمل،  اأي  اداء  من  والتهّرب  الراحة، 
يعرف  والك�صول  الجن���از،  اج��ل  من  التعب،  او  اجلهد 
ان الن�صان حتى ي�صتحق العي�ص، عليه اأن يعمل، ويوؤدي 
واجبات لبد منها، ومع ذلك ل يعنيه هذا المر من بعيد 
اأو قريب، لأنه غائب يف حالة من الك�صل، حتد من تفكريه 
ورغبته باحلركة، او التقدم او النتاج يف اأي جمال كان!

حالة  الك�صف عن  وهناك عالمات، ميكن من خاللها 
الك�صل التي تتلب�ص بع�ص النا�ص، فتجعل منهم كالدمى، 
هذه  من  الن�صانية!،  اىل  ينتمي  فعل  اأو  حياة  دون  من 
الك�صالن  تعر�ص  ثم  التواين،  يف  الف��راط  العالمات، 
لل�صياع ب�صبب الفراط، ليقوده ال�صياع اأخريا اىل دّوامة 

املع�صية ومتاهة الآثام!!.
يقول الر�صول الكرمي ) �صلى اهلل عليه واآله و�صلم ( يف 
حديث �صريف: )للك�صالن ثالث عالمات، يتوانى حتى 

يفرط، ويفرط حتى ي�صيع، وي�صيع حتى ياأثم(.
اإن هذا احلديث ال�صريف يبنّي لنا بو�صوح العالمات التي 
تالزم الن�صان الك�صول، فهو ي�صاعف يف حالة اخلمول 
على  م�صتمرا  ويبقى  الف���راط،  درج��ة  اىل  تنتابه  التي 
الك�صل  يف  هنا  فالفراط  م��ربر،  دون  من  العجز  حالة 
اأمر لي�ص له �صبب ول تربير معقول اأو مقبول، �صوى حالة 
العجز، وامليل نحو ال�صكون والراحة وتف�صيل النف�ص على 
الخرين، لن الن�صان عندما يبقى خامال لن ينتج يف 
هذا احلالة حتى ما ي�صد رمقه، ويبقيه على قيد احلياة، 
لذلك �صوف يكون ثقيال على الخرين حتى لو كانوا من 

املقربني له، عائلته، او ا�صدقائه، لن املري�ص فقط هو 
من ي�صتحق العانة، والك�صول لي�ص مري�صا ول م�صابا 
بعاهة دائمة، انه ك�صل وتهّرب من العمل غري مربر، لذا 
فاإن الفراط يف اخلمول وامليل الدائم واملتوا�صل للك�صل، 

عالمة وا�صحة عن الن�صان املتكا�صل.
الك�صالن،  الن�صان  التي تدل على  العالمة الوىل  ولعل 
ل تكتفي بنف�صها!!، فتقوده اىل عالمة اأخرى اأ�صد وطاأة 
وثقال من الوىل، كما جاء يف احلديث النبوي ال�صريف، 
فالفراط يف الك�صل اذا ما بداأ، رمبا ل يتوقف عند حد 
معني، فيت�صبب ب�صياع الن�صان يف متاهة العجز واخلمول 
وال�صلل، وعدم الرغبة يف العمل والجناز ب�صورة كلية، 
وه��و ام��ر ق��د ي���وؤدي يف كثري م��ن الح���وال اىل فقدان 
الن�صان لعالقاته ال�صليمة مع النا�ص، بل مع اقرب النا�ص 
اليه، فال احد يحرتمه حتى افراد عائلته قد تنبذه، كونه 
ي�صكل عائقا لها، فهو ان�صان ياأكل وينام بال انتاج يذكر، 
ب�صبب  ذات��ه،  يحرتم  ل  نف�صه  الك�صول  الن�صان  ورمب��ا 
خموله، ومع ذلك يبقى يف حالة عجز وتكا�صل!!، وي�صيع 
احلديث  يف  ذلك  تبنّيَ  كما  الك�صل،  يف  اإفراطه  ب�صبب 

النبوي ال�صريف.
�صل�صلة  م��ن  كحلقة  ت��اأت��ي  فاإنها  الثالثة،  العالمة  اأم��ا 
مرتابطة للعالمات التي وردت يف و�صف احلديث النبوي 
اأ�صد وطاأة على  ال�صريف، وتكون هذه العالمة الخرية 
فنتيجة  ال�صابقتني،  العالمتني  من  الك�صالن  الن�صان 
حلالة ال�صياع التي تكتنف حياة الك�صالن، �صوف ينخرط 
مرغما يف املعا�صي التي لحدود لها، حيث يقوده ال�صياع 
اىل ارتكاب الثم ب�صورة متوا�صلة، من دون اأن يتمكن 

الك�صالن من حتا�صي هذه امل�صكلة التي �صتقوده اىل نهاية 
ل يحمد عقباها، ول اأحد يح�صده عليها، وهكذا نالحظ 
الخطاء  م��ن  �صل�صلة  اخل��ام��ل،  الن�صان  ي��واج��ه  كيف 
الكارثية املتتابعة، حيث تبداأ البداية بال�صمت على حالة 
لتقوده  بحزم،  مواجهتها  وعدم  بها  والقبول  الف��راط، 
ال�صياع،  اىل  به  ت��وؤدي  ثانية،  او حالة  اىل عالمة  هذه 
وهذه العالمة الثانية، تقوده بدورها اىل اأ�صواأ العالمات 
املعا�صي ومعاقرة  ارتكاب  الدخول يف  واحل��الت، وهي 
الآثام، وهذه احلالة كما هو معروف تقود الن�صان اىل 
اقرب  ينبذه  بل  املجتمع،  ينبذه  حيث  الكلي،  ال�صقوط 

النا�ص اإليه، اأهله واأ�صدقاوؤه، واملقربون منه!.
لذلك على الن�صان الذي يجد يف نف�صه بداية ميول نحو 
الك�صل، اأن ينتف�ص على نف�صه، ويحذرها من هذا اخلطر 
الك�صل والعجز يف بدايته، ميكن  الكارثي، لأن معاجلة 
لالن�صان اأن يعاجله وي�صع حدا له، لكي ل يخ�صر مكانته 
وقيمته يف املجتمع واملحيط الذي يعي�ص فيه، ف�صال عن 
احلياة،  هذه  يف  واجبات  عليه  كاإن�صان  ر�صالته  حتقيق 

مثلما له حقوق فيها. 

الكسل ومتاهة اآلثام
وقدراته،   بنف�صه،  الميان  يفقد  عندما  الن�صان،  ت�صيب  حالة  الك�صل 

تاأثريا،  واأكرثها  اأهمها  عديدة،  لأ�صباب  الياأ�س  عليه  ي�صيطر  وعندما 
رغبة الن�صان نف�صه بالراحة، وامليل اىل عدم بذل اأي جهد، يف جمال 

التفكري اأو العمل،

  علي حسين عبيد
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 دقة في المتابعة ونشاط متميز
مختبر فحص األغذية والمياه في العتبة الحسينية المقدسة

�صعبة ترب فح�س الأغذية واملياه احدى ال�صعب التابعة لق�صم ال�صوؤون الطبية  للعتبة احل�صينية املقد�صة، والتي تنا بها 
م�صوؤولية ال�صراف والرقابة على جميع المور التي تتعلق ب�صالمة الغذيه واملياه التي يتم توزيعها على املواطنني من قبل العتبة 
احل�صينية املقد�صة يف جمموعه من اق�صامها، كق�صم م�صيف المام احل�صني )عليه ال�صالم( وحمطات توزيع املاء ال�صال لل�صرب على 
املواطنني يف عموم حمافظة كربالء املقد�صة املجهز من قبل العتبة وكذلك املحطات اخلا�صة باملاء اخلا�س بالزائرين يف الربادات 

و)الرتامز( املنت�صرة داخل منطقة العتبة املقد�صة. 

• تقرير: �صالم الطائي
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التقينا  ال�صعبة  ه��ذه  عمل  ح��ول  ال�صوء  ولت�صليط 
م�صوؤولها البكرتيولوجي )حمزة �صاكر �صياع( الذي 
حتدث لنا قائال" تاأ�ص�صت �صعبة املخترب يف العتبة 
احل�صينية املقد�صة بداية عام 2012 حيث كانت يف 
ب�صيط،  عمل  نظام  ذات  وحدة  عن  عبارة  ال�صابق 
وبعد هذا التاريخ بداأ نظام العمل فيها يتطور ومت 
زيادة كوادر العمل ثم حتولت اىل �صعبه متخ�ص�صة 
وم�صتقلة العمل بذاتها وخ�ص�صت لها امانة العتبة  
�صارع  نهاية  عند  يقع  متكامال  موقعا  املقد�صة 
ال�صهداء زود باأحدث التقنيات والو�صائل املتطورة".
ال�صعبة  يف  الطبي  الكادر  عدد  �صياع" اإن  واأ�صاف 
حاليا )7( منت�صبني وي�صرف على عمل هذه الوحدة 
كما  املقد�صة،  كربالء  �صحة  دائرة  معها  ويتوا�صل 
ان هذا الكادر ي�صارك يف جميع الدورات التطويرية 
التي تقيمها دائرة ال�صحة". مو�صحا" اإن ال�صعبة 
الفح�ص  يف  متخ�ص�صة  وح��دات  ثالث  اإىل  تق�صم 
الطبي وهي كل من وحدة الرقابة ال�صحية ووحدة 
الكيمياوي  الفح�ص  ووح��دة  البيولوجي  الفح�ص 

والفيزياوي".
اجلولت امليدانية لوحدة الرقابة ال�صحية
البكرتيولوجي  ال�صحية  الرقابة  وح��دة  م�صوؤول 
تفا�صيل  ع��ن  لنا  حت��دث  �صالح(  مهدي  )يا�صر 
الرقابة  وح���دة  ت��ق��وم  قائال"  ال��وح��دة  ه��ذه  عمل 
ال�صحية بعمل اجلولت امليدانية ملواقع توزيع املاء 
ال�صالح لل�صرب على الزائرين، كالرتامز املنت�صرة 
وكذلك  اإليها  امل��وؤدي��ة  وامل��داخ��ل  العتبة  منطقة  يف 
على  لل�صرب  ال�صالح  امل��اء  وتوزيع  انتاج  حمطات 
على طريق  والواقعة  املحافظة  املواطنني يف عموم 

�صعبة  وموقع  كربالء  واحللة-  كربالء   - النجف 
جهة    )R.o(�ال وحمطة  املقد�صة  العتبة  ا�صالة 
للعتبة  العامة  المانة  ان  علما  البوبيات،  منطقة 
الوقت احلا�صر بزيادة عدد  احل�صينية با�صرت يف 
نظام  وان  ك��رب��الء،  حمافظة  يف  امل��ح��ط��ات  ه��ذه 
بجولت  ن��ق��وم  ون��ح��ن  الينا  ي��وك��ل  فيها  الفح�ص 
الفح�ص امليدانيه ب�صكل يومي وعلى ثالثة مراحل 
املحطة  نظام  فح�ص   ، املياه  م�صدر  فح�ص  وهي 

،وفح�ص املاء املنتج".
فهذا  الأغذية  لفح�ص  بالن�صبة  �صالح"  واأ�صاف 
بفح�ص  نقوم  حيث  العتبة  مب�صيف  خا�ص  الأم��ر 
وكذلك  امل�صيف  يعدها  التي  وامل�صروبات  الغذيه 
داخل  واملوجودة  بجلبها  يقوم  التي  الغذائية  املواد 
اخلا�صة  الفحو�صات  وهناك  الغذائية،  امل��خ��ازن 
بفح�ص  ن��ق��وم  حيث  للعتبة  التابعة  بالق�صابني 

الذبائح واللحوم". 
اآليات عمل �صعبة املخترب

الكيمياوي  ال��ف��ح�����ص  وح����دة  م�����ص��وؤول  وال��ت��ق��ي��ن��ا 
عن  لنا  حت��دث  ال���ذي  نعمة(  حبيب  )م�صطفى 
 " قائالاً املخترب  �صعبة  عمل  اآل��ي��ات  م��ن  جمموعة 
من  الغذائية  ب��امل��واد  اخلا�صة  العينات  جلب  يتم 
النتائج  اعطاء  ويتم  املخترب  �صعبة  اىل  مواقعها 
�صاعة   )48( عن  تزيد  ل  فرته  يف  �صيما  اخلا�صة 
هذه  ا�صتهالك  على  بامل�صادقة  نقوم  فاإّما  وبهذا 
املواد او اتالفها ان كانت غري مطابقة للموا�صفات 

ال�صحية".
امل�صتخدمة  وامل��ع��دات  الطبية  التجهيزات  وع��ن   
العتبة  يف  املخترب  �صعبة  ان  م�صطفى"  اأ���ص��اف 

امل��ع��دات  جميع  على  حت��ت��وي  املقد�صة  احل�صينية 
والأجهزة الطبية اخلا�صة بالفحو�صات ومن اجود 
من  موجود  هو  ما  ت�صاهي  وق��د  العاملية  املنا�صئ 
كربالء  حمافظة  م�صتوى  على  الطبية  التجهيزات 
امل��واد  بقيا�ص  املخت�صة   )TDS( اج��ه��زة  مثل 

األ�صلبه الذائبة واحلام�صيه والمت�صا�صية". 
اننا  هو  عليه  عملنا  ما  اإن  حديثه"  نعمة  واختتم 
احدثنا طفرة نوعيه بالواقع ال�صحي التابع للعتبة 
على خدمة  للحفاظ  و�صن�صعى جاهدين  احل�صينية 
اهلل  ون�صال  ال�صالم-  -عليه  احل�صني  الإم��ام  زوار 
القبول منا ومن جميع من يقومون بخدمة احل�صني 

بعد التوكل على اهلل.
اآراء املواطنني

وكان للزائرين راأيهم فيما يخ�ص الرقابة ال�صحية 
للعتبة احل�صينية حيث قال املواطن علي ر�صا يعمل 
املبذولة من  ن�صكر اجلهود  موظف م�صريف" نحن 
قبل العتبة احل�صينية املقد�صة ملا تقدمه من خدمات 
الواقع  اإن هناك متيز ملحوظ يف  للزائرين موؤكدا 
نظافة  من  وجدناه  ما  خ��الل  من  للعتبة  ال�صحي 
للزائرين ون�صال اهلل  ال�صرب والطعام املقدم  مياه 

التوفيق لكل من يقدم خدمة لآل بيت الر�صول.
فيما قال املواطن ر�صا عبد اهلل من �صكنة منطقة 
البوبيات بكربالء" نحن ل جنلب املاء اإل من معامل 
ال� )RO( املنت�صرة يف حميط كربالء ملا تتميز به 
من نقاوة اإ�صافة اإل اإنها توزع جمانا كذلك احلال 
بالن�صبة للحوم الق�صابني فهي ذات م�صدر موثوق، 
يدل  اإمنا  �صيء  اإن دل على  وهذا  وج��ودة  معروفة 

على الرقابة امل�صتمرة لكادر العتبة".
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وبالرغم من ذهاب البكتا�صية اإىل اأّنهم من اأهل ال�صّنة فاإّنهم 
يف الواقع مييلون ميال �صديدا نحو الت�صّيع، اإذ يعرتفون بالأئمة 
الثني ع�صر، ويبّجلون منهم خا�صة الإمام جعفرااً ال�صادق، 
وي�صعون الإمام عليا ) عليهما ال�صالم ( مبرتبة التقدي�ص، 
تعاليم  بني  امل��زج  حاولت  ديانة  بالأ�صل  كونهم  عن  ف�صال 
الإ�صالم وتعاليم امل�صيحّية للخروج بهذه التوليفة املتجان�صة 
بني الديانتني، وهنا يكمن �صّر جناحها يف الأو�صاط البلقانّية 
التي تعّرف اأهلها على هاتني الديانتني ال�صماويتني، وجمعوا 

بينهما على حّد �صواء. 
وللمنخرطني يف الطريقة البكتا�صّية مراتب ودرجات تنظيمّية 
ثم  مبادئها،  واملعتنق  للطريقة  املحب  وهو  بالعا�صق،  تبداأ 
للطريقة  لالن�صمام  ال�صيخ  ير�صحه  ال��ذي  وه��و  بالطالب،  
املنت�صب  الطالب  وهو  ثّم  املحب،  النت�صاب،  عهد  لإعطاء 
فعال، اأي الذي اأقيمت له حفلة الإقرار بالعهد، ثّم الدروي�ص، 
وهو املتبّحر باآداب الطريقة وعلومها والواهب نف�صه للخدمة 
اإليها  العامة فيها ، ثّم بعد ذلك البابا ،  وهو درجة ل ي�صل 
قد  يكون  الرتوي�ص حيث  بعد مدة طويلة من  اإل  الدروي�ص 
عرف الرموز ال�صوفية واأحاط بها، اأي �صار �صيخا، ثّم الددة،  
وهو اخلليفة، ول مينح هذه املنزلة اإل �صيخ امل�صايخ، واأخريا 
الددة بابا ، وهو �صيخ امل�صايخ املنتخب من اخللفاء وهو مبثابة 
يقوم  الذي  وهو  العامل،  الطريقة يف  ل�صوؤون  العام  امل�صوؤول 

بتعيني البابوات، وله حق عزل امل�صايخ اأي�صا .  . 
كما اأّن للبكتا�صية زيٌّ خا�ص يعرفون به، وهو زّي يتاألف من 
عباءة بي�صاء، وغطاء راأ�ص )قلن�صوة( بي�صاء ذات اأطراف 
طرفااً،  ع�صر  اثني  اأطرافها  عدد  يبلغ  ال�صكل  مثلثة  طويلة 
عة، يف حني  ويلب�ص البابا حول القلن�صوة عمامةاً خ�صراء مر�صّ

ي�صع العاّمة من البكتا�صية حول رقابهم حجابااً من احلجر.
وللبكتا�صّية تكايا ) جمع تكية اأي مكان العبادة وال�صرتخاء 

والعتكاف ( يف مدن عديدة من العامل، ومن اأ�صهر تكاياهم 
امل�صهورة،  بالق�صطنطينية وببع�ص املدن الرتكّية  التي  تلك 
وببع�ص املدن الألبانّية، وهناك عدد من التكايا يف القاهرة 
كالنجف  ال��ع��راق��ّي��ة  امل���دن  بع�ص  ويف  امل��ق��ّط��م.  جبل  على 
للبكتا�ص قرب قرب  التي كانت بها تكية  الأ�صرف، وكربالء 
ف�صويل البغدادي املتوفى �صنة 1565م، ويعود تاريخها اإىل ما 
يزيد على قرنني من الزمان، وكانت تقع هذه التكية جنوب 
مزخرف  وحم��راب  كبرية  قبة  ولها  احل�صينّية،  احل�صرة 
بالقا�صاين يتو�صطه عمود من املرمر النفي�ص. وكانت ملتقى 
األبانيا  القادمني من  البكتا�صّية  ورجال  والأدب��اء  البا�صوات 
كربالء  ل�صعراء  ملتقى  كانت  كما  واآخ��ر،  حني  بني  وتركيا 
الأوق��اف �صنة 1980 لأ�صباب  واأدبائها، وقد هّدمتها وزارة 
جمهولة، وماتزال البكتا�صية موجودة يف بالد البلقان ول�صيما 
األبانيا حيث يقيم زعيمهم يف تكية تريانة، وتبدو البكتا�صية 

اليوم اأقرب اإىل الفرق منها اإىل الطريقة ال�صوفّية. 
�صمات اأدب البكتا�ص

التي  العامة  ال�صمات  من  مبجموعة  البكتا�ص  اأدب  يّت�صف 
هذه  واأول  العامل،  يف  املعروفة  الآداب  من  غريه  عن  متّيزه 
ال�صمات هي الطول الن�صبي للق�ص�ص والأ�صعار التي يكتبونها، 
مّما يجعل هذه الآداب قريبة من اأدب املالحم الذي ميتاز 
اإذ ي�صل  التي ترد خالله  الأ�صعار واحلكم  وبوفرة  بالطول 

بع�ص اأعمالهم الأدبّية اإىل اآلف الأبيات ال�صعرّية. 
يكتب الأديب البكتا�صي )معروف الأرن��اوؤوط( - على �صبيل 
املثال - رواية باللغة الألبانّية باحلروف العربية عن النبي 
الأكرم، وهي رواية )�صيد قري�ص( املوؤّلفة من ثالثة اأجزاء 
اأقرب اإىل امللحمة  وي�صع لها )85 ف�صالاً( وهي باحلقيقة 
منها اإىل الرواية، كما اأّن له رواية طويلة اأخرى وذات طابع 
اأحد  ذلك  يذكر  كما  البتول(  فاطمة   ( رواي��ة  ملحمي هي 

الباحثني يف ) جملة البيان الكويتية عدد  134 ، �ص 25(.
من  كثريا  جند  األبانيا  يف  البكتا�صي  ل��الأدب  العودة  وعند 
الأدباء الألبان الآخرين  قد كتبوا مالحم �صعرية كربى عن 
الإمام احل�صني )ع( وعن ق�ص�ص اأهل البيت )ع( لكن واقعة 
كربالء كانت لها احل�صة الأكرب يف الأدب الألباين كما يقول 
حممد الأرناوؤوط �صاحب كتاب: ) مالمح عربية واإ�صالمّية 
يف الأدب الألباين ( وقد كتب الألبان تلك املطولت ال�صعرية 
لُتن�صد يف عا�صوراء وخا�صة يف الأيام الع�صرة الأوىل منه، اإذ 
�ص  جرت العادة فيها على تق�صيم هذه الأيام بحيث ُتخ�صّ

عندهم كل ليلة لذكرى معّينة.
بالليلة الأوىل - مثال- ُت�صتعاد معاناة بع�ص الأنبياء كاآدم ونوح 
واإبراهيم ويو�صف ومو�صى وعي�صى، ويف الليلة الثانية ُت�صرتجع 
ذكرى النبي حممد )�ص( وما عاناه مع قومه. والليلة الثالثة 
ُتخ�ص�ص لذكرى المام علي الذي �صقط �صهيدااً يف �صبيل 
الإم��ام  �صرية  ُتفتح  واخلام�صة  الرابعة  الليلتني  ويف  احل��ق، 
احل�صني )ع(، وتخ�ص�ص الليلة ال�صاد�صة لذكرى هجرته من 
املدينة اىل مكة، اأّما الليلة ال�صابعة فلم�صلم بن عقيل الذي 
الثامنة ذكرى  بالليلة  وُت�صرتجع  الكوفة،  بعثه احل�صني اىل 
�ص التا�صعة  انطالقة احل�صني اإىل �صواحي الكوفة، وتخ�صّ
حيث  الكوفة  �صواحي  اإىل  احل�صني  الإم��ام  و�صول  لذكرى 
ي�صتلم ر�صالة م�صلم )ع( الذي ين�صحه بعدم القدوم، وترتك 

واقعة الطف في أدب البكتاش األلباني

تعّرف املو�صوعة العربية املي�صرة البكتا�صية باأّنها: )طريقة دينية �صوفية ظهرت باآ�صيا 
ال�صغرى )تركيا ( وتنّقلت بني بلدان تلفة، وقد اأ�ص�صها رجل ا�صمه )بكتا�س ويل( ولذلك 
ن�صبت الطريقة اإليه( ول توجد معلومات وافرة عن هذا الرجل املولود بني�صابور يف الن�صف 
الثاين من القرن ال�صابع الهجري / الثال ع�صر امليالدي، �صوى اأنه در�س علومًا تلفة على 
يد اأحد اأ�صاتذة ني�صابور، واأّنه مات بحدود �صنة 73ه�/1337م. وقد جاء بعده رجل ا�صمه  
)بابا بامل(  و�ّصع هذه الطريقة ونظمها بعد اأن اأ�صاف لها تعاليم وطقو�س اأخرى عديدة .. 

  إيمان الغزي
   

حبوث

 ) ال�صمات واملالمح العامة(
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الليلة العا�صرة لذكرى موقعة كربالء.
يف  ي�صتمع  فرا�صري(  )نعيم  الكبري  األبانيا  �صاعر  كان  وقد 
طفولته اإىل الأ�صعار واملقطوعات امللحمّية التي ُترّدد يف تكايا 
البكتا�صّية على األ�صنة كبار �صعرائها كدايب فرا�صري و�صاهني 
فرا�صري وغريهما، فاأخذ على عاتقه كتابة ملحمة تعرّب عن 
التعاطي مع واقعة الطف،  اأ�صالة الألبان من خالل طريقة 
وقد عكف بحدود ثالث �صنوات، اأي من ) 1892-  1895( 
على كتابة ملحمته امل�صهورة )كربالء( التي �صدرت بع�صرة 
اآلف بيت عام 1898م، وتعّد هذه امللحمة من اأجمل اإبداعات 
اإىل  مق�صمة  ملحمة  وه��ي  الإط���الق،  على  البكتا�صي  الأدب 
)25ف�صال( �ُصل�صلت فيها اأحداث التاريخ الإ�صالمي، حيث 
حتّدث ف�صلها الأول عن حياة العرب قبل ظهور الإ�صالم وعن 
بعثة النبي الأكرم وجهاده وعن �صراع ال�صقيفة، وجاء ف�صلها 
الثاين عن مبايعة امل�صلمني لأمري املوؤمنني علي بن اأبي طالب، 
وحتدث الثالث عن امل�صاكل التي اأعقبت مبايعة الإمام وعن 
الإمام  للنزاع بني  الرابع  الف�صل  معركة اجلمل، وخ�ص�ص 
علي ومعاوية يف �صفني، وجاء اخلام�ص ليتحّدث عن بطولت 
الإمام يف تلك املعركة وعن جلوء معاوية للحيلة والتزييف، 
ابن  اغتيال  عن  للكالم  ال�صاد�ص  الف�صل  نعيم  �ص  ويخ�صّ
ملجم لالإمام علي )ع( وعن نقل جثمانه للنجف حيث يقول 
يف ذلك: )هو مازال حّيا اإىل اليوم ملن ي�صتاق اإليه( 
ويتطرق يف الف�صل نف�صه اإىل معاناة الإمام احل�صن بن علي 
بعد توليه اخلالفة وتعّر�صه لل�صم مّرات عديدة، ويف الف�صل 
ال�صابع يعّرج �صاعر البكتا�صّية الكبري اإىل حماولت معاوية 
لتاأمني طريق اخلالفة لولده )يزيد( رغم املعار�صة ال�صديدة 
التي لقيها من جميع امل�صلمني وعلى راأ�صهم الإمام احل�صني 
الذي ت�صله ر�صالة اأهل الكوفة يطالبونه بالقدوم لقيادتهم 

للثورة على الظلم، يقول نعيم فرا�صري عن ذلك:
-لقد عرفنا الآن يزيد

-ورجاله وحا�صيته على حقيقتهم
-نحن الآن نبايعك

-وكّلنا رغبة يف م�صاهدتك!
للمواجهة بني م�صلم بن عقيل  الثامن  الف�صل  ويجعل نعيم 
اأهلها  وب��ني  الكوفة  اإىل  عّمه  واب��ن  احل�صني  الإم��ام  مبعوث 
الذين نكثوا بيعة الإم��ام حتت اإغ��راء امل��ال، وجتمعوا لقتله 
بدل من ن�صرته، اأّما الف�صل التا�صع ف�صيكون للحديث عن 
تقّدم احل�صني �صوب الكوفة رغم معرفته با�صت�صهاد م�صلم 
وم�صرعه، وهنا يخاطب الإم��ام اأ�صحابه الذين مل يهّزهم 

خرب م�صلم، اإذ يقول نعيم: 
-قال الإمام اذهبوا... 

-ل اأريد اأن تبقوا !
-ليبق معي

-من يرغب يف املوت فقط !
يف الف�صل العا�صر يحدثنا نعيم عن حلظات و�صول الإمام اإىل 

م�صارف كربالء، وعن حما�صرة ابن زياد له وتعري�صه واأهل 
بطيئة  امللحمة  حلظات  ت�صبح  وهنا  ال�صديد،  للعط�ص  بيته 

وتتاأزم حبكتها الفنّية، يقول نعيم يف هذا الف�صل:
-ا�صت�صلم الإمام للنعا�س...

-فراأى اهلل يف نومه
-وحممدا وعلّيا

-واأّمه فاطمة، مع اأخيه احل�صن
-راأى كّل من يف تلك احلياة

-راأى عر�س اهلل، واملالئكة وهم يبكون
-وقال له كّل من كان هناك: نحن يف انتظارك!

فرا�صري  نعيم  ال�صاعر  ي�صّور  ع�صر  احل��ادي  الف�صل  ويف 
اللحظات الأخرية التي �صبقت التحام اجلي�صني، ويقول الإمام 

لعمر بن �صعد قائد جي�ص ابن زياد:
-اأنا للموت �صائر 

-لكن ق�صيتي لن متوت
-بل �صُتطالب بدمي هذا، فالعامل لن ين�صى!

ويف حلظة موؤثرة من حلظات امللحمة الألبانّية يرتك احلرُّ 
الرياحي جي�ص ابن زياد ويلتحق بركب الإمام ويقاتل ب�صراوة 
دفاعا عنه حتى يلقى حتفه و�صط امليدان. ويتابع نعيم اأحداث 
الأح��داث  يخرج عن  لكنه  الثاين ع�صر،  املعركة يف ف�صلها 
ويوجه خطابه لالألبان البكتا�صيني مطالبا اإّياهم بتذّكر هذا 
اليوم وال�صتعبار منه بالبقاء على عهد احلب لالإمام ولنهجه، 

حيث يقول:
-يا اأيها الألبان اأذرفوا الدموع

-اأنتم يا َمْن توؤمنون بعلي، يا َمْن توؤمنون بالإن�صان
-يا َمْن حتّبون المام احل�صني، والأم فاطمة

-والأئمة الثني ع�صر الذين عانوا يف �صبيلنا
-تذّكروا ذلك اليوم، تذّكروا كربالء

-وما حدث بها!
وطي�ص  ي�صتّد  كيف  نعيم  ي�صّور  ع�صر  الثالث  الف�صل  ويف 
مثال  بيته  واأه��ل  احل�صني  اأ�صحاب  ي�صرب  وكيف  املعركة، 
بالت�صحية والفداء، بالرغم من العط�ص القاتل الذي يخ�ص�ص 
له نعيم الف�صل القادم حيث ياأخذ الإمام العبا�ص على عاتقه 
املجيء باملاء لالأطفال وللن�صوة خمرتقا ح�صار القوم �صوب 

الفرات ب�صيفه البتار:
ي�صرب  واأن  ح�صانه،  ي�صقي  اأن  اأراد  عط�صه،  بكل  املاء  -نزل 

بنف�صه...
الأعداء  لكن  وعاد،  قربته  فمالأ  العطا�س،  اأ�صحابه  -تذكر 

قطعوا طريقه، واأمطروه مبئات ال�صهام !
-كانوا كرثة كاثرة، فقتل منهم وجرح ما ا�صتطاع !

-لكنه جرح يف النهاية، ثّم قطعوا له اأطرافه...
-فحمل القربة يف فمه، ولكز جواده بقدمه، كما فعل عّمه 

جعفر الطيار !
امل��اء، ومل تبق  منها  ف�صال  القربة  لعينا اخرتق  �صهما  -لكن 

قطرة...

ويكمل نعيم حديثه يف الف�صل اخلام�ص ع�صر عن �صرب بقية 
الأبطال، ول �صّيما علي الأكرب الذي جعل نهار الأعداء ليال 
مظلما ب�صجاعته، ويتحّدث يف ف�صله الالحق عن رباطة جاأ�ص 
الإمام  احل�صني رغم قلة العدد وانعدام النا�صر، وهنا يتوّجه 
نعيم اإىل اهلل ليعني الإمام على �صّدته، ووحدته اأمام اأعدائه 
بكالم �صاعري عذب وموؤمل، ثم ياأتي الف�صالن ال�صابع ع�صر 
والثامن ع�صر لي�صّكال ذروة امللحمة حيث �صيفارق احل�صني 
اأهل بيته وحرمه، ويتوجه اإىل اأر�ص املعركة التي اأحالها بحرا 
من ال��دم رغم جراحه التي بلغت �صبعني جرحا، وذل��ك ما 

اأقعده عن قتال اأعدائه حتى مات مذبوحا �صهيدا:
-انهمرت ال�صهام عليه كاملطر

القرتاب  على  يتجّروؤون  ل  لأنهم  بعيد،  من  يرمونه  -كانوا 
منه.

ويف ابتداء الف�صل التا�صع ع�صر ي�صري نعيم اإىل انت�صار خرب 
اأثر  من  ذلك  ترك  وما  العامل،  اأرج��اء  بكّل  كربالء  فاجعة 

ماأ�صاوي على اجلميع:
-طار اخلرب ب�صرعة ليعّم كّل اأرجاء الأر�س

كاأّنه على جناح طري، فعلم اجلميع وبكت كل الإن�صانّية بحرقة!
ثم يكتمل هذا الف�صل بدخول اأهل بيت احل�صني �صبايا على 
ل  ال��ذي  والإذلل  والقهر  الظلم  من  لهم  حدث  وما  الكوفة 
ين�صجم ومنزلتهم، لكنه يف الف�صلني الالحقني، يخرج عن 
اإطار واقعة الطف ليتحّدث عن بقية الأئمة حتى نهاية الع�صر 
الأموي، اأما يف الف�صلني الثاين والع�صرين والثالث والع�صرين 
اجليو�ص  تدافع  بفعل  اأمّية  بني  دول��ة  �صقوط  عن  فيتحّدث 
ويف  ولأولده،  لعلي  الدعوة  �صعار  حتت  ال�صرق  من  القادمة 
الف�صل الرابع والع�صرين يتناول نعيم م�صاألة التفّرد بال�صلطة 
العبا�ص الذين تخّل�صوا من الأئمة  وال�صتئثار بها عند بني 
واحدا بعد الآخر اإّما بال�صم اأو بال�صجن، يف حني ياأتي الف�صل 
الأخري مبثابة ال�صربة التي يحاول من خاللها نعيم اأن ي�صل 
البكتا�ص  الألبانيني  هموم  بني  يربط  اإن�صاين  م�صمون  اإىل 
ك�صعب له خ�صو�صّية ح�صارية ودينية معروفة، اإذ اأراد نعيم 
اأن ي�صل اإىل اإمكانّية اإ�صاعة املحبة بني النا�ص على اختالف 
األوانهم من خالل قدرتهم على حب الرموز الدينّية الإن�صانّية 
هموم  يطرح  اأن  اأراد  الألبان  �صاعر  اأن  اأي  )ع(  كاحل�صني 
الألبانيني من منطق ديني ل يرى على �صوئه اأي تعار�ص يف 
جوهر الدين بني حّب بني الإن�صان لبع�صهم البع�ص وبني حّب 
الألبانيني لأنف�صهم من خالل دعوة ال�صاعر اإىل تقدي�ص لغته 
الألبانّية التي حاولت الدولة العثمانّية حموها وطم�صها بكّل 

الو�صائل، لذلك يقول: 
 -يا اهلل لأجل كربالء، لأجل احل�صن واحل�صني

-لأجل الأئمة الثني ع�صر الذين عانوا ما عانوه يف احلياة
-ل تدع األبانيا ت�صقط اأو مُتّزق

-بل لتبقى خالدة، وليكن لها ما تريد
-ليبق الألباين بطاًل كما كان، ليحّب األبانيا

-ليموت يف �صبيل وطنه، كما مات املختار يف �صبيل احل�صني!
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على الرغم من ان النظام التعليمي في العراق يعتمد اعتمادا 
كبيرا على النظام التعليمي االنجليزي فان تعلم اللغة الفرنسية ال 

يزال حلما يراود العديد من العراقيين• 
ويعد المركز الثقافي الفرنسي في السفارة الفرنسية ببغداد، 

المركز االجنبي الوحيد الذي يفتح ابوابه على مدار السنة ويقدم 
دروسا مكثفة في اللغة الفرنسية للكبار واليافعين والمستويات 
كافة من المبتدئين حتى المراحل المتقدمة، وبأسعار تقل كثيرا 

مقارنة مع دول الجوار. 

وملعرفة املزيد عن امللحقية الثقافية الفرن�صية يف بغداد 
اأعدت جملة )الرو�صة احل�صينية( حوار مع ال�صيدة را�صية 
ومديرة  الثقايف  والتعاون  الن�صاط  م�صت�صارة  اودج��اين 
الأ�صل  اجلزائرية  بالعراق،  الفرن�صي  الثقايف  املعهد 
الفرن�صية اجلن�صية من مدينة ليل واحلا�صلة على �صهادات 

يف العالقات الدولية والعلوم ال�صيا�صية والتاريخ. 

لرو�سة احل�سينية: يبدو اأن فرن�صا قد حافظت ا

على عالقات ثقافية وتعامل متوازن مع العراق يف 
معظم احلقب املا�صية. ما هي املعايري التي تعتمدها 

فرن�صا يف �صبيل احلفاظ على هذه العالقات؟ 
را�صية اودجاين: فيما يتعلق باجلانب الثقايف الذي يتعلق 
مبهامي فانه من الوا�صح باأن العراق هو مهد احل�صارات 
كما هو رمز لالرث احل�صاري الذي يخ�ص العامل باأجمعه، 
فبالتاأكيد نحن نعمل بكل جهد من اجل توطيد العالقات 
ان  علينا  يحتم  وه��ذا  وال��ع��راق،  فرن�صا  بني  تربط  التي 
نرعى هذه العالقات الطبيعية بني البلدين لأن البلدين 
كليهما يرعيان الثقافة ويوؤكدان عليها كما ان فرن�صا تعطي 
اأولويات كبرية و تدعم الهتمام باملواقع الثرية ب�صكل عام 
واأور  بابل  الأثرية مثل  املواقع  الكثري من  والعراق ميتلك 

مرورا ببغداد  وغريها من املواقع الثارية الخرى...

لرو�سة احل�سينية: ما هي اأهم حمطات العالقات ا

الثقافية بني فرن�صا والعراق؟
را�صية اودجاين: لدينا مع العراق م�صتويات خمتلفة من 
التعاون ويف احلقيقة متر الكثري من الن�صطة الثقافية اىل 
العراق عن طريق املعهد الثقايف الفرن�صي يف بغداد، واملعهد 
الثقايف الفرن�صي يف اربيل ونركز من الناحية الثقافية على 
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نعتمد بصورة كبيرة في التواصل مع الشعب العراقي من 
خالل المعهد الثقافي الفرنسي في بغداد، وهذا يخلق نافذة 

جيدة نتمنى تطويرها مع تحسن الظروف مستقباًل

ر�صامني  كانوا  �صواء  العراقيني  الفنانني  وترويج  ت�صجيع 
اأو ممثلي م�صرح وغريهم على كل الجتاهات، كما يعد 
املعهد الثقايف الفرن�صي من بني املراكز الدولية الوحيدة 
من  وبالرغم  احل��م��راء،  املنطقة  يف  بغداد  يف  املفتوحة 
ال�صعوبات التي مّر بها هذا املعهد فهو بقي فاحتااً اأبوابه 
اأمام اجلميع، كما نويل اأهمية كبرية اىل التعليم لأنه اليوم 
ل ت�صتطيع ان تن�صر ثقافة دون ان تن�صر تعليم، واليوم نحن 
نعمل مع وزارة التعليم العايل والبحث العلمي يف العراق 
على الزمالت الدرا�صية والبعثات اىل فرن�صا، وهذا ي�صمح 
ب�صفر طالب العراق اىل فرن�صا ومن اأجل ت�صجيع الثقافة 
لالطالع  فر�صة  العراقيني  الطلبة  واإعطاء  البلدين  بني 
الع��الم  عمل  على  ن�صد  ونحن  الفرن�صيني،  ثقافة  على 
الدويل الذي ين�صر مبادئ الت�صامح وامل�صاحلة والتعاون 

والنفتاح.

الثقايف ا املعهد  عمل  هو  ما  احل�سينية:  لرو�سة 

الفرن�صية وكيف له اأن يزيد من التبادل الثقايف 
بني ال�صعوب؟

را�صية اودجاين: يعد معهد الثقافة الفرن�صي مركزا مهما 
مب�صاحة 2000 مرت مربع يف �صارع ابو نوؤا�ص ويطّل على 
نهر دجلة، ويعتمد املعهد على توظيف ع�صرين عراقي من 
ذوي الكفاءات العلمية، وهذا الفريق هو الذي يعمل على 
حتريك وتن�صيط املعهد، ويف املعهد �صفوف تقوم بطرح 
الدرو�ص، ويحتوي املعهد على م�صرح لعر�ص امل�صرحيات 
للمعار�ص  عر�ص  �صالت  ولدينا  واملو�صيقى  وال�صينما 
والر�صوم والنحت ي�صارك فيها كبار الفنانني والر�صامني 
واأجرينا عر�صني  العراق.  اأنحاء  والنحاتني من خمتلف 
وك��ان من �صمن  الفرن�صي  الثقايف  املعهد  م�صرحيني يف 
العاملني الفنانة واملخرجة عواطف نعيم يف عمل م�صرحي 
اأخرى تدعى )ابولو(  ا�صمه )ال�صرفة( ولدينا جمموعة 
املعهد  ويعمل  )ك���ايلگول(،  م�صرحية  �صيمثلون  الذين 
على اقامة اأم�صية �صعرية بالتفاق مع دار ال�صعر العراقي، 

وعملنا عرو�صا بالتعاون مع منظمة المم املتحدة من اجل 
تقدمي لوحات فنية ت�صجع على ال�صالم والوئام، وقدمنا يف 
منا�صبة اليوم العاملي للمراأة يف يوم الثامن من �صهر اذار 
عرو�صا �صارك فيها العديد من الن�صاء لتقدمي مناذج من 
احلرف العراقية، ولدينا برامج مع املجتمع املدين العراقي 
وال�صحفيني العراقيني يف ما يخ�ص ن�صر الدميقراطية يف 
املجتمع العراقي، واأر�صلنا جمموعة من ال�صحفيني اىل  
تدريبية هناك،  دورة  اجل عمل  قناة )فران�ص 24( من 
واق��رتح احد ال�صحفيني العائدين من فرن�صا ان يعطي 
ما اكت�صبه من الدورة اىل ال�صحفيني العراقيني يف املعهد 

الثقايف الفرن�صي يف بغداد ومتت املوافق على طلبه.

لرو�سة احل�سينية: كيف ميكن اأن ن�صنع ثقافة ا

غري  الأو�صاع  ظل  يف  وخارجية  داخلية  متوازنة 
امل�صتقرة؟

را�صية اودجاين: يف احلقيقة نحن نعاين من العزلة ب�صبب 
الدواعي المنية وهذا يحد كثريا من التوا�صل مع ال�صعب 
اأن تكون الو�صاع  اأمتنى  اأنا  العراقي ب�صورة م�صتمرة.. 
المنية ب�صكل اف�صل من اجل ان نتمكن من العمل ب�صكل 
اف�صل يف العراق، فهذه الظروف جتعل التعاون �صعبا اىل 
حد ما، حيث يتعذر علينا يف الوقت احلا�صر اأن ن�صتقدم 
اىل  و�صينمائيني  وم�صرحيني  ونحاتني  ور�صامني  فنانني 
العراق، ومع ذلك نحن نعتمد ب�صورة كبرية يف التوا�صل 
مع ال�صعب العراقي من خالل املعهد الثقايف الفرن�صي يف 
بغداد، وهذا يخلق نافذة جيدة نتمنى تطويرها مع حت�صن 

. الظروف م�صتقبالاً

يف ا الأمني  الو�صع  كان  لو  احل�سينية:  لرو�سة 

العراق م�صتقرا ماذا ميكن ان يقدم امللحق الثقايف 
الفرن�صي اىل العراق؟

را�صية اودج��اين: "لو كان الو�صع المني ي�صمح لفتحنا 
خمتلف  يف  الفرن�صي  ال��ث��ق��ايف  للمعهد  ك��ب��رية  ف��روع��ا 
حمافظات العراق، وا�صتقدمنا العديد من ال�صخ�صيات 

العراق  يف  املهمة  وامل��وؤمت��رات  املعار�ص  عمل  اج��ل  من 
وا�صتقدمنا الباحثني يف املواقع الثرية من اجل ا�صتئناف 
" والآن لدينا يف اربيل  ما كانت فرن�صا تعمل فيه �صابقااً
املركز الفرن�صي لل�صرق الدنى وهو يعمل على هكذا ان�صطة 
ونحن م�صتعدون لتقدمي كل ما يحتاجه ال�صعب العراقي من 

تعاون.   

جنابكم ا ي��ح��ب  كلمة  احل�سينية:  لرو�سة 

واملثقفني  وال�صعراء  الفنانني  اىل  يوجهها  ان 
العراقيني؟

را�صية اودجاين: انا ادعو الفنانني العراقيني بان يعرّبوا 
العراقيل  جت��اوز  ويحاولوا  طريقة  باأف�صل  انف�صهم  عن 
واملواهب  بالقدرات  مليء  العراق  لأن  احلالية  والعقبات 
ي�صافر  ح��ني  تظهر  امل��واه��ب  وه��ذه  الكبرية"  العراقية 
الفنان العراقي اىل اخلارج حيث يثبت جدارته على جميع 
تعربوا عن  ان  "عليكم  لهم  اقول  واأن��ا  الدولية  ال�صعدة 
انف�صكم وقدراتكم الكبرية جدااً داخل البالد وتكونوا املثل 
العلى للت�صامح واحلب وامل�صاحلة لن كل هذه ال�صياء ل 
ميكن ان تعرب عن نف�صها ول ميكن ان تنفذ اىل مكونات 

ال�صعب العراقي ال عن طريق املثقفني العراقيني".

على ا اطالعكم  خالل  من  احل�سينية:  لرو�سة 

احل�صينية،  العتبة  يف  الدويل  العالم  ا�صدارات 
هل تلم�صون ما حتتويه من موا�صيع منوعة تعك�س 
تاريخ وح�صارة العراق ال�صالمية مفيدة  للناطقني 

باللغة الفرن�صية؟ 
املن�صورات  ه��ذه  مثل  ان��ه  بالتاأكيد  اودج����اين:  را�صية 
واملجالت جتذب القارئ باللغة الفرن�صية وخ�صو�صااً ان 
تاأتي  الثقافة  اغلب  ان  يعتربون  عام  ب�صكل  الفرن�صيني 
ميثل  ل  العربي  املغرب  لكن  العربي  املغرب  من  اليهم 
العامل  ال�صالمي باأ�صره، وهذا يجعل ملجلة كمجلة النه�صة 

احل�صينية باللغة الفرن�صية �صدى وانت�صارا وا�صعا يف 
 فرن�صا.
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  صالح مهدي  

اإن مذهب الثبات حني جعل للفعل مثال اخالقيا جمردا 
الفعل اخالقيته فقد  ي�صتمد منه ذلك  ح�صنا يف ذاته 
وبذلك لميكن  الن�صاين  النوع  املعيار من خارج  جعل 
ان يتفق عليه النا�ص ، واأما مذهب الن�صبية فقد جعل 
اأن  بذلك  فالميكن  الخ��الق��ي  املعيار  خ��ارج  النا�ص 
يجمعهم معيار واحد ، لهذا يجب اأن يكون املعيار من 

داخل النوع الن�صاين يف وعيه و�صعوره وتكوينه املادي 
لالن�صان  اهلل  تكرمي  هو  املعيار  ذل��ك  اأن  اأظ��ن  واإين 
َواْلَبْحِر   اْل��رَب يِف  َوَحَمْلَناُهْم  اآَدَم  َبِني  ْمَنا  َكرَّ َوَلَقْد    (
ْن  َّ مم َكِثرٍي  َعَلى  ْلَناُهْم  َوَف�صَّ َباِت  ي الطَّ َن  م َوَرَزْقَناُهم 

( ال�صراء اية 70 ،  يالاً َخَلْقَنا َتْف�صِ
و�صواء اآمن الن�صان باهلل اأم مل يوؤمن فالحمي�ص من 
ارى ذلك  واإين   .. بتميزه عن احليوان وغريه  يقر  ان 
عالقته  ويف  نف�صه  يف  نحوين  على  لالن�صان  التكرمي 
يف  يعي�ص  ان  يقبل  من  النا�ص  يف  فلي�ص   ، بالخرين 
يف  الوح�ص  حمري  كقطعان  ي�صرح  او  كاخليل  ا�صطبل 
يف  الخ��وة  مفهوم  اأن  نقول  ان  لميكن  كما   ، افريقيا 
ابناء الن�صان ليختلف عن مفهومها يف ابناء احليوان

�صعت  ومهما  النحل   كمجتمع  الن�صان  جمتمع  ان  اأو 
التكرمي  ذلك  عن  الن�صان  جتر  ان  العبثية  الفل�صفات 
بوعيه  افكاره  يقرر  اإمن��ا  العبثي  الفيل�صوف  ف�صيبقى 
املت�صامي وحر�صه على العي�ص وفق ال�صورة ال�صحيحة 
الن�صان  طبع  يف  التكرمي  هذا  اإن   .. نظره  وجهة  من 
افعالنا  على  اأمينا  حكما  جنعله  ان  وميكننا  ذاته  ويف 

ما  ف��اإذا  عنه  ماي�صدر  على  يتفقون  جميعا  والنا�ص   ،
اختلفوا فاإن مرد ذلك اىل رين على الفطرة والطبيعة 
العري  �صفة  ..فمثال  الن�صان  خارج  من  عوامل  بفعل 
التي حتاول اجتاهات كثرية اأن جتعله �صلوكا ميكن ان 
الذي  الن�صاين  الذوق  ي�صاير  وان  النا�ص  يت�صامل عليه 
ورغم اين   ، � مفهوم متغري  بنظرهم   � هو يف حقيقته 
يف هذا اجد نف�صي مكابرا اذا قلت ان املراأة الفرن�صية 
ت�صعر بتاأثم اأو غ�صا�صة يف نف�صها وهي جتوب �صوارع 
باري�ص عارية متاما ولكن .. هل ميكن لهذه املراأة ان 
التلفاز  �صا�صات  على  يظهر  الفرن�صي  الرئي�ص  تت�صور 
عار  وه��و  دوليا  موؤمترا  يح�صر  اأو  ر�صمي  خطاب  يف 

متاما ؟ .. ملاذا ؟
اإمنا  الذي  العيب  ا�صتخدام مفهوم  �صت�صطر اىل  انها 
مفهوم  اإلغاء  امكانية  على  اعتمادا  عارية  هي  ظهرت 
تاريخ  يف  ك�صنة  يطالعنا  طاملا  ال��ذي  والقتل   ، كهذا 
النظر  يتجاوزون  ابناءها  جمتمعات كثرية حتى لى 
على  القدرة  واعتبار  التفاخر  اىل  طبيعي  كفعل  اليه 
اجلاهلي  املجتمع  يف  ولعل   ، الن�صان  يف  ميزة  القتل 
قيمة  ولكن   ، ذلك  على  مثاليا  منوذجا  ال�صالم  قبل 
الظرف  من  ج��اءت  امن��ا  اجلاهلي  املجتمع  يف  القتل 
ال�صراع  وّلد  الذي  واملاء  الكالأ  �صحة  حيث  اجلغرايف 
وعي  يف  ال�صرعية  ب�صفة  ال�صراع  ات�صف  ثم  عليهما 
ذلك املجتمع و�صول اىل جعل القدرة على القتل ميزة 
ان  على  دليال  األي�ص هذا  قائل  قال  ولرمبا   . ومفخرة 

وهنا   ، الطريق  هذا  عن  تن�صاأ  اإمنا  الخالقية  القيمة 
�صجن  يف  ال�صخا�ص  من  ع��ددا  و�صعنا  لو  اأننا  ا�صاأل 
وقدمنا لهم القليل من الطعام واأدى ذلك اىل التقاتل 
فهل يحق  ون�صوة  ب�صرور  فيهم  املتوفق  �صعر  ثم  بينهم 

لنا اأن ن�صمي هذا ال�صرور قيمة اأخالقية ؟!  
التي  امل�صكلة  على  نتغلب  اأن  ميكننا  املعيار  ه��ذا  ويف 
تواجهنا يف مذهب الثبات والواجب والتي تتمثل باننا 
امل�صكلة  فتنجم  ال�صرر  لندفع  نكذب  ان  مثال  ن�صطر 
املنطقية يف اأن الكذب قبيح بذاته فال ميكن ان يكون 
ح�صنا وقبيحا يف ذات الوقت ، حيث اأن الكذب يف حالة 
دفع ال�صرر ل ياأباه معيار التكرمي عالوة على ماجنده 
 � واأن��ه  كما   ، املعيار  هذا  قبول يف  من  ال�صرر  دفع  يف 
الق�صية الخالقية  اأن يحدد �صحة  � قادر على  املعيار 
�صحتها  نتبنّي  والتي  متطر  ال�صماء  فق�صية   ، معرفيا 
الغ�ص  فق�صية   ، بالفعل  متطر  كانت  اذا  الطبيعة  من 
خطاأ  نتبني �صحتها يف اأن معيار التكرمي ليقبل ب�صفة 
يف  م�صاعرهم  على  ال��ك��ث��ريون  اعتمد  ورمب��ا  الغ�ص، 

ولقد كرّمنا بني آدم 
تدور امل�صكلة الخالقية حول حمورين .. الول هو حقيقة القيم الخالقية واملحور 
فينق�صم  الول  للمحور  وبالن�صبة   ، الخالقي  الفعل  يحدد  الذي  املعيار  هو  الثاين 
الفال�صفة فيه اىل من يذهب اىل ثبات القيم اأي انها متثل حقائق ثابتة يف ذاتها ومن 
ذهب اىل ن�صبية القيم وانها متغرية تتحدد من خالل  الظرف الجتماعي والثقايف 

للجماعات الب�صرية . 
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حتديد الفعل الخالقي ومبا يعرب عنه فل�صفيا باملذهب النفعايل الذي تواجهه م�صكلة 
اختالف امل�صاعر حول فعل ما  فرمبا كان فعل ما مقبول م�صت�صاغا عند بع�ص النا�ص 
ومدعاة للنفور وال�صمئزاز عند اآخرين ، ولكني اأجد هذا الختالف دليال على �صحة 
النا�ص حيث ان  اأنه يف طبيعة الن�صان ويف ذاته ويت�صامل عليه  معياري حني قلت عنه 
ال�صذوذ اجلن�صي   ، يو�صح ذلك  وكمثال  الطرفني  بني  متكافئا  لي�ص  امل�صاعر  اختالف 
الذي جنده مقززا عند بع�ص وغري مقزز عند بع�ص اآخر ولكننا لن جند من يختلف 
�صعوريا حول الفعل املقابل لل�صذوذ اجلن�صي وهو اجلن�ص بني الرجل واملراأة ل�صيما يف 
اإطار الزواج ، فاإذا كانت ثمة عوامل خارجة عن الن�صان هي التي دفعت من ينفر من 
ال�صذوذ اجلن�صي اىل النفور ولي�ص ذلك يف طبعه فلماذا ل تفعل تلك العوامل فعلها يف 

دفع من ي�صت�صيغ ال�صذوذ اجلن�صي اىل النفور من اجلن�ص بني الرجل واملراأة ؟!
وبالن�صبة اىل فعل له ح�صوره املهم ل�صيما يف العامل الغربي وهو اجلن�ص خارج اإطار 
اإباحته و�صرعيته وقد فعل ذلك  الزواج وما يت�صامل عليه العم الغلب يف الغرب من 
والدين من  بعد ديني حم�ص  الفعل اجلن�صي اىل  يبيح  الذي  الزواج  اأن جر عقد  بعد 
املفاهيم امليتافيزيقية التي  تواطاأ الغربيون على تهمي�صها ، اإن معيار التكرمي ليقت�صر 
على اجلانب املعنوى والت�صامي الذي ن�صعر به يف عالقاتنا الب�صرية ويف نظرة الن�صان 
لنف�صه واإمنا ميتد اىل جانب مادي ملمو�ص يتمثل بالعمران والنظمة الجتماعية التي 
 اْلرَب يِف  )َوَحَمْلَناُهْم  احليوان  على  الن�صان  تفوق  على  ك�صاهد  املجنون  لينكرها غري 
َباِت( ، فكل ما ينجم عنه �صرر فيها �صينكره اجلانب املادي  ي َن الطَّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم م
اأّنا وجهنا نظرنا يف جمتمعات الغرب اآثار ال�صرر الناجم  من التكرمي ، فنحن نلم�ص 
عن النفالت اجلن�صي من ا�صرار �صحية وكوارث اجتماعية متمثلة بحالت الغت�صاب 
وارباب اجلرمية اىل غري  املنحرفني  لتوليد  ن�صطا  الذي يعد منجما  والتحلل ال�صري 
الواقع  م�صتوى  اأرقامها  تبني  التي  الح�صائيات  يهّون  اأن  الغرب  حاول  ومهما   ، ذلك 
الذي يعي�صه اأو يلجاأ اىل الت�صبث مبا هو موجود من حالت كهذه يف املجتمعات ال�صرقية 
وكاأن هذه املجتمعات هي املمثل احلقيقي لال�صالم او ان اهلل قال يف كتابه امنا يريد 
اهلل ان يذهب عن املجتمعات ال�صرقية الرج�ص ويطهرها تطهريها ، مهما حاول الغرب 
ومريدوه فلن يغريوا �صيئا من احلقيقة الثابتة من ان الباحية واجلن�ص خارج الزواج هو 
ال�صبب ال�صا�ص يف ذلك اخلطر واأن احلفاظ على ال�صرة بعامله ال�صا�ص وهو المتناع 

عن اجلن�ص خارج اطار الزواج ميثل الوقاية احلتمية منها  .
وتبقى م�صكلة العالقة بني الدين والخالق .. وامل�صكلة املعروفة ) هل الدين يوؤمر مبا هو 

اأخالقي اأم ان الفعل اخالقي لن الدين يوؤمر به (؟
ياأمر  الدين  الفعل اخالقي لن  اأن هذا   ( لعبارة  امل�صكلة تنجم عن فهم خاطئ  اأظن 
به( اإن العلة هنا لي�صت ذاتية والدين لي�ص مالكا لخالقية الفعل .. بل اإنه كا�صف عنه 
.. متاما كقولنا )ان هذا الدواء ي�صفي لن الطبيب امر به ( ول�صك ان امر الطبيب 
مل ينجم عن رغبة يف نف�ص الطبيب بل من جراء ت�صخي�صه لواقع خارج عنه .. حيث 
اإننا نتفق على اخالقية ماياأمر به الدين كرب الوالدين وم�صاعدة الخرين واإذا ما اأمر 
الدين بفعل ل نتبني ا�صا�صه الخالقي فذلك لق�صور يف ادراكنا واذا �صدر عن الدين 
رجل  عن  بل  الدين  عن  ي�صدر  مل  المر  فاإن  الخالقي  املبدء  م�صلمات  مع  مايتنافى 

الدين املنحرف . 

لعل املحا�ص�صة هي اأول ما تعّلمناه يف �صفوف الدرا�صة البتدائية 
وبالذات يف در�ص الريا�صيات، ومرَّ بع�صنا باملحا�ص�صة من خالل 

ممار�صة الأعمال احلرة او التجارة والت�صارك مع اآخرين.
 2003 ع��ام  التغيري  بعد  ما  ع��راق  يف  بقوة  ع��اد  امل�صطلح  ه��ذا 
تعبريااً عن نية الت�صارك يف بناء الدولة اجلديدة من قبل اجلهات 
كانت  ورمب��ا  ال��ع��راق��ي،  ال�صعب  مكونات  متثل  التي  الرئي�صية 
الدميقراطية  العملية  تاأ�صي�ص  مرحلة  يف  �صرورية  املحا�ص�صة 
ثقله  ح�صب  كٌل  ال�صعب  ممثلي  على  املنا�صب  توزيع  ناحية  من 
بني  ال�صلمي  والتعاي�ص  الثقة  روح  لإ�صاعة  متهيدا  الجتماعي 
اأطياف العراقيني. لكن ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه بقوة اليوم هو 
هل ان املحا�ص�صة واأوجهها الأخرى املتمثلة مب�صطلحات ال�صراكة 
والوحدة الوطنية تنفع يف ظل انعدام الثقة بني ال�صيا�صيني؟ اأم ان 
هذه املفاهيم حتولت اىل اأداة ابتزاز لق�صم حقوق ا�صافية لكل 

من هذه املكونات حتت �صعارات املواطنة وحقوق الن�صان؟ 
يف نظرة اأولية اىل حكومة املحا�ص�صة نرى انها قد �صهدت تبعية 
ب��ادرت  ما  غالبا  التي  ال�صيا�صية  كتلهم  اىل  احلكومة  اأع�صاء 
لفر�ص �صيا�صات تتقاطع مع النهج احلكومي املتبع من جهة وعدم 
مّرت  وبالتايل  ثانية،  جهة  من  املهمة  القوانني  باإقرار  الهتمام 
اأعوام طويلة مل يكن فيها وا�صحا �صوى الت�صقيط والتهام املتبادل 

و�صلل اأطراف الدولة وعجزها عن امتام البناء والتطوير.
الطائفية-  ال�صيا�صية-ولي�صت  الأغلبية  حكومة  ف��ان  هنا  من 
اأنتجه  ال��ذي  ال�صيا�صي  الت�صرذم  لوقف  �صرورية  اأ�صبحت  قد 
ُكتل  فيها  تتمتع  العامل  يف  دولة  هناك  فلي�ص  املحا�ص�صة،  نظام 
دور  متار�ص  الوقت  نف�ص  ويف  واملنا�صب  واملكا�صب  بالمتيازات 
القوانني  اقرار  وعرقلة  والتهامات  الت�صقيط  باأ�صلوب  املعار�صة 

وتنفيذها!
عارمة  فو�صى  اىل  حتولت  قد  هذه  الفتّية  دميقراطيتنا  ان  بل 
الت�صريعي  ال��ق��رار  يف  امل�����ص��ارك��ة  ال�صيا�صية  الكتل  ان  بحيث 
والتنفيذي اأخذت تناق�ص نف�صها بنف�صها فتقول ان الربملان عاجز 
واحلكومة غري �صاحلة فيما متثل هذه الكتل الوجه التام والكامل 

لهذه املوؤ�ص�صات...

دميقراطية اأم فو�صى؟

• �صباح الطالقاين

 سةا 

حتديد الفعل الخالقي ومبا يعرب عنه فل�صفيا باملذهب النفعايل الذي تواجهه م�صكلة 
اختالف امل�صاعر حول فعل ما  فرمبا كان فعل ما مقبول م�صت�صاغا عند بع�ص النا�ص 
ومدعاة للنفور وال�صمئزاز عند اآخرين ، ولكني اأجد هذا الختالف دليال على �صحة 
النا�ص حيث ان  اأنه يف طبيعة الن�صان ويف ذاته ويت�صامل عليه  معياري حني قلت عنه 
ال�صذوذ اجلن�صي   ، يو�صح ذلك  وكمثال  الطرفني  بني  متكافئا  لي�ص  امل�صاعر  اختالف 
الذي جنده مقززا عند بع�ص وغري مقزز عند بع�ص اآخر ولكننا لن جند من يختلف 
�صعوريا حول الفعل املقابل لل�صذوذ اجلن�صي وهو اجلن�ص بني الرجل واملراأة ل�صيما يف 
اإطار الزواج ، فاإذا كانت ثمة عوامل خارجة عن الن�صان هي التي دفعت من ينفر من 
ال�صذوذ اجلن�صي اىل النفور ولي�ص ذلك يف طبعه فلماذا ل تفعل تلك العوامل فعلها يف 

وبالن�صبة اىل فعل له ح�صوره املهم ل�صيما يف العامل الغربي وهو اجلن�ص خارج اإطار 
اإباحته و�صرعيته وقد فعل ذلك  الزواج وما يت�صامل عليه العم الغلب يف الغرب من 
والدين من  بعد ديني حم�ص  الفعل اجلن�صي اىل  يبيح  الذي  الزواج  اأن جر عقد  بعد 
املفاهيم امليتافيزيقية التي  تواطاأ الغربيون على تهمي�صها ، اإن معيار التكرمي ليقت�صر 
على اجلانب املعنوى والت�صامي الذي ن�صعر به يف عالقاتنا الب�صرية ويف نظرة الن�صان 
لنف�صه واإمنا ميتد اىل جانب مادي ملمو�ص يتمثل بالعمران والنظمة الجتماعية التي 
 اْلرَب يِف  )َوَحَمْلَناُهْم  احليوان  على  الن�صان  تفوق  على  ك�صاهد  املجنون  لينكرها غري 
َباِت( ، فكل ما ينجم عنه �صرر فيها �صينكره اجلانب املادي  ي َن الطَّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم م
 اْلرَب يِف  )َوَحَمْلَناُهْم  احليوان  على  الن�صان  تفوق  على  ك�صاهد  املجنون  لينكرها غري 
َباِت( ، فكل ما ينجم عنه �صرر فيها �صينكره اجلانب املادي  ي َن الطَّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم م
 اْلرَب يِف  )َوَحَمْلَناُهْم  احليوان  على  الن�صان  تفوق  على  ك�صاهد  املجنون  لينكرها غري 

اأّنا وجهنا نظرنا يف جمتمعات الغرب اآثار ال�صرر الناجم  من التكرمي ، فنحن نلم�ص 
عن النفالت اجلن�صي من ا�صرار �صحية وكوارث اجتماعية متمثلة بحالت الغت�صاب 
وارباب اجلرمية اىل غري  املنحرفني  لتوليد  ن�صطا  الذي يعد منجما  والتحلل ال�صري 
الواقع  م�صتوى  اأرقامها  تبني  التي  الح�صائيات  يهّون  اأن  الغرب  حاول  ومهما   ، ذلك 
الذي يعي�صه اأو يلجاأ اىل الت�صبث مبا هو موجود من حالت كهذه يف املجتمعات ال�صرقية 
وكاأن هذه املجتمعات هي املمثل احلقيقي لال�صالم او ان اهلل قال يف كتابه امنا يريد 
اهلل ان يذهب عن املجتمعات ال�صرقية الرج�ص ويطهرها تطهريها ، مهما حاول الغرب 
ومريدوه فلن يغريوا �صيئا من احلقيقة الثابتة من ان الباحية واجلن�ص خارج الزواج هو 
ال�صبب ال�صا�ص يف ذلك اخلطر واأن احلفاظ على ال�صرة بعامله ال�صا�ص وهو المتناع 

وتبقى م�صكلة العالقة بني الدين والخالق .. وامل�صكلة املعروفة ) هل الدين يوؤمر مبا هو 

ياأمر  الدين  الفعل اخالقي لن  اأن هذا   ( لعبارة  امل�صكلة تنجم عن فهم خاطئ  اأظن 
به( اإن العلة هنا لي�صت ذاتية والدين لي�ص مالكا لخالقية الفعل .. بل اإنه كا�صف عنه 
.. متاما كقولنا )ان هذا الدواء ي�صفي لن الطبيب امر به ( ول�صك ان امر الطبيب 
مل ينجم عن رغبة يف نف�ص الطبيب بل من جراء ت�صخي�صه لواقع خارج عنه .. حيث 
اإننا نتفق على اخالقية ماياأمر به الدين كرب الوالدين وم�صاعدة الخرين واإذا ما اأمر 
الدين بفعل ل نتبني ا�صا�صه الخالقي فذلك لق�صور يف ادراكنا واذا �صدر عن الدين 
رجل  عن  بل  الدين  عن  ي�صدر  مل  المر  فاإن  الخالقي  املبدء  م�صلمات  مع  مايتنافى 
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مسرح أحزان السماء أنموذجًا
المسرح الحسيني

تقرير: في�صل غازي 
عد�صة: واثق اخلزاعي

قبل اربعة اأعوام يف �صارع قبلة المام احل�صني عليه ال�صالم مت عر�س اول عمل فني تراجيدي ب�صيط 
يف م�صرح احزان ال�صماء، من قبل رابطة �صليب الروح امل�صرحية، التي بّينت الكثري من احداث واقعة 
الطف الليمة للم�صاهد وجت�صدت هذه العمال يف م�صرحيات متعددة، ف�صال عن كونها فكرة فريدة 

من نوعها تقدم ب�صيغه اكادميية و�صهلة الفهم، بالن�صبة اىل املتلقي بكل امل�صتويات.
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 فنون



املتلقي  على  تاأثريها  وم��دى  الفنية  العمال  هذه  القارئ ولبيان  تعريف  على  احل�صينية  الرو�صة  جملة  حر�صت 
باقر الغالبي خمرج امل�صرح احل�صيني يف رابطة �صليب الروح بامل�صرح احل�صيني فكانت النطالقة مع ال�صيد حامد ابو 
ال�صهادات  امل�صرح من خمتلف  ك��ادر  والأعمار".ال��ذي قال" يتكون 
الكومبار�ص  م��ع  املمثلني  ع��دد  ويبلغ  الغالبي"  حوايل 30 فردااً ح�صب العمل الذي يقدم، ومن خالل هذه اأ���ص��اف 
بيته  واآل  حممد  نبينا  فكر  ن�صر  على  نعمل  عليهم ال�صالم حيث بداأ امل�صرح ينقل �صورة حية من خالل امل�صرحيات 
وكان هذا له رجع �صدى كبري وتاأثري �صحري على املتلقي املوؤثرات ال�صوتية ومن خالل تاأثري الإن��ارة ودور املمثل، 
منرب اخلطابة الذين ميتلك ال�صوت فقط، اما امل�صرح فهو لأنه يو�صل الفكرة اىل املتلقي كما يريد وهو بهذا يناف�ص 
للحدث من خالل و�صف احلركات  والأحداث التي جرت يف ليلة العا�صر من حمرم عام 61ه�". يقدم �صورة و�صوت 
حني قال" بامل�صرح احل�صيني- حتديدااً- ن�صتطيع اأن جند وختم الغالبي" اأرى ما راآه الديب ال�صاعر ر�صا اخلفاجي 
اخلالدة ومعانيها ودللتها الإن�صانية والفكرية التي ت�صاعد �صالتنا.. ن�صتطيع اأن نقدم اإىل جانب امللحمة احل�صينية 
الأخرى بكل عزم وثقة، عندما يتوفر الإميان احلقيقي بهذا املجتمع على مواجهة الأزمات واملحن والعبور اإىل ال�صفة 
حتقيق النهج املبارك... كذلك ن�صتطيع اأن نقدم اأعمالاً معا�صرة  اإىل  و�صولاً  احل�صينية  املدر�صة  مبادئ  اإىل  ت�صتند 
العدالة الجتماعية  اإقامة جمتمع  امل�صروعة يف  وامل�صاواة الإن�صانية".اأهدافنا 

مدى تاأثري امل�صرح يف املجتمع 
قال" انطلق امل�صرح من مدى تاأثريه يف املجتمعات وارتاأينا املوؤلف امل�صرحي وم�صوؤول املوؤثرات ال�صوتية الأ�صتاذ رافد 
م�صرحيات واأعمال متعددة منها )خطى اىل اجلنة( وهذا ان نقدم م�صاهد من ثورة المام احل�صني عليه ال�صالم يف 
هو )انني النحور( وي�صف اآخر �صاعات يوم عا�صوراء عندما العمل ي�صف احداث العا�صر من ليلة املحرم، والعمل الثاين 
ومن ثم �صبي اأهل بيته عليهم ال�صالم، والعمل الثالث هو بقى المام احل�صني عليه ال�صالم وحيدااً اىل ا�صت�صهاده 
من �صري ال�صعن )القافلة( من ال�صام اىل كربالء، ويف العام )زينب عليها ال�صالم وركب الثائرين( ويبداأ هذا العمل 
ابن عقيل عليهما ال�صالم. املا�صي قدمنا عمل �صفري املنايا اخلا�ص بق�صية م�صلم 
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  حيدر الجراح
   

القوة  ك��ان  احل�صارة،  تلك  ازده���ار  قمة  يف  الدين 
الدافعة والرافعة لفعل امل�صلمني وا�صهامهم يف البناء 
احل�صاري، و�صلوك املتدينني اليجابي منه وال�صلبي 
ترافق مع تلك الرافعة، تبعا لفهم كل واحد منهم، 

وظيفة الدين ومهامه يف احلياة.
املجتمعات،  على  يفر�ص حتديات جديدة  زمن  كل 
منها مات�صتطيع ان تتواكب معه وترافقه يف م�صريه، 

ومنها ماتعجز عن تلك املواكبة، وتتاأخر عنه.
ا�صبابها  ل��ه��ا  امل��ج��ت��م��ع��ات،  ت��ل��ك  م��ن  جمتمع  ك��ل 
التقدم  زم��ن  ام��ام  حائال  تقف  التي  ومعوقاتها، 

وامل�صري اىل المام.
ال�صيا�صية  منها  ومتنوعة،  ع��دي��دة  ا�صباب  وه��ي 
والق��ت�����ص��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة، وه��ي 
باجتماعها، او بع�صا منها ت�صكل عائقا امام الزمن 
وحتدياته، حيث لت�صتجيب لها بال�صرعة املطلوبة، ول 
تتمكن من اجرتاح احللول لها، لعجز يف الت�صخي�ص، 

اأو تاخر يف العالج.
كل م�صكلة حتتاج اىل وعي بها ومعرفتها قبل التمكن 
يزيدها  بامل�صكلة  متوهم  وع��ي  مقابل  حلها،  م��ن 

جتذيرا ول ي�صاعد يف احلل.
حلظة  م��ن  ينطلق  الول  ال��وع��ي،  ووه���م  ال��وع��ي، 
خالل  من  ال�صتئناف،  واإمكانية  الوىل،  التاأ�صي�ص 
العودة اىل نف�ص الرافعة وهي الدين، الذي هو هوية 
المة، والقادر على اإعادة البناء الذي �صاد ثم باد، 
ووهم الوعي ينطلق من حلظة الفوات التاريخي، وان 
اعادة البناء ل ميكن ان تقوم على تلك الرافعة، لنها 

�صبب الرتاجع والندحار وال�صقوط.
من  للم�صكلة،  ت�صخي�صه  يف  ينطلق  ال��وه��م  وه��ذا 

الغربية  التجربة  وه��ي  اخ��رى  لتجارب  مقارنات 
)المريكية – الوربية( جغرافية وح�صارة، ويحاول 
ا�صتعارة نف�ص الدوات التي �صاعدت على نهو�ص بلدان 
تلك التجارب وتطبيقها على جغرافية التا�صي�ص الول 

بعد اإزاحة الرافع والدافع من حياة النا�ص.
الوعي املتوهم، يتنا�صى تلك اللحظة التي قام فيها 
العلم  اح��رتام  احل�صاري،  �صرطه  ب��اإجن��از  الدين 
وله  قائم  �صرط  وه��و  والتجديد،  والب���داع  والعقل 
القدرة على الجناز مرة اخرى، لكن املختلف هذه 
املرة، هو طغيان �صلوك املتدينني على فهمهم للدين.

التقدم،  املتوهم )قيد خطواتنا على طريق  الوعي 
وتوهمنا ان ثمة تناق�صا بني ان يكون الن�صان م�صلما 
بعقيدته الدينية، وان يكون يف الوقت نف�صه �صاعيا 
اىل ماي�صعى اليه اهل الغرب، من ايجاد لعلم جديد، 
العلم  ذلك  ا�صا�ص  على  جديدة  ح�صارة  اقامة  ثم 
اجلديد. وقد كاد المر يكون كذلك، لو ان ا�صالمنا 
مل يجعل العلم وتطبيقه ركنا ا�صا�صيا يف بنائه(. كما 
يذهب اىل ذلك الدكتور زكي جنيب حممود يف كتابه 

)روؤية ا�صالمية(. 
واحلا�صر  التاريخي  الفوات  نعي�ص زمن  وما جعلنا 
املت�صول  )موقف  اىل  بنا  انتهى  وال��ذي  وامل�صتقبل، 
هو  لي�ص  وال�����ص��ن��اع��ات،  العلم  دن��ي��ا  يف  امل��ح��روم 
ا�صالمنا، بل هو اننا قد اخطاأنا منزلة العلم با�صرار 
العملية(.  احلياة  يف  العلم  بذلك  والنتفاع  الكون، 

امل�صدر ال�صابق نف�صه.
الوعي، والوعي املتوهم بامل�صاكل والتعبري عنها، هي 
امل�صاحة التي ي�صتغل عليها املثقفون، والذين تتعدد 
تعريفاتهم تبعا ملدار�ص ومناهج البحث الجتماعي 

التي  و�صفاته  املجتمع،  يف  ودوره  باملثقف  املعنية 
يتوفر عليها. فاملثقف ح�صب تعبري ماك�ص فيرب: هو 
�صخ�ص متكنه قدراته ومواهبه اخلا�صة من النفاذ 

اىل منجزات ذات قيمة ثقافية.
�صخ�ص  ه��و  مي�صيل:  روب���رت  يعّرفه  كما  واملثقف 
ميتلك املعرفة، وعلى ا�صا�ص هذه املعرفة املو�صوعية 
دون  الواقع،  عن  احكامه  ي�صوغ  الذاتية  وتامالته 
بال�صرورة من  او  ي�صتمد هذه الحكام مبا�صرة  ان 

خرباته احل�صية.
يف  متخ�ص�ص  كل  بانه:  بار�صونز  تالكوت  ويعّرفه 
العتبارات  ف��وق  اعتباراتها  وي�صع  الثقافة،  ام��ور 

الجتماعية اليومية املعتادة.
اما ادوارد �صيلز فيعّرف املثقف بانه: ذلك ال�صخ�ص 
طموحات  ل��ه  ال���ذي  املتعلمني،  قطاعات  ب��ني  م��ن 
حاكما  ي�صبح  لكي  بال�صعي  مبا�صرة  اما  �صيا�صية، 
ملجتمعه، او غري مبا�صرة بال�صعي اىل �صياغة �صمري 
اتخاذ  يف  ال�صيا�صية  ال�صلطة  يف  والتاثري  جمتمعه 
درا�صة  العرب،  املثقفني  )ازم��ة  الكربى.  القرارات 
حتليلية / عاطف ع�صيبات، ورقة قدمت اىل ندوة: 
النتلجن�صيا العربية، من�صورات املكتبة العربية، تون�ص 

.)1987

المثقف وفهم الدين
اجلميع يتفق، مثقفو البلدان العربية وامل�صلمة وامل�صت�صرقون، ان امل�صلمني هم من �صاغوا  

احل�صارة العاملية طيلة قرون عديدة يف ظل ازدهارهم.
بني  هم  ومن  واملتدينني  املوؤمنني  امل�صلمني،  جميع  يعني  ذلك  فان  )امل�صلمني(  اقول  وحني 
الفئتني، وان تلك احل�صارة التي �صادت ثم بادت، تقوم على مرجعية ميثل الدين فيها الركن 

ال�صا�صي، مع فهم امل�صلمني لهذا الدين، م�صافا اليه �صلوك املتدينني به.
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كما  فر�صيتان،  تواجهت  الع�صرين،  القرن  الخ��رية من  الثالثة  العقود  يف 
اإحداهما ترى يف  يذهب اىل ذلك اوليفييه روا يف كتابه اجلهل املقد�ص،  
والخرى  اآن،  لها يف  ونتيجة  للحداثة  �صرط  �صريورة حمتمة، هي  العلمنة 
احتجاج على حداثة  انها  اإم��ا على  الديني، مدركة  ع��ودة  او حتّيي  ت�صجل 
للدخول يف احلداثة. وهذا اجلدل  اأو وهمية، واما ك�صكل خمتلف  م�صتلبة 
لي�ص جدل فكريا �صرفا: فهو يف فرن�صا يف �صلب النزاع حول الالئيكية. )هي 
مفهوم يعرب عن ف�صل الدين عن �صوؤون احلكومة والدولة وكذلك عدم تدخل 
احلكومة يف ال�صئون الدينية، وهي اإذن حالة قانونية تهم الدولة وهي مبنية 
على ال�صراع،اأما العلمنة فحركة داخلية عفوية تاريخية تهم املجتمع( هل 
ينبغي فر�ص الالئيكية يف مقابل الديني، وعلى ح�صاب احلرية الفردية اذا 
اقت�صى المر، ام ان التجديد الديني ماهو ال انعكا�ص للتنوع، وللغنى وللحرية 

الن�صانية؟
واحلال ان هذا اجلدل ينطوي على �صوء فهم كبري: فالعلمنة مل ُتزل الديني. 
وقد عملت العلمنة عملها يف الواقع: فما ن�صهده امنا هو اعادة �صياغة منا�صلة 
للديني يف ف�صاء معلمن اعطى الديني ا�صتقالله الذاتي وتاليا �صروط تو�صعه. 
الدين اىل جمالت  عودة  انه  مايعتقد  تف�صري  يحاول  وهو  املتوهم،  الوعي 
العمومي  الف�صاء  ت�صكيل  تعيد  وال��ت��ي  وال�صيا�صية،  الجتماعية  احل��ي��اة 
للمجتمعات امل�صلمة، وعودته كقابلية فاعلة، وكهوية متجددة، دخل اىل مرحلة 
اخرى لحقة على الوهم، وهي ال�صتغراب من هذه العودة، وخا�صة من جهة 
اقرتانها بال�صيا�صة، اغفل الوعي امل�صتغرب واملتغرب، لقطاعات كبرية من 

املثقفني، حقائق كثرية ميكن اخت�صارها على نحو الجمال اىل ثالث:  
1-احتالل الدين ملوقع متميز يف التكوين الثقايف للمجتمعات العربية وامل�صلمة.

2-مركزية ال�صيا�صة يف جوهر الفكار واملمار�صات يف ال�صالم، مل تنوجد مع 
حركات ال�صالم ال�صيا�صي بل هي �صابقة عليها.

والجتماع  ال�صيا�صة  يف  املجتمعية  والزم����ات  والرب����اك  3-الخ���ت���اللت 
مع  احلركات  �صراع  يف  الدين  ا�صتدعاء  اىل  ماتتوجه  كثريا  والقت�صاد، 
النظم ال�صيا�صية القائمة، حت�صب على الدين كمعتقد، رغم تنوع اجتاهاتها 
يف فهم الدين، ورغم تعدد ان�صقاقاتها، ووجود ال�صلبيات الكثرية فيها، وهي 
ان�صقاقات و�صلبيات جتعل الوعي املتوهم وامل�صتغرب واملتغرب، مييل باجتاه 

نقد الدين وحتميله كل اخفاقات املتدينني.
الله  عبد  يخل�ص  كما  ال�صيا�صي،  وال�صالم  ال�صالم  بني  للتماهي  لوج��ه 
�صوغ  يف  ال�صالمية  احلركة  دور  وال�صيا�صة،  )ال���ص��الم  كتابه  يف  بلقزيز 
املجال ال�صيا�صي(، لن افتعال التماهي �صيلقي تبعات هي: )حتميل ال�صالم 
كعقيدة اوزار افعال غري را�صدة قد تاأتيها حركات ال�صالم ال�صيا�صي يف غمرة 
انغما�صها يف معارك ال�صلطة وال�صيا�صة - حتريف معنى ال�صالم بتحويله 
من عقيدة جامعة اىل ايديولوجيا �صيا�صية لفريق منها، مع ما ي�صتتبعه ذلك 
من تكري�ص لل�صقاق والفرقة وال�صتقطاب داخل المة الواحدة التي �صنعها 

ال�صالم(.

يولد الإن�صان ومعه العديد من الغرائز والرغبات واحلاجات التي يحاول اإ�صباعها ب�صتى 
الطرق، بل تتنوع مبرور الزمن، با�صتثناء غريزة واحدة ت�صاحب الن�صان منذ الولدة 
وحتى املمات تتمثل بغريزة )حب املال( لكونها من الغرائز التي يعتربها الن�صان مكملة 
له، وفيها يكمن �صّر بقائه ووجوده ومن خاللها يتخل�ص من النق�ص واملخاطر، اإ�صافة 

اىل انها و�صيلة مهمة من و�صائل ال�صباع عن طريق توفري جميع ما يروم اقتناءه. 
ا  وَن امْلَاَل ُحباًّ ُبّ هذا احلب والتعلق و�صفه القراآن الكرمي يف اآيات متعددة من بينها )َوحُتِ
ا( وتبعتها اآيات اأخرى حتذر الن�صان من اكتناز الموال واعتربته عمال يجلب �صخط  َجماًّ

اهلل �صبحانه وتعاىل.
 ويف مواطن اأخرى امتدح القراآن الكرمي الذين ينفقون الموال ووعدهم بجنة عر�صها 
 ،) وامل�صتحب  )الواجب  منها  لالإنفاق  متعددة  اأبوابا  بذلك  والأر�ص، حمددا  ال�صموات 
اأموال  مابذمته من  بايفاء  اللتزام  يبتعد عن  اأحيانا  للدنيا جتعله  الن�صان  ان حب  ال 

وحاجات وغريها. 
ومعاجلة  باهتمام  الكرمي  القراآن  عنها  نهى  التي  واملحاذير  المتناع  �صواهد  وحظيت 
الباحثني  واملف�صرين وحتى  والعلماء  ال�صالم(  البيت )عليهم  اأهل  اأئمة  قبل  وا�صعة من 
واملتخ�ص�صني يف علم النف�ص والعلوم احلديثة، وتو�صل الكثري منهم اىل مالزمة تعلق 
و�صل  حتى  الأر���ص،  على  موجود  ما  بجميع  تعلقه  يفوق  ب�صكل  له  وحبه  باملال  الإن�صان 
اأولدهم والدليل على ذلك قوله تعاىل  اأكرث من  اأموالهم  احلال اىل ان البع�ص يحبون 
ُ ِعْنَدُه اأَْجٌر َعِظيٌم( اي ان القراآن الكرمي قدم الأموال  ْوَلُدُكْم ِفْتَنٌة َواهلَلّ ا اأَْمَواُلُكْم َواأَ َ )اإِمَنّ

على الأولد. 
ولعلنا لو قارنا هذا التعلق وحب املال مع الإمام احل�صني )عليه ال�صالم( جند ان جميع 
تلك القوانني والنظريات والبحوث تتوقف عن اإيجاد تف�صري منطقي له، فلو توقفنا عند 
ذكرى اأربعينية الإمام احل�صني )عليه ال�صالم( والتي تتجدد �صنويا جند ان العامل يقف 
منحنيا اأمام هذا العطاء والكرم الذي يبذله حمبو اأهل البيت )عليهم ال�صالم(، حيث 
ي�صهد العراق مائدة طعام يبلغ طولها اأكرث من )600كم( على مدار )20( يوما متوا�صلة، 

عجزت عن تقدير ميزانيتها قوانني الإح�صاء ونظريات الدخل والإنفاق العاملية. 
ولقد اأكد الكثري من اأولئك الذين ينفقون الأموال يف تلك املوا�صم باأنهم يقتطعون يوميا 
كل  اأن  اعترب  منهم  العديد  اإن  بل  املوا�صم  تلك  وينفقوه يف  ليجمعوه  عوائلهم  قوت  من 
ما يردهم من اأموال يقت�صموه مع الإمام احل�صني )عليه ال�صالم( معتربيه �صريكا لهم 
التي  الواقع  ار�ص  على  ال�صواهد  من  الكثري  وهناك  اخلا�صة...  دخلهم  م��وارد  بجميع 
غريت م�صار تلك النظريات والقوانني التي عجزت عن تف�صري هذا ال�صر العظيم الذي 

يكمن يف �صخ�صية الإمام احل�صني )عليه ال�صالم(.

 وقوانني القراآن الكر الإمام احل�صني

•  ولء ال�صفار

يول 



    وقد كرث ورود حديث ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله 
و�صلم : ) اأنا اأف�صح العرب بيد اأين من قري�ص ون�صاأت 
النا�ص،  ع��وام  األ�صنة  على   . بكر(  بن  �صعد  بني  يف 
وعلمائهم : املخت�صني يف احلديث، والفقه، وال�صرية، 
واللغة، والإع��راب . ولكنه ورد باأوجه خمتلفة . وثم 
من ي�صكك يف �صند هذا احلديث، فهو يذكر تارة يف 
كتب غريب احلديث، ويذكر يف كتب اأخرى منكرا، 
وت�صتاأن�ص به غريها فتذكره يف تبيان ف�صاحة ر�صول 
اهلل، اأو ر�صاعته، اأو ن�صاأته . وكرث توجيه كلمة )بيد( 
اللغويني،  من  و�صلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �صّلى  قوله  يف 
وال��ن��ح��وي��ني، فمنهم م��ن ع��ده��ا مبعنى )غ���ري( يف 
)على  مبعنى  عدها  من  ومنهم  املنقطع،  ال�صتثناء 
اأين (، و�صيتم -بعون اهلل تعاىل- الو�صول اإىل اأقوى 
احلديث،  كتب  خ��الل  م��ن  و�صنده  فيه،  ال��رواي��ات 
والفقه، وال�صرية، والنظر يف من نقلوه، والتحقق من 
خالل  من  دللته  اإىل  والو�صول   . وحجيته  �صحته، 
الطالع على كتب اللغة والنحو . والتقريب بني الآراء 
من اأجل الو�صول اإىل راأي يح�صم اأوجه اخلالف يف 

دللته .
 رواية الحديث وسنده ورأي العلماء 

فيه
و�صل اإلينا قول ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم 

ياأتي  وفيما  متعددة،  بروايات    - البحث  مو�صوع   -
بيانها : 

1- قال ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم : )) 
اأنا اأف�صح العرب بيد اأين من قري�ص، وا�صرت�صعت يف 

بني �صعد بن بكر (()1( . 
2-  قال ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم : )) 
اأنا اأف�صح العرب بيد اأين من قري�ص، ون�صاأت يف بني 

�صعد وارت�صعت من بني زهرة (()2( . 
3- قال ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم : )) اأنا 
�صيد ولد اآدم بيد اأين من قري�ص، ون�صاأت يف بني �صعد 

وارت�صعت من بني زهرة (()3( . 
4- قال ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم : )) 
اأنا اأف�صح العرب بيد اأين من قري�ص، ون�صاأت يف بني 
�صعد بن بكر(()4( . من دون ذكر : )وارت�صعت من 

بني زهرة ( . 
5- قال ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم : )) 
اأنا اأف�صح العرب ميد اأين من قري�ص، ون�صاأت يف بني 

�صعد بن بكر (()5( . وميد لغة يف بيد)6( .
6- عن اأبي �صعيد اخلدري قال ر�صول اهلل �صّلى اهلل 
عليه واآله و�صّلم : )) اأنا النبي ل كذب اأنا ابن عبد 
املطلب اأنا اأعرب العرب ولدتني قري�ص ون�صاأت يف بني 

�صعد بن بكر فاأنى ياأتيني اللحن (()7( .

اأخ��ربه زكريا بن يحيى بن  6- عن حممد بن عمر 
يزيد ال�صعدي عن اأبيه قال ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه 
ول�صاين  اأنا من قري�ص  اأعربكم  اأنا   (( : و�صّلم  واآله 

ل�صان بني �صعد (()8( .
 : و�صّلم  واآل���ه  عليه  اهلل  �صّلى  اهلل  ر���ص��ول  ق��ال   -7
قر�صي  اأن��ا  عربية(  اأف�صحكم  )اأي  اأعربكم  ))اأن��ا 
وا�صرت�صعت يف بني �صعد(()9( . واأنه قال لأبي بكر 
بعد اأعجب بف�صاحته واأنه مل ير اأف�صح منه )) ما 
مينعني واأن��ا من قري�ص واأر�صعت من بني �صعد ((

. )10(
8- قال ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم : )) اأنا 

اأف�صح العرب بيد اأين من قري�ص (()11( .
9- قال ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم : )) 
اأنا اأف�صح العرب بيد اأين من قري�ص، ون�صاأت يف بني 

�صعد بن بكر، فاأنى ياأتيني اللحن (()12( .
10- قال ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم : )) 

اأنا اأف�صح العرب والعجم (()13( . 
11- قال ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم : )) 

اأنا اأف�صح العرب ول فخر (()14( . 
12- قال ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم : )) 

اأنا اأف�صح من نطق بال�صاد (()15( .
13- قال ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم : )) 

ل تخفى على امل�صلمني قيمة اأحادي ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم ، فاأقواله ا يتعبده امل�صلمون كافة ، فحدي ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم 
مقد�س ، وهو يف القد�صية كالقراآن الكر ، ولكنه ياأتي باملرتبة الثانية بعده فيما يخ�س اأ�صول الت�صريع ،وقد اأمرنا اهلل تعاىل بالأخذ عنه ، وهو ل ينطق عن 
الهوى ، لأنه وحي يوحى ، ولكن يجب علينا التحرز منه ، فقد و�صع على ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم الكثري من الأحادي ، فلم ي�صلم من الو�صع يف حني 
تكفل اهلل تعاىل بحف كالمه املقد�س ، ونه�س رجال للتحقيق يف اأحاديثه �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم : �صندها ، ومتنها ، ومنا�صبة �صدورها منه حر�صا منهم 

عليها ، لأنها �صادرة عمن بعثه اهلل رحمة للعاملني ، ونحن اأحوج اإليها يف اأمور ديننا ودنيانا بعد كتاب اهلل تعاىل .

د. ح�صن عبد املجيد عبا�س ال�صاعر

: حديث الرسول

روايته وسنده ورأي العلماء فيه وداللته
أنا أفصح العرب بيد أني من قريش
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عمر  بن  حممود  اهلل  ج��ار   ، احلديث  غريب  يف  الفائق   )1(
الزخم�صري ، و�صع حوا�صيه : اإبراهيم �صم�ص الدين : مقدمة 
امل�صنف �ص9 .)2( اللمعة الدم�صقية ، حممد بن جمال الدين 
العاملي : 165/5 ، وجامع املقا�صد يف �صرح القواعد ، ال�صيخ 
على  الإفهام  وم�صالك   ،  210/12 : الكركي  بن احل�صني  علي 
الهام�ص   : العاملي  علي  الدين  زين   ، الإ�صالم  �صرائع  تنقيح 
241/7 .  )3(جامع املقا�صد يف �صرح القواعد ، ال�صيخ علي 
 : قتيبة  ابن   ، .)4(امل��ع��ارف   210/12 : الكركي  احل�صني  بن 
132 ، وال�صفا بتعريف حقوق امل�صطفى ، القا�صي اأبو الف�صل 
عيا�ص اليح�صبي : 80/1 ، و�صرح املهذب ، اأبو زكريا حميي 
الدين بن �صرف النووي : 227/18 ، و�صنن النبي �صّلى اهلل عليه 
واآله و�صّلم ، العالمة ال�صيد حممد ح�صني الطباأطبائي ، حت : 
احلاج ال�صيخ حممد هادي الفقهي : 106 .)5( غريب احلديث 
، اأبو عبيد القا�صم بن �صالم الهروي ، مراقبة : د. حممد عبد 
املعيد خان : 140/1 ، وتاج اللغة و�صحاح العربية ، اإ�صماعيل 
: )ميد(  الغفور عطار  اأحمد عبد   : ، حت  بن حماد اجلوهري 
541/2 .  )6( ظ. تاج اللغة و�صحاح العربية : )ميد( 541/2 
، والفائق : 126/1 . )7( املعجم الكبري ، اأبو القا�صم �صليمان 
بن اأحمد الطرباين ، حت : حمدي عبد املجيد ال�صلفي : 36/6 
 : ال�صيوطي   ، النذير  الب�صري  اأحاديث  يف  ال�صغري  واجلامع   ،
411/1 رقم احلديث 2684 ، و كنز العمال يف ال�صنن الأقوال 
الهندي  الدين  ح�صام  بن  املتقي  علي  الدين  عالء   ، والأفعال 
بكري حياين  ال�صيخ   : غريبه  وف�صر  �صبطه   ، ف��وري  الربهان 
 : ال�صقا  �صفوة  ال�صيخ   : ومفتاحه  فهار�صه  وو�صع  �صححه   ،
402/11 رقم احلديث 31873)8( طبقات ابن �صعد : 113/1 
، وكنز العمال : 404/11 رقم احلديث 31884 .)9( ال�صرية 
احللبية يف �صرية الأمني واملاأمون ، علي بن برهان الدين احللبي 
يف  النهاية   )11(. نف�صه  امل�صدر   )10(.  147/1  : ال�صافعي 
غريب احلديث والأثر ، جمد الدين اأبو ال�صعادات املبارك بن 
حممد اجلزري ، حت : حممد الطناحي ، وطاهر اأحمد الزاوي 
: 171/1 ، و�صرح الر�صي على الكافية ، حت : يو�صف ح�صن عمر 
: 127/2 ، ول�صان العرب ، اأبو الف�صل جمال الدين حممد بن 
مكرم بن منظور الإفريقي امل�صري : )بيد( 99/3 ، وتف�صري 
الآلو�صي : 119/11 ، وجممع البحرين ومطلع النريين ، ال�صيخ 
فخر الدين الطريحي ، ترتيب : حممود عادل : )بيد( 270/1 
. )12( جملة تراثنا ، العدد الثاين ، ال�صنة الثالثة 1408ه� : 
226 . )13( بحار الأنوار اجلامعة لدرر اأخبار الأئمة الأطهار 
، العالمة املجل�صي : 17/ 158 ، وعوايل اللئايل العزيزية يف 
بن  علي  بن  حممد  املتتبع  املحقق  ال�صيخ   ، الدينية  الأحاديث 
اإبراهيم  الإح�صائي ، حت : ال�صيخ اآقا جمتبى العراقي : 250/2 . 
 46/1 : اأحمد  بن  الكويف علي  القا�صم  اأبو   ، ال�صتغاثة   )14(
.)15( التف�صري الكبري ، الفخر الرازي )ت606ه�( : 63/1 ، 

وال�صرية احللبية يف �صرية الأمني واملاأمون : 30/1 .
مرت�صى  حممد   ، القامو�ص  جواهر  من  العرو�ص  ت��اج   )16(

الزبيدي ، حت : عبد ال�صتار احمد فراج : 21/1 .
)17( �صرح الت�صهيل ، ابن مالك ، حت : د. عبد الرحمن ال�صيد 
اللبيب عن كتب  . ومغني   314/2 : ب��دوي املختون  ، د حممد 
الأعاريب ، ابن ه�صام ، حت : د. عبد اللطيف حممد اخلطيب 
: 201/2-203 ، وهمع الهوامع يف �صرح جمع اجلوامع ، جالل 

الدين ال�صيوطي ، حت : اأحمد �صم�ص الدين : 208/2 .
)18( بحار الأنوار : 158/17 .

)19( امل�صدر نف�صه .
)20( بحار الأنوار : 158/17 .

)21( غريب احلديث : 140/1.
)22( تف�صري الآلو�صي : 119/11 .

)23( تف�صري القراآن العظيم : 32/1 .

اأف�صح من نطق بال�صاد بيد اأين من قري�ص (( اأنا 
. )16(

 : و�صّلم  واآل��ه  عليه  اهلل  �صّلى  اهلل  ر�صول  ق��ال   -14
)) اأنا اأف�صح من نطق بال�صاد بيد اأين من قري�ص، 

وا�صرت�صعت يف بني �صعد (()17( .
15- قال ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم : )) 
اأين من قري�ص  العرب ميد  اأف�صح  واأن��ا  اأدبني،  اهلل 
بكر (( بن  �صعد  بني  ه��وازن  الفخر من  وربيت يف 
)18( . ثم قالوا له : )) يا ر�صول اهلل ما راأينا اأف�صح   
واأنزل  العرب،  اأف�صح  واأنا  : وما مينعني  منك، قال 
القراآن بلغتي وهي اأف�صل اللغات بيد اأين ربيت يف بني 

�صعد بن بكر (()19( .
وذكر العلماء فقهاء، ورجال �صرية، وحديث، ولغويني، 
ونحويني على حديث ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله 
و�صّلم – مو�صوع البحث – فيما يخ�ص �صنده الآتي :

يزيد  بن  يحيى  بن  زكريا  عن  مر�صال  رواه  من   -1
طبقاته،  يف  )ت230ه����(  �صعد  اب��ن  وه��و  ال�صعدي، 
ورواه الطرباين )ت360ه�( عن اأبي �صعيد اخلدري 

يف معجمه . 
2- من ذكر اأنه روي عن بع�ص الها�صميني، - الذي 
هذا  يكون  من  ذكر  دون  من  اهلل،  ر�صول  اإىل  رفعه 
املجل�صي  ب��اق��ر  حممد  ال��ع��الم��ة  وه��و   - الها�صمي 
املخت�صة  ال��ف��ق��رات  م��ن  ف��ق��رة  )ت1106ه�������( يف 
بف�صاحته وبالغته �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم اأ�صماها 

)الخت�صا�ص( يف كتابه بحار الأنوار)20( .
3- من ذكر اأنه اأخربه بع�ص ال�صاميني بهذا احلديث 
�صالم  بن  القا�صم  اأب��و عبيد  وهو  كتابه،  رواه يف  ثم 

الهروي )ت224ه�()21( .
      وكان راأيهم فيه جمتمعا يف الآتي :

1- من ا�صتاأن�ص باحلديث ورواه يف كتابه اأو ا�صت�صهد به 
من دون ذكر �صنده، وهو عنده حديث مقبول ل يت�صاد 
علماء  املوقف  هذا  اإىل  مال  ومن  والعقل،  العلم  مع 
واجلوهري  )ت276ه����(،  قتيبة  اب��ن  منهم  كثريون 
والزخم�صري،  الهجري(،  الرابع  القرن  يف  )ت��ويف 

وابن مالك )ت672ه�(، والعالمة املجل�صي .
2- من عده غريبا موؤ�ص�صا راأيه على ما ذكره اأبو عبيد 
الهروي يف كتاب غريب احلديث، ثم ذكر اأنه ل يعلم 
)ت1854م(،  الآلو�صي  وهم  اإ�صناده،  ول  اإخراجه 
الذي قال : ) واأجيب باأنه �صلى اهلل عليه و�صلم واإن 
كان يف اأق�صى الغايات من الف�صاحة ... اإل اأن كالمه 
�صلى اهلل عليه و�صلم ل ي�صبه ما جاء به من القراآن، 
وكالم �صخ�ص واحد مت�صابه كما ل يخفى على ذوي 
الأذواق الواقفني على كالم البلغاء قدميا وحديثا (
ابن كثري )ت744ه����( عن قوله �صلى  وق��ال   ،)22(
اهلل عليه واآله و�صلم : ) اأنا اأف�صح من نطق بال�صاد 
( اأنه ل اأ�صل له)23(، وقال احللبي )ت1044ه�( : ) 
جمع ل اأ�صل له ومعناه    �صحيح ()24(، والعجلوين 

)ت1162ه�()25(  .
3-من اأنكره ومنهم ال�صيوطي )ت911ه�(، ومنهم من 
عده مو�صوعا من لدن الأدباء الأغبياء، والق�صا�ص 
ال�صفهاء من اأجل تغرير النا�ص، وجمع حطام الدنيا، 

وهو ال�صغاين )ت650ه�()26( .    
واملالحظ بعد عر�ص الروايات املتعددة يف قول ر�صول 
اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم – مو�صوع البحث – 
من  الرغم  على  م�صندة  غري  اإلينا  وردت  كلها  اأنها 
اإ�صناده تارة اإىل بع�ص الها�صميني اأو بع�ص ال�صاميني 
من دون ذكر ا�صمه، واأن منها املنقو�ص فيه، ومنها 
الر�صول  ف�صاحة  على  مت�صاملة  واأنها  عليه،  املزيد 

 كان الحديث برأيي في أوله موجزا، وربما 

زيد عليه لغايات يطلبها المتزيدون
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الأعظم �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم ب�صرف النظر عن 
ن�صاأته ور�صاعته ؛ فما ال�صبب وراء ذلك ؟

اأقول : اإن ورود هذا احلديث من دون اإ�صناد، اأو وروده 
م�صندا اإ�صنادا ي�صوبه ال�صك والريبة لي�ص دليال على 
عدم ن�صبته اإىل الر�صول الأعظم، فقد يكون م�صهورا، 
وقد ت�صامل النا�ص على نقله، وهو ل يخرج على العقل، 
ي�صتمل  اأن منت احلديث ل  وه��و  اآخ��ر،  اأم��ر  وهناك 
على اأمور تخ�ص امل�صلمني يف �صوؤون دينهم ودنياهم 
كاملعامالت والعبادات، ولكن الأمر الذي يبعث على 
واآله  عليه  اهلل  �صّلى  اهلل  ر�صول  ف�صاحة  اأن  القلق، 
ال�صمرقندي  الليث  اأبو  قال  منه،  مفروغ  اأمر  و�صّلم 
)ت373ه���( : ) كان اأف�صح العرب واأنطقهم ل�صانا 
واأح�صرهم جوابا كما و�صف نف�صه  اأنا اأف�صح العرب 
املعربة  الروايات  هذه  كل  تعددت  فلماذا   .  )27()
اأم  الأعظم،  ر�صولهم   امل�صلمني  اأحل��ب  ؟  ذلك  عن 

لغاية اأخرى م�صرية من لدن جماعة تطلب من خالل 
ن�صرها اإطالع النا�ص على اأمر يجول يف خلدها، األ 
وهو ف�صاحة قري�ص، وافتخار قبيلة �صعد بن بكر باأن 
ر�صول اهلل قد ن�صاأ فيهم وا�صرت�صع . وقد ترجح يف 
اجلواب عن هذا ال�صوؤال كفة حب امل�صلمني ر�صولهم، 
ورمبا كان احلديث يف اأوله هو )اأنا اأف�صح العرب(، 
اأو )اأنا اأف�صح العرب والعجم(، اأو )اأنا اأف�صح من 
ما  بح�صب  بعد  فيما  عليه  زيد  وقد  بال�صاد(،  نطق 

يهواه الراوي ويرت�صيه .  

داللة الحديث
اإن وقوف املطالع على هذا احلديث، والتاأمل فيه    
ل  التي  اهلل  ر�صول  ف�صاحة  على  يدلنا  باأنه  ير�صده 

يدانيها اأحد، واأنها م�صتجلبة بح�صبان اأنه من قري�ص، 
التي نزل القراآن الكرمي بلغتها ون�صاأ يف قبيلة �صعد 
لغات من عليا هوازن  اإح��دى خم�ص  بكر، وهي  ابن 
احلروف  اإح��دى  ولغتها  بف�صاحتها،  ا�صتهرت  التي 
اأبي  ال�صبعة التي قراأ بها القراآن الكرمي، وهي عند 
فجمع   (  : ذل��ك  يف  وقيل   . اأف�صحها)28(  عبيد 
عار�صة  قوة  و�صلم  عليه)واآله(  اهلل  �صلى  بذلك  له 
األفاظ احلا�صرة  األفاظها ون�صاعة  البادية وجزالة 
ورونق كالمها اإىل التاأييد الإلهي الذي مدده الوحي 

الذي ل يحيط بعلمه ب�صري ()29( .
يف  لي�ص  ال��ع��رب  اأف�صح   ( كانت  قري�ص  اأن  وذك��ر 
فاإن كل طائفة من طوائف  ل�صانهم حلن، ول هنة، 
قري�صا  اإل  هنات،  اأو  هنة  ل�صانهم  يف  ك��ان  العرب، 
فلي�ص فيهم ()30( . واأنه ) كانت وفود العرب من 
حماجها وغريهم يفدون اإىل مكة للحج، ويتحاكمون 

وح�صن  ف�صاحتها،  مع  قري�ص  وكانت  قري�ص،  اإىل 
العرب  من  الوفود  اأتتهم  اإذا  األ�صنتها  ورقة  لغاتها، 
تلك  من  تخريوا  ما  فاجتمع  كالمهم،  من  تخريوا 
اللغات اإىل �صالئقهم التي طبعوا عليها، األ ترى اأنك 
ل جتد يف كالمهم عنعنة متيم ول عجرفة قي�ص، ول 

ك�صك�صة اأ�صد، ول ك�صك�صة ربيعة ()31( .
) الكلم  جوامع  اأوتيت   (  : الأعظم  الر�صول  وق��ال 

)32( . وقد ف�صره الزخم�صري )ت538ه�( بقوله :    
) هذا البيان العربي كاأن اهلل عزت قدرته خم�صه 
�صالة  اأف�صل  عليه  حممد  ل�صان  على  زبدته  واألقى 
واأوفر �صالم فما من خطيب يقاومه اإل نك�ص متفكك 
الرجل وما من م�صقع يناهزه اإل رجع فارغ ال�صجل، 
مع  ك��ال��ربذون  ك��ان  اإل  منطق  مبنطقه  ق��رن  وم��ا 

احل�صان املطهم، ول وقع �صيء من كالمه يف كالم 
النا�ص اإل اأ�صبه الو�صح يف نقبة الأدهم ()33( . وقال 
اأمري املوؤمنني عليه ال�صالم : ) ما بعث اهلل نبيا قط 
اإل �صبيح الوجه، كرمي احل�صب ح�صن ال�صوت، وكان 
نبيكم �صلى اهلل عليه واآله و�صلم �صبيح الوجه، كرمي  
احل�صب، ح�صن ال�صوت ()34( . وقيل : ) وكذلك 
اخللق،  اأف�صح  )���ص(  اهلل  ر���ص��ول  يكون  اأن  يجب 

واأعلمهم باحلقائق ()35( .
وذكر يف �صرية ابن ه�صام : ) فا�صرت�صع له امراأة من 
بني �صعد بن بكر، يقال لها حليمة، ابنة اأبي ذوؤيب (
)36( . واهلل تعاىل هياأ لر�صوله العظيم هذه املر�صعة 
مل  التي  واخللقية  اخللقية  بال�صفات  تتحلى  التي 
توجد يف غريها يف تلك املدة، ومما يدلنا على ذلك 
قال  املر�صعة،  اختيار  ح�صن  يف  املتعددة  الروايات 
ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم : ) ل ت�صرت�صعوا 

احلمقاء، فاإن الولد ي�صب عليه ()37( . وقال الإمام 
الباقر عليه ال�صالم : ) عليكم بالو�صاء من الظوؤرة 
بن عمران  وق��ال ملحمد   . يعدي ()38(  اللنب  ف��اإن 
:       ) ا�صرت�صع لولدك بلنب احل�صان، واإياك والقباح 
فاإن اللنب قد يعدي ()39( . وقال : ) ل ت�صرت�صعوا  
اإىل  يرتمح  الغالم  واإن  يعدي،  اللنب  فاإن  احلمقاء، 
– يف الرعونة واحلمق ( اإىل الظئر  – يعني  اللنب 

)40( . وعن الإمام ال�صادق عليه ال�صالم : ) قال 
اأمري املوؤمنني عليه ال�صالم انظروا من تر�صع اأولدكم 
فاإن  اللنب ي�صب عليه ()41( . ويقال : ) يح�صن خلق 
الولد اإذا ح�صن خل املر�صعة، وي�صوء خلقه اإذا �صاء         

خلقها ()42( .
 (  : فاأجيب  البادية  يف  الر�صاع  اختيار  عن  و�صئل 

لماذا تعددت كل هذه الروايات المعبرة عن ذلك ؟ ألحبِّ 

المسلمين رسولهم  األعظم، أم لغاية أخرى مسيرة من لدن 

جماعة تطلب من خالل نشرها إطالع الناس على أمر يجول في 

خلدها، أال وهو فصاحة قريش
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)24( ال�صرية احللبية : 30/1 . وظ. تف�صري القراآن الكرمي ، 
م�صطفى اخلميني : 196/2 .

من  ا�صتهر  عما  الإل��ب��ا���ص  وم��زي��ل  اخل��ف��اء  ك�صف  ظ.   )25(
حممد  بن  اإ�صماعيل  ال�صيخ   ، النا�ص  األ�صنة  على  الأح��ادي��ث 

العجلوين : 201/1 .
)26( ظ. ك�صف اخلفاء : 201/1 .

)27( تف�صري ال�صمرقندي ، اأبو الليث ال�صمرقندي : 244/2 .
)28( ظ. جملة تراثنا ، العددان الثاين والثالث ، ال�صنة الثانية 

1407ه� : 74/8 .
)29( ال�صفا بتعريف حقوق امل�صطفى : 80/1 .

)30( مكاتيب الر�صول )�ص( ، ال�صيخ علي الأحمدي املياجني 
: الهام�ص 81/1 .

)31( تاج العرو�ص : 1/ 22-21 .
)32( م�صند اأحمد بن حنبل : 250/2 ، 442 .

)33( الفائق : املقدمة �ص9 .
)34( كنز العمال : 171/7 .

)35( ال�صتغاثة : 46/1 .
عبد  ال��دي��ن  حميي  حممد   : حت   ، )���ص(  النبي  �صرية   )36(

احلميد : 104/1 .
)37( م�صالك الإفهام : الهام�ص 241/7 . 

)38( اللمعة الدم�صقية : 165/5 .
)39( امل�صدر نف�صه .

)40( م�صالك الإفهام : الهام�ص 241/7 .
)41( جامع املقا�صد : 210/12 .

)42( ال�صحيح من �صرية النبي الأعظم )�ص( ، ال�صيد جعفر 
مرت�صى العاملي : 69/2 . 

)43( �صرح املهذب : 227/18 .
)44( رد املحتار على الدرر املختار �صرح تنوير الأب�صار يف فقه 
مذهب الإمام اأبي حنيفة   النعمان ، حممد اأمني ال�صهري بابن 

عابدين : 30/1 .
اأمني  اأحمد  ال�صيخ   ، والبديع  والبيان  املعاين  يف  البليغ   )45(

ال�صريازي : 274 .
احلميد  عبد  د.   : حت   ، الأع��ظ��م  واملحيط  املحكم  ظ.   )46(

هنداوي : 406/9 .
)47( تهذيب اللغة ، الأزهري ، حت : يعقوب عبد النبي ، وحممد 
علي النجار : )باد( 206/14-207 ، واملحكم واملحيط الأعظم 
: 406/9 ، واأ�صا�ص البالغة ، الزخم�صري ، حت : حممد با�صل 
عيون ال�صود : 86/1 ، ول�صان العرب : )بيد( 99/3 ، )ميد( 

. 413/3 :
)48( ظ. مقايي�ص اللغة ، ابن فار�ص : )بيد( 326-325/1 .

غريب  يف  والنهاية   ،  140/1  : احل��دي��ث  غريب  ظ.   )49(
احلديث : 171/1 .

)50( كتاب العني ، حت : د. عبد احلميد هنداوي : )بيد( .
)51( �صرح الر�صي على الكافية : 127/2 .

)52( ظ. �صرح الت�صهيل : 312/2 .
)53( ظ. مغني اللبيب : 203-201/2 .

)54( ظ. بحار الأنوار : 158/17 .
)55( ظ. جامع الدرو�ص العربية : 147-146/2 .

)56( الأم ، ال�صافعي : 217/1 ، وم�صند الإمام ال�صافعي : 60 
 : ، والفائق   140/1 : ، وغريب   احلديث  )ورد مزيدا عليه( 

126/1 ، والنهاية يف غريب احلديث : 171/1 .
)57( ظ. تاج العرو�ص ، حت : عبد ال�صالم حممد هارون : )بيد( 

. 454/7
غريب  يف  والنهاية   ،  140/1  : احل��دي��ث  غريب   . ظ   )58(

احلديث : 171/1 .
)59( ظ. الأم : 217/1 .

للر�صاع، هو عادة  البادية  اإىل  الأطفال  اإر�صال  كان 
اأطفالهم   ين�صاأ  بذلك  اأن  يرون  حيث  مكة،  اأ�صراف 
واأ�صفى  واأقوى جنانا،  ل�صانا،  واأف�صح  اأبدانا،  اأ�صح 
فكرا وقريحة، وهي نظرة �صحيحة و�صليمة ()43( .

والأ�صلوب بح�صب ما ذكر اأ�صلوب ا�صتثناء، وهو ) اآكد 
يف املدح ملا فيه من املدح على املدح والإ�صعار باأنه مل 
يجد �صفة ذم ي�صتثنيها فا�صطر اإىل ا�صتثناء �صفة 
اآت من )  والتاأكيد يف هذا احلديث   . مدح ()44( 
اأن ذكر اأداة ال�صتثناء قبل ذكر امل�صتثنى يوهم اإخراج 
�صيء مما قبلها من حيث اإن الأ�صل يف ال�صتثناء هو 
اأخرى  الأداة �صفة مدح  بعد  فاإذا ذكرت  الت�صال، 

جاء التاأكيد ()45( .
لفظها، ومعناها،   : ودّب الختالف يف كلمة )بيد( 
فقيل : اإنها مبعنى ) من اأجل (، و )غري( - وهي اأعلى 
ما قيل يف معناها عند ابن �صيده )ت458ه���()46( 
-، نحو قولهم حكاية عن ابن ال�صكيت )ت244ه�( 
: )رجل كثري املال بيد اأنه بخيل()47(، وقد يكتفي 
بع�صهم بهذا املعنى)48(، وترد مبعنى على، وذكر 
بع�صها  قريب  املعنى  حيث  من  كلها  اأنها  عبيد  اأب��و 
. وه��ي عند اخلليل )ت175ه����(  ب��ع�����ص)49(  م��ن 
مبعنى غري وعلى)50(، وذكر الر�صي ال�صرتابادي 
: ) وقولهم بيد، مثل غري، ول جتيىء  )ت688ه���( 
اإل يف املنقطع م�صافة اإىل )اأن( و�صلتها ... ويجوز 
يقال هي  واأن  )اأن(  اإىل  لإ�صافتها  ببنائها  يقال  اأن 
من�صوبة لكونها يف ال�صتثناء املنقطع ()51( . واأ�صار 
ابن مالك اإىل ذلك ب�صورة موجزة)52( . وحتدث 
معانيها  ع��ن  الأن�����ص��اري )ت762ه�����(  ه�صام  اب��ن 
واإعرابها)53( . واأ�صمى ال�صيخ م�صطفى الغالييني 
دون  من  ال�صتثناء  ب�صبه  ول�صيما  ببيد،  ال�صتثناء 
لذلك  امل�صوغ  يكون  ورمبا  لذلك)54(،  امل�صوغ  ذكر 
خروجها عن املاألوف يف ا�صتعمال العرب . وثم معان 
مبعنى  اإتيانها  وهي  املجل�صي،  العالمة  ذكرها  لها 

�صوى، واإل)55( .
حديث  يف  الأعظم  الر�صول  ا�صتعملها  الكلمة  وه��ذه 
نحن   ( وه���و:  ال�صابقة،  الأمم  يخ�ص  فيما  اآخ���ر 
اأوت��وا  اأنهم  بيد  القيامة،  ي��وم  ال�صابقون  الآخ���رون 
الكتاب من قبلنا واأوتيناه من بعدهم ()56(، وقيل 
اإىل  – وب��اأِي��َد)57(، بالذهاب بها  باأْيد  يف بيد فيه 
معنى ال��ق��وة)58( .وذك��ر لفظ )ب��ائ��د()59(، وهو 

لي�ص له معنى .
وخال�صة القول اإن ف�صاحة ر�صول اهلل بل بالغته اأمر 
الر�صول  انت�صاب  من  اأعظم  والر�صالة  منه،  مفروغ 
على  بكر  بن  ب�صعد  افتخاره  اأو  قري�ص  اإىل  الأعظم 
الرغم من اعتياد العرب على النت�صاب اإىل قبائلهم 
اأو اآبائهم، لأنهم كانوا يخلدون ذلك، قال تعاىل : } 
َاْذُكُروْا اهلّلَ َكِذْكِرُكْم اآَباءُكْم اأَْو اأَ�َصدَّ ِذْكرااً {  البقرة 
اأ�صرف اخللق عند  اأراد  200، ولكن الر�صول الأمني 
وول��ده  ال�صالم،  عليه  اإبراهيم  فالنبي  تعاىل،  اهلل 
منهم  باأن  كلهم  يت�صرفون  عدنان  والأب  اإ�صماعيل، 

ر�صول اهلل �صلى اهلل عليه واآله و�صلم .
واآل��ه  عليه  اهلل  العظيم)�صلى  الر�صول  رم��ى  واإذا 
ل  نحن  فلمنا�صبة  انت�صابه  جهة  بيان  اإىل  و�صلم( 
نعلمها، اأو اأنها و�صلت اإلينا، ونحن ل ن�صّلم ب�صحتها، 
اأو �صعد  اإىل الإيقاع بقري�ص،  اإي�صال الأمر  من دون 
بن بكر، لأين اأرى باأن احلديث كان يف اأوله خمت�صرا 
من دون ذكر قري�ص اأو �صعد بن بكر، واإذا كان الأمر 
خرجت  �صواء  به  املتعلقة  املعاين  ف�صت�صقط  كذلك 

للمدح اأو تاأكيده . 
 وختاما يطيب يل بعد فراغي من البحث اأن اأبنّي ما 

متخ�ص عنه، وهو : 
1- تعدد روايات احلديث بالنق�صان تارة وبالزيادة 

تارة اأخرى .
على  وال�صك  الريبة  على  يبعث  احلديث  �صند   -2

الرغم من �صحة معناه .
اأول��ه موجزا، ورمبا زيد  براأيي يف  3- كان احلديث 

عليه لغايات يطلبها املتزيدون . 
4- �صقوط معاين )بيد(، ول �صيما اإتيانها مبعنى غري 
قري�ص،  مدح  حول  لدورانها  املنقطع،  ال�صتثناء  يف 
و�صعد بن بكر، وان�صغال العلماء بهما، وربط ف�صاحة 
له  اهلل  تاأييد  الرغم من  على  بف�صاحتهما  الر�صول 
وت�صديده، والقراآن الكرمي من اهلل تعاىل، وقد نزل 
فهو  به،  حتداهم  وقد  امل�صطفى،  حممد  قلب  على 
وف�صاحة  لغتيهما،  من  اأف�صح  يكون  ذلك  بح�صبان 
الر�صول اأعلى �صاأنا من ف�صاحتهما على الرغم من 
ن�صاأته فيهما، لأن املرء اللبيب يعدل عن الف�صيح اإذا 
�صمع كلمة اأف�صح منه، والبليغ اإذا �صمع كالما اأبلغ 
منه ؛ فكيف اإذا كان املعني الر�صول حممد �صلى اهلل 

عليه واآله و�صلم ؟!
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ل���ق���د����ص���ك ي������ا ب�������اب احل������وائ������ ب����اب 
ج���الل���ة  روؤاك  م�����ن  ج���ان���ب���ي���ه  ع����ل����ى 
وم���������ن ح������ول������ه ل����ل����ظ����ام����ئ����ني م���������وارد 
م��ط��ل��ب  ل�����غ�����ريك  ب��������اب  يف  رد  اذا 
م���ن���اب���ع ري�������ًا ع���ن���د ب������اب اب������ن ج��ع��ف��ر 
ل���غ���ريه  رح���������اب  �����ص����اق����ت  ان  ي�����رح�����ب 
ل��ت��ه��ن��ك ع��ق��ب��ى ال�����ص��اب��ري��ن اأب�����ا ال��ر���ص��ا 
 ل���ئ���ي���م���ة  اأك����������ف يف   ص�����و������ وع�����رب�����د 
مت����ر�����س م���ن���ك ال�������ص���ر يف ك������ل  م��ف�����ص��ل 
النهى  ذوي  ع��ن��د  ال�����ص��رب  وع��ق��ب��ى  ���ص��ب��ور 
ال�����ص��م��ا  ا���ص��ت��ط��ال اىل  ب���ه ع�����ص��ت  ف���ك���وخ 
وم������ن خ����رب����ة ف���ي���ه���ا اأق�����م�����ت ت��������الألأت 
ج��ن��ب��ات��ه  يف  ع�������ص���ت  ����ص���ج���ن  وم���ظ���ل���م 
حت�������ول �����ص����رح����ًا ق�����د ت����ك����ام����ل ع���ن���ده 
ت��خ�����ص��ب��ه ال������ص�����واء م����ن ك�����ل  م��وج��ة 
����ص���ب���وح مب���ط���ل���ول ال���ط���ي���وب ���ص��ب��اح��ه 
���ه  ب�����ال�����ن�����ور ع����ن����د م�������ص���ائ ����وم����ت���������ص
 ص����َم راه�������ب ه���ا����ص���م����� ����اأب���������اب �����ص����ري
ت��غ��ط��ي��ه م����ن ���ص��ي��ب اب�����ن ج��ع��ف��ر ه��ي��ب��ة 
���ص��ه��ي��دي��ن م���ن ����ص���م ُا����ص���ي���ب ب���ه ال��ه��دى 
رف��ع��ة  اأر������ص�����َك  دون  ال����رُثي����ا  ���ص��ت��ب��ق��ى 
 واأخ�������دم�������ه الم����������الك ف����ه����ي ب���ب���اب���ه
اأه������ل������ُه  اهلل  ك�����������َرم  ب�����ي�����ت  ف�������ان�������ك 
حم���م���د  اآل  اهلل  اآل  ب�����ي�����ت  وي���������ا 
ال���ُدن���ا  ويف  امل����ع����اد  يف  زادًا  ت���خ���ذت���ك 

ج����ث����ت ح�����ول�����ه ل����ل����ط����ال����ب����ني رغ��������اُب
وك�����������ل ف�������ن�������اء ل�����ل�����م�����ه�����اب م������ه������اُب
ت����������روي وب����������اب الك�������رم�������ني ع����ب����اُب
�������الُب ف����ف����ي ب�������اب م����و�����ص����ى لي���������رد ط
ف���ت���و����ص���ع م����ن����ه ال�����واف�����دي�����ن رح�������اُب
ت���ف���ي�������س ع������ط������اًء ل����ل����ذي����ن اأن������اب������وا
ع�����ذاُب وا����ص���ت���ط���ال  ح��ب�����س  ط�����ال  واإن 
وج������������ن ب���������ه ل�����ل�����ظ�����امل�����ني ع������ق������اُب
ف����م����ا ن����������اَء ع����ظ����م واه�����������ن واه����������اُب
ث���������واُب م�����ن�����ه  اهلل  وع������ن������د  ج���������الل 
وق�������ص���ر ب����ه ع����ا�����س ال���ر����ص���ي���د خ������راُب
ق����ب����اُب ال����ن���������ص����ار  اأزه����������ى  يف  مت���������ّوج 
اأن�����ي�����������ص�����اك حم������������راب ب������ه وك�����ت�����اُب
ن�������ص���اب  ال�����ف�����ن�����ون   اآي��������������ات لأروع 
ف���ف���ي ك�����ل م������وج م�����ن ����ص���ن���اه خ�������ص���اُب
�������ن�������اه ل����ل����ط����ي����وب وط�������اب  ك��������������اأَن ف
ك�����������اأَن ل������ه ك������ل ال���������ص����م����و�����س ث����ي����اُب
وغ����ط����ى اجل��������واد ال���غ���م���ر م���ن���ه ت������راُب
وي���زه���ي���ه م����ن غ�����ص��ن اجل��������واد ���ص��ب��اُب
م�������ص���اُب م����ن����ه   اهلل ر�������ص������وُل  وق����ل����ب 
وُي������ف������دى ل���ك���ل م�����ن ح�������ص���اك ����ص���ه���اُب
وخ������ط  ذه������اب ال���رج�������س ع���ن���ه ك���ت���اُب
وذه����������اب  ج�����ي�����ئ�����ة  اآن  ك��������ل  ل�����ه�����ا 
�����ص����ق����اك م�����ن ال����غ����ي���� امل�����ل�����َ ����ص���ح���اب 
ورب��������اُب ال���غ�������ص���ا  وادي  ل  غ�����رام�����ي 
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يف اأحكام العبادات

الوجيز

 م�صاألة  94 : جتب �صجدتان لل�صهو يف عدة 
موارد :

1- ما اإذا تكلم يف ال�صالة �صهوااً � على الأحوط 
. �

2- ما اإذا �صلم يف غري مو�صعه � على الأحوط 
. �

3- ما اإذا �صك بني الأربع واخلم�ص كما تقدم 
. 91  يف امل�صاألة

4- ما اإذا علم �� اإجمالاً �� بعد ال�صالة اأنه زاد 
يوجب  ل  نق�صااً  اأو  زيادة  منها  نق�ص  اأو  فيها 
على  ال�صهو  �صجدتي  ي�صجد  فاإنه   ، بطالنها 

الأحوط.
ب�صجدتي  امل�صلي  ياأتي  اأن  الأوىل  والأحوط 
ال�صهو فيما اإذا قام يف مو�صع اجللو�ص اأو جل�ص 
ي�صجد  اأن  الوىل  بل   ، �صهوااً  القيام  يف مو�صع 

لكل زيادة ونقي�صة .
 م�صاألة  95 : تعترب النية يف �صجدتي ال�صهو ، 
ويكفي يف كيفيتهما اأن ي�صجد ويقول يف �صجوده  
النبي  اأيها  عليك  ال�صالم   ، وباهلل  اهلل  ب�صم   
ويجل�ص  راأ�صه  يرفع  ثم    وبركاته  اهلل  ورحمة 
ثم ي�صجد وياأتي بالذكر املتقدم ثم يرفع راأ�صه 
ويت�صهد ت�صهد ال�صالة ثم يقول ال�صالم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته .
 م�صاألة 96 : يعترب �� على الأحوط يف �صجدتي 
ال�صهو اأن يكون ال�صجود على ما ي�صح ال�صجود 
ال�صبعة  موا�صعه  ي�صع  واأن   ، ال�صالة  عليه يف 
�صروط  بقية  فيها  تعترب  ول   ، الأر�ص  على 
وال�صتقبال  الطهارة  من  ال�صالة  اأو  ال�صجود 

ونحوهما.

�صجدتا  ال�صهو

طبقا لفتاوى املرجع الدين الأعلى �صماحة اآية اهلل العظمى ال�صيد علي احل�صيني 
ال�صي�صتاين )دام ظله الوارف(


httpwwwsistaniorg

ال�صوؤال :
نرجو من �صماحتكم الن�ص يف رعاية حق اجلار ؟

اجلواب :
قد ح يف الروايات الكثرية على رعاية اجلار وح�صن املعا�صرة 

مع اجلريان وكف الأذى عنهم وحرمة اإيذائهم، وقد ورد يف بع�س 
الروايات : اإن ح�صن اجلوار يزيد يف الرزق، ويف بع�صها الآخر : اأن 

ح�صن اجلوار يعمر الديار ويزيد يف الأعمار، ويف الثال : من كف اأذاه 
عن جاره اأقال اهلل عرثته يوم القيامة، ويف الرابع : لي�س منا من 

مل يح�صن جماورة من جاوره، وغريها ا قد اأكد يف الو�صية باجلار 
وت�صديد الأمر فيه.

ال�صوؤال :
هل ورد احل على حق اجلار؟

اجلواب :
حق اجلوار قريب من حق الرحم ، ي�صتوي يف ذلك احلق اجلار امل�صلم 

واجلار غري امل�صلم ، فقد اأثبت ر�صول اهلل  للجارغري امل�صلم هذا 
احلق حي قال  :اجلريان ثالثة: فمنهم من له ثالث حقوق: 
حق الإ�صالم ، وحق اجلوار ، وحق القرابة ، ومنهم له حقان: حق 

 .الكافر له حق ا جلوار :الإ�صالم ، وحق اجلوار، ومنهم من له واحد
وقال  :اأح�صن جماورة من جاورك تكن موؤمنًا. وقد اأو�صى 

الإمام علي الإمامني احل�صن واحل�صني باجلريان بعدما �صربه اللعني 
ابن ملجم فقال  :اهلل اهلل يف جريانكم فاإنهم و�صية نبيكم ما زال 

.يو�صي بهم حتى ظننا اأنه �صيورثهم
 : وقال ،  ملعون ملعون من َاذى جاره : وقال الإمام ال�صادق

.لي�س منا من مل يح�صن جماورة من جاوره

ح�صن اجلوار
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◄اإعداد: هيئة التحرير

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

)قّد�س �صّره(

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

)دام ظّله الوارف(

املعامالت املحرمة �صتة:
)1( بيع امل�صكر املايع والكلب غري ال�صيود واخلنزير وامليتة، 
على  بيعه  يجوز  النج�صة  الأعيان  من  الأربعة  هذه  وغري 
واإن  للت�صميد،  كالعذرة  حمللة  منفعة  له  كانت  اإذا  الأظهر، 

كان الأحو تركه.
)2( بيع املال املغ�صوب.

والظاهر  امل�صهور،  على  كال�صباع  له  مالية  ل  ما  بيع   )3(
جوازه.

كاآلت  احلرام  يف  املتعارفة  منفعته  تنح�صر  ما  بيع   )4(
القمار واللهو.

)5( املعاملة الربوية.
)6( املعاملة امل�صتملة على الغ�س، وهو: )مزج املبيع املرغوب 
فيه بغريه ا يخفى من دون اإعالم( كمزج الدهن بال�صحم، 
ففي النبوي: )لي�س منا من غ�س م�صلمًا اأو �صره اأو ماكره(، 
ويف اآخر: )من غ�س اأخاه امل�صلم نزع اهلل بركة رزقه، و�صد 

عليه معي�صته، ووكله اإىل نف�صه(

املعامالت املحّرمة �� و�صعًا اأو تكليفًا �� كثرية: منها ما يلي:
 ، واخلنزير  ال�صيود  غري  والكلب  املائع  امل�صكر  بيع   )1(
بيع  ويجوز   ،  �� لزومًا   الأحو على   �� النج�صة  امليتة  وكذا 
اإذا كانت له منفعة  النج�صة  غري هذه الأربعة من الأعيان 
 حمّللة كالعذرة للت�صميد والدم للتزريق ، واإن كان الأحو

ا�صتحبابًا تركه.
)2( بيع املال املغ�صوب.

)3( بيع ما ل مالية له �� على الأحو لزومًا �� ، كال�صباع اإذا 
مل تكن لها منفعة حمّللة معتّد بها.

كاآلت  احلرام  يف  املتعارفة  منفعته  تنح�صر  ما  بيع   )4(
القمار واللهو املحرم.

)5( املعاملة الربوية.
)6( املعاملة امل�صتملة على الغ�س ، وهو على اأنواع منها: مزج 
كمزج  اإعالم  دون  من  يخفى  ا  بغريه  فيه  املرغوب  املبيع 
الدهن بال�صحم ، ومنها: اإظهار ال�صفة اجليدة يف املبيع مع 
اأنها مفقودة واقعًا كر�ّس املاء على بع�س اخل�صروات ليتوّهم 
اأنها جديدة ، ويف النبوي: ) لي�س مّنا من غ�ّس م�صلمًا اأو �صّره 
اأو ماكره ( ويف اآخر: ) من غ�ّس اأخاه امل�صلم نزع اهلل بركة 

رزقه ، و�صّد عليه معي�صته ، ووكله اإىل نف�صه (.

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(



املعامالت املحرمة
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• اإعداد: ح�صني عبد الأمري

ال�صيد ال�صعيد
مد ار ال�صدر


الكاظمية  مدينة  يف  ال�صدر  باقر  حممد  ال�صيد  ول��د 
املقد�صة ، يف اخلام�ص والع�صرين من �صهر ذي القعدة ، 

يف �صنة ) 1353 ه� ( .
منزلة  ذا  ال�صدر  حيدر  ال�صيد  العالمة  وال��ده  وك��ان 
عظيمة ، وكان جده لأبيه � وهو ال�صيد اإ�صماعيل ال�صدر 
لل�صيعة  وفخرااً   ، للفقهاء  ومربيااً   ، للطائفة  زعيمااً   �
، وزاه��دااً ، وورعااً ، ومت�صلعااً بالفقه والأ�صول ، واأحد 

املراجع الِعظام لل�صيعة يف العراق .
اأما والدته فهي ال�صاحلة التقية ، بنت اآية اهلل ال�صيخ 
عبد احل�صني اآل يا�صني ، وهو من اأعاظم علماء ال�صيعة 

ومفاخرها .
والدته  َكنف  ال�صدر يف  ال�صيد  تربَّى  وال��ده  وف��اة  بعد 
باه كانت عالئم النبوغ  اأوائ��ل �صِ واأخيه الأكرب ، ومنذ 

والذكاء بادية عليه من خالل حركاته و�صكناته .

 
الدرا�صة يف  ى جانبااً من  وتلقَّ  ، والكتابة  القراءة  تعلَّم 
الكاظمية  مدينة  البتدائية يف  الن�صر  منتدى  مدار�ص 
اإعجاب  مو�صع  وك��ان   ، ال�صن  �صغري  وه��و   ، املقد�صة 
ة ذكائه ونبوغه املبكر ، ولهذا  الأ�صاتذة والطالب ِل�ِصدَّ

در�ص اأكرث كتب ال�صطوح العالية دون اأ�صتاذ .
فبداأ بدرا�صة كتاب ) املنطق ( ، وهو يف �صن احلادية 
يف  ر�صالة  كتب  الفرتة  نف�ص  ويف   ، عمره  من  ع�صرة 
املنطق ، وكانت له بع�ص الإ�صكالت على الكتب املنطقية 
كتاب  بدرا�صة  بداأ  ع�صرة من عمره  الثانية  بداية  ويف 
)معامل الأ�صول ( عند اأخيه ال�صيد اإ�صماعيل ال�صدر 
وكان يعرت�ص على �صاحب املعامل ، فقال له اأخوه : اإن 
هذه العرتا�صات هي نف�صها التي اعرت�ص بها �صاحب 

كفاية الأ�صول على �صاحب املعامل .
ويف �صنة ) 1365 ه� ( �صافر ال�صيد ال�صهيد من مدينة 
الكاظمية املقد�صة اإىل مدينة النجف الأ�صرف لإكمال 

درا�صته .
فتتلمذ عند �صخ�صيَّتني بارزتني من اأهل العلم والف�صيلة 
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وهما: اآية اهلل ال�صيخ حممد ر�صا اآل يا�صني ، واآية اهلل 
العظمى ال�صيد اأبو القا�صم اخلوئي. 

اأنهى درا�صته الفقهية عام ) 1379 ه� ( ، والأ�صولية 
عام ) 1378 ه� ( ، عند ال�صيد اخلوئي .وبالرغم من 
ة درا�صة ال�صيد ال�صدر منذ ال�صبا وحتى اإكمالها  اأن ُمدَّ
اأنَّها من حيث  اإل   ، 18 ( عامااً  اأو   17  ( تتجاوز  مل 

نوعية الدرا�صة تعدُّ فرتة طويلة جدااً .
لأن ال�صيد كان خالل فرتة ا�صتغاله بالدرا�صة من�صرفااً 
النوم  ا�صتيقاظه من  العلم، فكان منذ  بكله لتح�صيل 
البحث  يتابع  ل��ي��الاً  م��ن��اِم��ِه  �صاعة  ح��ني  واإىل  مبكرااً 

والتفكري ، حتى عند ِقيامه وُجلو�صه وَم�صيه .

 
اإلقاء درو�صه ومل يتجاوز عمره  ال�صدر يف  ال�صيد  بداأ 
خم�صا وع�صرين عامااً ، فقد بداأ بتدري�ص الدورة الأوىل 
يف علم الأ�صول يف الثاين ع�صر من �صهر جمادي الآخرة 
، من �صنة ) 1378 ه� ( ، واأنهاها يف الثاين ع�صر من 

�صهر ربيع الأول ، من �صنة ) 1391 ه� ( .
الع�صرين من رجب  الثانية يف  ال��دورة  بتدري�ص  و�صرع 
البحث  بتدري�ص  ب��داأ  كما   ، ال�صنة  نف�ص  من  ب  املرجَّ
�صنة  يف  الوثقى  ال��ع��روة  نهج  على  الفقه  يف  اخل���ارج 

)1381ه� ( .

 
نذكر منهم :

ال�صيد كاظم احلائري . اآية اهلل   - 1
ال�صاهرودي  الها�صمي  حممود  ال�صيد  اهلل  اآية   -  2

.3 - اآية اهلل ال�صيد حممد باقر احلكيم .

 
نذكر �صذرات منها وكالآتي :

ُحّبه وعاطفته : اإن من �ِصمات �صخ�صيته تلك العاطفة 
احلارة ، والأحا�صي�ص ال�صادقة ، وال�صعور الأبوي جتاه 

كل اأبناء الأمة .

فرتاُه تارةاً َيلتقيك بوجه َطليٍق ، تعلوه ابت�صامة ُت�صِعُرك 
اأن  الزائر  يح�صب  حتى   ، عظيم  وحنان   ، كبرٍي   بحب

ال�صيد ل يحب غريه .
واإن حتدث معه اأ�صغى اإليه باهتمام كبري ورعاية كاملة 
وكان �صماحته يقول : اإذا كنا ل َن�َصع النا�ص باأموالنا ، 

فلماذا ل َن�َصعهم باأخالِقنا وقلوِبنا وعواطفنا ؟
�صاأنه : مل يكن ال�صهيد ال�صدر زاهدااً يف حطام الدنيا  
اأ�صباب  فقد  لأن��ه  اأو   ، منها  �صيئااً  ميلك  ل  ك��ان  لأن��ه 

الرفاهية يف حياته ، ف�صار الزهد خياره القهري .
بل زهد يف الدنيا وهي مقبلة عليه ، وزهد يف الرفاه وهو 

ري غريي . يف قب�صة ميينه ، وكاأنه يقول : يا دنيا ُغ
قد كان زاهدااً يف ملب�صه وماأكله ، ومل يلب�ص عباءة يزيد 
الذي  الوقت  يف   ، اآن���ذاك  دنانري  خم�صة  عن  �صعرها 
كانت ت�صله اأرقى اأنواع املالب�ص والأقم�صة ممن ُيحبونه 

ونه ، لكنه كان ياأمر بتوزيعها على طالبه . ويودُّ
ال�صيد هو  ال��رائ��ع��ة يف حياة  م��ن اجل��وان��ب  ع��ب��ادت��ه: 
اجلانب العبادي، ول ُي�صَتغَرب اإذا قلنا: اإنه كان يهتم 
يف هذا اجلانب بالكيف دون الكم ، فكان يقت�صر على 

الواجبات واملهم من امل�صتحبات .
النقطاع  هي  العبادات  تلك  متيَّز  التي  َمة  ال�ص وكانت 
ني ، فقد  الكامل هلل تعاىل ، والإخال�ص واخل�صوع التامَّ
كان ل ي�صلي ول يدعو ول ميار�ص اأمثال هذه العبادات 

اإل اإذا ح�صل له توجه وانقطاع كاملني .
�صربه وَت�صاحمه : كان ال�صيد ال�صدر اأ�صوة يف ال�صرب ، 
والتحمل ، والعفو عند املقدرة ، فقد كان يتلقى ما يوجه 
ن اأ�صاء  اإليه ب�صرب تنوء منه اجلبال ، وكان ي�صفح عمَّ

دية . اإليه بروح حممَّ

  
مة،  األَّف ال�صيد ال�صهيد ال�صدر العديد من الكتب الَقي
يف خمتلف حقول املعرفة ، وكان لها دور بارز يف انت�صار 

الفكر الإ�صالمي على ال�صاحة الإ�صالمية .
ونذكر منها ما يلي :

التاريخ . َفَدك يف   - 1

. اأجزاء  ، ثالث  الأ�صول  2 - درو�ص يف علم 
3 - بحث حول املهدي ) عليه ال�صالم ( .

4 - ن�صاأة الت�صيع وال�صيعة .
العبادات . ة يف  5 - نظرة عامَّ

6 - فل�صفُتنا .
7 - اقت�صاُدنا .

8 - الأُ�ُص�ص املنطقية لال�صتقراء .
9 - ر�صالة يف علم املنطق .

الِفكر يف علم الأ�صول . 10 - غاية 
11 - املدر�صة الإ�صالمية .

12 - املعامل اجلديدة لالأ�صول .
13 - البنك الالربوي يف الإ�صالم .

14 - بحوث يف �صرح العروة الوثقى .
. اأحكام احلج  15 - موجز 

16 - الفتاوى الوا�صحة .
القدمية  الفل�صفة  بني  مقارن  فل�صفي  بحث   -  17

والفل�صفة اجلديدة .
الولية . 18 - بحث حول 

لل�صيد   ) ال�صاحلني  منهاج   ( على  تعليقة   -  19
حم�صن احلكيم .

حممد  لل�صيخ   ) الراغبني  ُبلغة   ( على  تعليقة   -  20
ر�صا اآل يا�صني .

21 - املدر�صة القراآنية ، جمموعة املحا�صرات .
22 - الإ�صالم يقود احلياة .

  
بعد اأن اأم�صى ال�صيد ال�صهيد ال�صدر ) قد�ص �صره ( 
ع�صرة اأ�صهر يف الإقامة اجلربية ، متَّ اعتقاله يف التا�صع 
ع�صر من �صهر جمادي الأوىل ، من �صنة ) 1400 ه� (  

املوافق 5 / 4 / 1980 م .
ال�صيد  ا�صت�صهَد  الأخري  اأيام من العتقال  وبعد ثالثة 
ال�صدر ) قد�ص �صره ( على نحٍو َفاجع ، مع اأخته العلوية 

الطاهرة ِبنُت الُهدى .

37 رجب الأ�صب 1435 ه�





  ناصر الخزاعي
   

تاأتي قيمة ال�صوؤال ال�صائك الذي نطرحه  ومن هنا 
حول تو�ّصل هذه القوة مبا يعرف ب�)العوملة ( لتمرير 
ال�صتعالئّية  واملقا�صد  النوايا  ذي  الثقايف  امل�صروع 
التي ل حترتم اخل�صو�صّيات الثقافّية املغايرة، ول 

ترعى لها اإّل ول ذّمة!
م�صطلحا   ) التدويل   ( ومرادفها  العوملة  اأ�صبحت 
الإعالمّية  املخاطبات  عقود عديدة يف  منذ  �صائعا 
ويف الدوائر الثقافّية واملوؤ�ص�صات التجارّية يف اأرجاء 
العامل، لكن هذا ل يعني اأّن لها تعريفا �صارما، اأي 
العديد  ت��دار  ذلك ظّلت  ومع  مانعا،  تعريفا جامعا 
حول  والدرا�صات  الفكرّية  وال��ن��دوات  الأبحاث  من 
الفكرة العامة للعوملة، ل حول مدلولها الفعلي املرتبط 
ملحاولة  الواقعي  وبالتفكري  والتحديث،  باحلداثة 
حتويل العامل كّله اإىل جمتمع واحد، وذلك من خالل 
ال�صعي لدمج جمموعة ُبنى العامل الثقافّية املتنّوعة 
واملتعّددة حتت اأفق بنية ثقافّية واحدة، هي باحلقيقة 
ل متّثل اإّل ثقافة القوة الغالبة اقت�صاديا وع�صكرّيا 

وفكرّيا، ولو بالقوة والإكراه!
بني  الثقايف  الرت��ب��اط  فتعني  الثقافية  العوملة  اأّم��ا 
ال��ع��ادات من  و  الأف��ك��ار  ان��ت��ق��ال  ع��رب  املجتمعات 
الثقافية  النتقالية  والعمليات  اخ��ر،  اإىل  جمتمع 
بني املجتمعات تختلف يف الهمية و درجة التاأثري. 
فاإذا كانت الهيمنة ال�صيا�صية والع�صكرية والثقافية 
الثقافة  ف��اأن  لمريكا  تعود  العامل  يف  والعالمية 
المريكية لها تاأثري كبري على ثقافة جمتمعات العامل 

بحكم ال�صيطرة الثقافية.
غمو�صا  ي��ق��ّل  ل  فهو  الثقافة  م��دل��ول  حت��دي��د  اأّم���ا 
والتبا�صا عن حتديد مدلول العوملة، لكن ميكن القول 

اإّن الثقافة م�صطلح ي�صتخدم للدللة على �صمولية 
متّيز جماعة اإن�صانّية عن جماعة اأخرى من خالل 
خ�صائ�ص معّينة موجودة يف اجلماعة الأوىل دون 
البوذي،  ثقافة  لي�صت  هي  امل�صلم  فثقافة  الثانّية، 
وثقافة البوذي هي لي�صت ثقافة الأفريقي املعزول يف 
غابات الكونغو، وهكذا، مع الإقرار باإمكانية ا�صرتاك 
اجلميع مب�صرتكات ثقافّية اإن�صانّية موجودة بدرجات 

متفاوتة.
وترى كثري من النظريات الثقافية اأن هناك اأ�صكال 
خمتلفة تربط بني الثقافة والهوية، حيث اأن الأخرية 
ن�صاأت من انخراط الفرد �صمن ثقافة حمّددة وهبته 
الإح�صا�ص بوجوده، واأفرزت لديه اعتزازا -لمندوحة 
عنه- بها وبتقاليدها، وبذلك فتباين منط ال�صلوك 
الثقايف واختالفه من بيئة اإىل اأخرى هو اأمر موؤكد 

وحقيقة تنبع من هذا العتزاز بالثقافة الأم.
 وال�صوؤال هنا كيف تعمل العوملة على تثقيف العامل 
و�صهره يف بوتقة واح��دة قاهرة بالرغم من تنوعه 
الإن�صان بطبيعته ميال  اأن  وتعدده ورغم افرتا�صنا 
والعرقية  القومّية  بثقافته  الع��ت��زاز  اإىل  غريزيا 

والدينية؟ 
واجلواب يكمن بطبيعة احلال يف م�صاألة القت�صاد 
اأفرزتها  العاملي اخلا�صع للنظرية الراأ�صمالية التي 
اأمريكا مبرور ال�صنني، ويقوم هذا  اأورب��ا وتزعمتها 
الإنتاج  و�صائل  الهيمنة على  القت�صاد على مبداأي 
يتطلبه ذلك  وما  العاملي  ال�صوق  والتحكم بحاجات 
من �صرورة فتح احلواجز اأمام حركة املال والتجارة 
لإخ�صاعه  متهيدا  الرخي�صة  العاملة  والأي����دي 
تدريجّيا. لكن هذا ل يعني اأن امل�صاألة القت�صادية يف 

ظل القت�صاد املعومل �صتحقق العدالة، بل �صتمحوها 
من خالل تركيز امل��ال  وانح�صاره عند قئة معينة 
و�صتق�صي  الب�صر،  مب��ق��درات  �صتتحكم  وحم���دودة 
الجتماعي  ال�صتقرار  على  القت�صادية  العوملة 
وتقو�ص البنية الجتماعية للمجتمعات الراأ�صمالية 

ذاتها، فكيف احلال باملجتمعات الفقرية!
ك�صفت عن  الغربية  املمار�صات  اإن  القول  وخال�صة 
املادية  م�صاحلها  لتحقيق  ت�صعى  عن�صرية  ثقافة 
وثرائها على ح�صاب م�صالح ال�صعوب الأخرى. وهو 
ما �صيقود اإىل ا�صتحالة احلوار والتفاهم، وحتى لو 
قي�ص للحوار اأن يوجد باأية و�صيلة من الو�صائل مع 
املتنفذين من �صا�صة ال�صتكبار والهيمنة، فهو حوار 
ترى  ا�صتعالئية  نظرة  من  ينطلق  لأن��ه  ج��دوى  بال 
يف ال��ذات ما ل ت��راه يف الآخ��ر، وعليه يجب توحيد 
اإىل  الرامية  الثقافة  هذه  ملواجهة  العاملية  اجلهود 
والإب��ق��اء على منط  الآخ��ر  واإل��غ��اء  والت�صويه  امل�صخ 
ثقايف اأوحد على الأر�ص،  وهذا ما يخالف فطرة اهلل 
و�صبغته التي تقوم على الإقرار بالتعددية والختالف 
و�صرورة احلوار بني اأبناء الب�صر و�صول اإىل �صكل من 
اأ�صكال احلياة ال�صعيدة القائمة على التكافوؤ واملحبة 

واحرتام اإرادة الآخرين وخ�صو�صّياتهم ...

ثقافة العولمة عولمة الثقافة
بعد النهيار املخزي لالحتاد ال�صوفيتي ال�صابق، واجتاه العامل للقطبّية الواحدة ا�صت�صرت  

رغبة القوة العظمى ّثلة باأمريكا يف الهيمنة على العامل اأجمع حتت م�صّوغات وذرائع 
عديدة، لكن اأخطر اأنواع هذه الهيمنة قاطبة هي الهيمنة الثقافّية التي ُيراد منها قمع 
ثقافة ال�صعوب والأ و�صلخها عن جذورها الأ�صيلة لت�صب الإن�صانّية كّلها تابعا من توابع 
القوة العظمى اجلديدة،  ولي�س ثمة من غاية لهذا التابع �صوى الدوران يف الفلك الإمربيايل 

الأمريكي ومتجيد تفاهاته و�صخفه اخلارج عن كّل حدود املنطق والعقل.
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    حجم التوّتر املجتمعّي الذي اأ�صفر عنه احلراك العربّي، والذي ا�صتح�صر العمق 
التي  الحتياجات احلياتّية  ا�صتح�صر طبيعة  كما  النا�ص،  ثقافة  الإ�صالمّي يف 
يتوخونها، من مثل ا�صتعادة الثقة بالنف�ص، وتاأ�صيل الرتباط بجهاز دولة وحكومة 

واأحزاب �صيا�صّية تتوىّل تاأمني مقت�صيات منها الجتماعّي وال�صيا�صّي واملعي�صّي.
    ت�صّظي مكِوّنات جمتمعات احلراك العربّي اإىل حزبّية واأيديولوجّية ومذهبّية 
ا  وطائفّية ومطلبّية، الأمر الذي ُينّبه الدار�ص اإىل وجود تف�ّصخات، واإن بدت اأحياناً
�صغرية على ال�صطح، اإّل اأّنها تك�صف عن تف�ّصخات اأعمق يف بنية هذه املجتمعات.. 
اآن  ي�صاف اإىل ذلك، القابليات احل�ّصا�صة لعداوة الغرب والوقوع باأفخاخه يف 
واحد. وهو ما ي�صتدعي مّنا اإن�صاء منهجّية تف�صريّية تعتمد الو�صف الدقيق لهذا 

الواقع القائم.
    قيام خطاب جديد مبنّي على زحزحة لثوابته. تلك الثوابت التي لطاملا دعت 
اإليها احلركات الإ�صالمّية والعلمانّية. فاإّن هذه اجلماعات ملّا كان من ال�صعب 
عليها رف�ص ثوابتها فاإّنها قامت بانعطافات تاأويلّية لتلك الثوابت عرب جملة من 
التف�صريات واملواقف، بحيث �صار من الوا�صح �صبق املوقف وامل�صلحة على املبادئ 

والروؤى يف كثري من الأحيان.
ونحن يف هذه املقالة، �صنقت�صر على الإ�صالميني، وعلى م�صروعهم وخطابهم 
املرتبط بالدولة والقيادة ال�صيا�صّية. اإّل اأّنا، وقبل بدء ا�صتعرا�ص طرح الإ�صالميني 
يف هذا ال�صاأن، نود اإبراز املق�صود من �صبق املوقف على الروؤية يف بع�ص اخلطاب 

الإ�صالمّي املعا�صر.
جدلّية املوقف والروؤية

ا يف التباين الذي برز ببع�ص املدار�ص الفل�صفّية، والتي اأُطلق على  لن اأدخل عميقاً
بع�صها ا�صم الفل�صفة الواقعّية لتقدميها الواقع املجتمعّي على الفكر.. وعلى بع�صها 
الآخر ا�صم الفل�صفة املثالّية ملا اأولته من اهتمام خا�ص بالفكر والذهن واأ�صبقيته 

على الواقع. واإن كانت املدار�ص ال�صيا�صّية، بل وبع�ص احل�صارات، تاأّثرت ب�صكل 
اأو باآخر مبثل هذا النق�صام الفل�صفّي، بحيث اإن هناك اأيديولوجيات قامت على 
ا  اعتبار اأّن الواقع املتغرّي هو احلاكم يف م�صار الفكرة واملبداإ، واأّن ل مبداأ ثابتاً
ب�صكل نهائّي، اإذ الثابت الوحيد هو جريان الفكرة جمرى تغرّي الواقع وتبّدله. 
وامللفت هنا، اأن طغيان هذا الجتاه فر�ص نف�صه كذريعة َتَتمرَت�ص بها حركات 
واأحزاب ومذاهب دينّية واإ�صالمّية. واأخرجت من ُعباب الغيب فكرة )امل�صلحة 

العليا(، وبنت على �صوئها روؤيتها لالأمور...
امِلّلة واملدنّية يف بناء الدولة الإ�صالمّية

الإ�صالمّية هي  الدولة  اإذ  الإ�صالمّية،  اأو  الدينّية  بامِلّلة هنا اجلماعة  اأق�صد  ل 
الناظم الذي يحفظ م�صالح اجلماعة ويحّقق لها اأمنها ورقّيها، بل اأق�صد امِلّلة 
ا، ومن املذهب ف�صّكل قراءة  باملعنى الذي ان�صطر اليوم من الدين ف�صّكل مذهباً
ة �صارت هي امِلّلة، التي اأّول من تعادي رفاق دربها الدينّي اأو حّتى  اأو فرقة خا�صّ
ا عنفياًّا حتت عنوان التكفري، يف  ا كثرية. ومتار�ص بحّقهم اإق�صاءاً املذهبّي اأحياناً
ة. اإّل اأيّن  الوقت الذي تنا�صر فيه حّتى الظامل اإن كان من ِفرقتها وِمّلتها اخلا�صّ
اأق�صد باملدنّية هنا، مبعنى اإخراج ال�صريعة كما جاءت يف حكم اهلل عن اأن تكون 

م�صدر التقنني والت�صريع والد�صتور احلاكم يف حياة النا�ص.
واأق�صد باملدنّية، ما اأ�صار اإليه ال�صيخ حمّمد مهدي �صم�ص الدين، حينما عّرف 

الدولة املدنّية بقوله: “اأي دولة بال دين”گ1گ.
الن�صطار يف اخلطاب عند احلركات الإ�صالمّية بني مثل هذه الدولة املدنّية، وبني 
دولة امِلّلة تلك، هو الذي علينا التمّعن يف دللته التي اأّول ما تك�صف عن انف�صام 
حاد يف �صخ�صّية بناة احلراك الإ�صالمّي يف الو�صط العربّي املعا�صر، والذي قد 

نحيل اأ�صبابه اإىل:
    اإّما امل�صارعة غري املدرو�صة يف اقتنا�ص فر�صة ا�صتالم احلكم وبناء م�صروع 
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لن نخت�صم يف حتديد ت�صمية للحراك العربّي الأخري. هل هو ربيع عربّي، اأم ثورة عربّية، اأم �صحوة اإ�صالمّية، اأم نه�صة �صعبّية؟ اإلخ… واإن كان لكّل جهة عملت 
ة الداّلة على فهمها للحراك زوجة باأهداف وغايات تتوّخاها منه. اإّل اأّن ما هو مهّم يف هذا احلراك،  على اإطالق ا�صطالحها على هذا احلراك اأ�صبابها اخلا�صّ

ح�صب فهمنا، اأمور منها:

د. ال�صيخ �صفيق جرادي/ معهد املعارف احلكمية

صحوة بناء الدولة

العربّي الحراك 




الدولة، وهذا ما اأرخى بظّله على ت�صريحات ومواقف غري دقيقة وغري مدرو�صة 
ا اأخرى. ا، وم�صرت�صية للمناخات العاّمة والقوى املتحّكمة اأحياناً اأحياناً

الالزمة  املقّدمات  تن�صج  اإىل موقع مل يكن باحل�صبان، ومل  الو�صول  واإّم��ا      
لطرح �صيغ اإ�صالمّية توؤّهل هذا الواقع اجلديد لكي يّت�صف ويت�صّمن عمق الروؤية 

وامل�صروعّية الإ�صالمّية.
    واإّم��ا بفعل ثقل ال�صدمة احل�صارّية التي وقعت على العامل الإ�صالمّي بفعل 
النهو�ص احل�صارّي املاّدّي للغرب. والذي اأخرج اأهل الإ�صالم من اأفق امل�صاركة 
باحلياة العاّمة وال�صاأن ال�صيا�صّي العام، ليعي�صوا يف قمقم الهواج�ص الذاتّية من 
خوف على وجودهم وعلى دينهم واأخالقياتهم ومعتقداتهم. حتى بات هوؤلء بال 
طموح م�صتقبلّي، وبالتايل بال روؤية وا�صحة مل�صروع اإ�صالمّي نا�صج، ولو اأردنا جمع 
وتلخي�ص كّل هذه الأزمات لأفردناها بعبارة واحدة، اأن فر�صّية احلكم جاءتهم 

يف ظّل فقدانهم للثقة باأنف�صهم.
وعند فقدان الثقة بالنف�ص، فاإّن الإن�صان اإذا جاءته بع�ص املقّدرات حتَوّل اإىل و�صع 
ا كان.  من اثنني: اإّما النكفاء على الذات ورف�ص الغري مهما كان ذاك الغري واأياًّ
وهذا الذي ت�صّبب مبا ن�صّميه م�صروع امِلّلة، وهو يف قبال م�صروع الأّمة، اأو اأن ين�صاق 
وينزلق يف ناظمه ال�صيا�صّي اإىل تبعّية اخل�صم الفعلّي الذي يع�صع�ص يف وجدانه، 
ب�صبب ما اأُثقل هذا الوجدان من ا�صتعماٍر لأحا�صي�صه التي باتت تتكّيف مع املناخ 

ال�صتعمارّي الغربّي، وبالتايل مع مزاجه ال�صيا�صّي والت�صريعّي واليومّي. 
اإذ كيف ميكن اأن جنمع بني فكرة املدنّية للدولة مبعنى العلمنة املنادية باإق�صاء 
الدين عن ال�صاأن العام، وبني اأن تكون ال�صريعة الإ�صالمّية هي م�صدر الت�صريع 

واحلكم يف تلك الدولة.
ان ال�صبيل اإىل حتقيق الدولة الإ�صالمّية قد يكون اجلدل بالتي هي اأح�صن عندما 
اإقامة  املُ�صتهَدف  يكون  اأّما حني  الإ�صالمّي.  املجتمع  بناء  املُ�صتهَدف هو  يكون 
احلكومة الإ�صالمّية، فاإن ال�ُصُبل تكون �صاّقة ع�صرية، وتكون بالن�صال واجلهاد يف 

�صبيل اهلل”گ2گ.
اإّن النقاط التي ي�صتدعيها هذا الن�ّص يف تعريفه لل�صحوة كّلها ترتبط ببناء الدولة 

الإ�صالمّية منها:
 -   العمل يف �صبيل حتقيق الدولة الإ�صالمّية.

  -  بناء جمتمع اإ�صالمّي جديد على اأ�صا�ص اجلدل بالتي هي اأح�صن.
  -  الن�صال واجلهاد لبناء الدولة الإ�صالمّية.

فهي اإذن، �صحوة جمتمعّية و�صيا�صّية، طابع ال�صحوة الأ�صا�صّي هو الوعي على 
احل�صانة  واإقامة  املجتمع  بناءات  رفع  يحّقق  مبا  وربطهما  والإ���ص��الم  الواقع 
ال�صيا�صّية له من خالل �صلطة وحكومة نافذة وقادرة حتمل َمَدَيات من اهتمامات 
الأّمة الإ�صالمّية. واأن اأّي خلل بهذين العاملني الأّول، جمتمع الأّمة الإ�صالمّية 
عرب تغليب طابع املّلة؛ اأي الفرقة ال�صّيقة؛ على الأّمة هو ان�صالخ عن ال�صحوة 
الإ�صالمّية، والثاين، اأّي زحزحة عن م�صدرّية الت�صريع الإ�صالمّي النافذ الإجراء 
باإرادة النا�ص هو انزياٌح عن املعنى الدينّي نحو علمنة تف�صل احلياة العاّمة عن 

ال�صريعة، ولو حتت عنوان املدنّية. 

اّن اإقامة طموح مبنّي على اإ�صالم ح�صارّي يق�صي النجاح يف اأبعاد ثالث:
�صة لهذا النموذج احل�صارّي وقابليته على التمّدد املتجاوز  البعد الأّول: الروؤية املوؤ�ِصّ
حلدود اجلغرافيا والقوميات والأطر ال�صّيقة، كما واأن تكون روؤية حتت�صن من 
القيم الفاعلة واملرنة ما يوؤّهلها لطرح هوّية ح�صارّية واثقة ومتفاعلة مع املحيط 

الإن�صايّن العاملّي.
ناِجَحنْي يف مراعاة  ودول��ة  لبناء جمتمع  اإ�صالمّي  الثاين: تقدمي منوذج  البعد 
اخل�صو�صّية الثقافّية ل�صعب بعينه دون اأن يوؤّثر ذلك على املدى احليوّي لق�صايا 
ة. ويف هذا ما  وقيم واهتمامات الأّمة التي هي فوق �صعب خا�ص اأو جماعة خا�صّ

يحفظ مبادئ العالقة بني الدعوة والدولة يف اأّي م�صروع اإ�صالمّي ح�صارّي.
معانيه  بكّل  الإ�صالم  هوّيتها  معا�صرة،  اإ�صالمّية  لدولة  من��وذج  الثالث:  البعد 
وم�صتلزماته املن�صكبة يف بناء اأركان هذه الدولة التي من املفرت�ص اأن تتوّفر على 

روح املعا�صرة.
ومن املفيد هنا القول: اإّنني ل اأق�صد بهذا رف�ص مذهب اأّي دولة اإ�صالمّية؛ ذلك 
اأّن مذهب الدولة اإمّنا يعرِبّ عن خ�صو�صّيتها الثقافّية الدينّية.. لكن ما اأرف�صه هو 
اأن ين�صف املذهب الدين يف قيمه وتطّلعاته ومقا�صده ويحّول اجلماعة اإىل )ِمّلة 

مذهبّية(.
فيما  وتتداين  تتثاقف  اأن  الإ�صالمّية  ال��دول  ف��اإّن على احت��ادات  املعنى،  وبهذا 
بني بع�صها البع�ص بروح تاآلفّية اجتهادّية ت�صّكل �صّر قّوتها و�صعودها ال�صيا�صّي 

واحل�صارّي.
ا لأطروحة ال�صلفّية،  ، راف�صاً فاأنا، اإن كنت ل اأفهم ال�صبب الذي يجعل ال�صيعّي، مثالاً
ا،  واإن كان من حّقه اأن ي�صتنكر ت�صّرفات بع�ص جماعاتها، اإّل اأيّن ل اأفهم، اإطالقاً
ما اآلت اإليه الأمور وبعد قيام حركات ال�صحوة الإ�صالمّية يف البلدان العربّية، من 
ا اأيّن اأتفّهم النقد ال�صّنّي لبع�ص ال�صيا�صات  رف�ص �صّني عارم للت�صّيع وال�صيعة. علماً
هنا وهناك، وقد اأتفّهم بع�ص التفّهم املذهبّي لديهم، لكن هذا �صيء، و�صيطنة 
الت�صُيّع عند كثري من اجلهات واحلركات واملذاهب واحلكومات ال�صنّية �صيٌء اآخر.

ر ال�صيعة جتاه ق�صايا الأّمة املركزّية، من مثل ق�صّية فل�صطني، بل وكّل  هل ق�صَّ
ق�صايا الظلم التي تطال العامل الإ�صالمّي ال�صّنّي منه قبل ال�صيعّي؟

ا الدم ال�صّنّي؟ واإذا كانوا قد فعلوها – ل �صمح اهلل- األ يوجد  هل اأباح ال�صيعة يوماً
جهات مرجعّية �صيعّية متقاربة مع ال�صّنة وراف�صة لتدهور العالقة الإ�صالمّية؟ األ 
ي�صتطيع ال�صّنة ت�صكيل قوى فاعلة وموؤ�ّص�صات مرجعّية بالتن�صيق مع ال�صيعة بغية 

حّل هذه امل�صكالت؟
ملاذا �صار الت�صُيّع تهمةاً تناأى بع�ص اجلهات واملرجعّيات ال�صّنّية بنف�صها عنه، اإّما 

، اأو خ�صية املزاج ال�صّنّي العام؟ قناعةاً
ثّم، ملاذا هذا النق�صام الإ�صالمّي القومّي اليوم بني عربّي وتركّي واإيرايّن وغري 
ذلك.. األي�ص النبّي هو القائل: “ل ف�صل لعربّي على اأعجمّي ول لأبي�ص على اأ�صود 

اإّل بالتقوى”؟
اأم اأن اقت�صاءات امل�صالح امِلّلّية التي تر�صي التح�صيد اجلاهلّي العام، اأو امل�صالح 
التي تقت�صي اإر�صاء قوى الأمر الواقع العاملّي والدويّل هي اأوىل بالإر�صاء من ر�صا 
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اهلل؟
ا عند هذه الأ�صئلة وغريها، ولكّني اأريد اأن اأطوي عنها  لن اأتوّقف كثرياً
ا بالقول: اإّن الذي يح�صل اليوم فيه خ�صارة للكّل، ولقد و�صل الكّل  ك�صحاً

اإىل نقطة القناعة بعدم جدوى...
ال�صحوة الإ�صالمّية للحراك العربّي وال�صتفادة من التجارب

اأعتقد اأن على هذه ال�صحوة الإ�صالمّية يف احلراك العربّي اأن تتفّهم 
جملة اأمور منها:

اأّنها لي�صت وحدها احلا�صرة يف ال�صارع العربّي، فهناك ا�صتفاقة      
قواها  ت�صتجمع  واأخ��ذت  بالتبلور،  مالحمها  اأخ��ذت  جديدة  علمانّية 
ا حقيقّية، كما اأّنها وب�صبب تبّنيها  ومقّدراتها. وهي ا�صتفاقة متتلك فر�صاً
لبع�ص الق�صايا العربّية املحّقة، فهي مل تقفل الباب عن اإجراء اأّي حوار 
وت�صالح داخلّي بينها وبني القوى الإ�صالمّية وحركات ال�صحوة يف العامل 
الإ�صالمّي، لذا، من املفيد ال�صعي الدوؤوب ملالقاة هذه احلركات العلمانّية 
ب�صٍفّ وروؤية اإ�صالمّية واحدة على م�صتوى املنطقة والعامل الإ�صالمّي، 

وبروح اإيجابّية تبتغي ال�صالح العام ل�صعوب هذه املنطقة بكاّفة فئاتها.
اأن واقع التعّددّية املذهبّية  اأن تعي      على هذه احلركات الإ�صالمّية 
العامل  اأ�صل  تركيبة  يف  بنيوّية  ظاهرة  العربّية  الأوط��ان  يف  والدينّية 
العرّبي. واأّن رف�ص هذه التعّددّية هو رف�ص جلوهر ومنطق وقائع املنطقة 
وواقعها، وهذا الأمر قد يودي اإىل كوارث جمتمعّية قد ُتلحق – ل �صمح 
اهلل – بالإ�صالم ال�صرر امل�صتقبلّي واإىل عقود مديدة. بل اإّنه قد ي�صّكل 
عالمة �صلبّية خطرية باأ�صل امل�صروع الإ�صالمّي و�صالحيته ال�صيا�صّية 

والعالجّية للواقع املجتمعّي العربّي.
ا      اإّن التكامل بني اأط��راف وجهات ال�صحوة الإ�صالمّية تفر�ص نحواً
والجتهادات  واخل��ربات  التجارب  يف  الدائم  والتبادل  التفاهم  من 

والإمكانات.
اأن ل  بناءاً على كّل ما �صلف، ف��اإّن علينا، والفر�صة اليوم ملك يدينا، 
نفّوت هذه الفر�صة، اأو الفر�ص القا�صية بالتمّهل وعدم حرق املراحل 
ا  ر وتدبري لن تكون اإّل حكماً لعتالء �صّدة احلكم، اإذ �صلطة بال فقه وتب�صّ
ا تلتهب فيه ال�صعارات الرّباقة بينما تلتهب النا�ص من ظلمه  ثيوقراطياًّ

وجوره وجهله..
=============

الهوام�ص:
گ1گ راجع، ال�صيخ حمّمد مهدي �صم�ص الدين، الأّمة والدولة واحلركة 
الإ�صالمّية، جمّلة الغدير، الطبعة الأوىل )بريوت: املجل�ص الإ�صالمّي 

ال�صيعّي الأعلى، 1994م(، من ال�صفحة 23 و 24.
گ2گ دكتور حمّمد اأحمد خلف اهلل، احلركات الإ�صالمّية املعا�صرة يف 

الوطن العربّي )مركز درا�صات الوحدة العربّية(، ال�صفحة 37.

يوم املبع.. حمّطة ح�صاب ومراجعة

• بقلم: عبدالّرحمن الاّلمي
ا عند هذه الأ�صئلة وغريها، ولكّني اأريد اأن اأطوي عنها  لن اأتوّقف كثرياً
ا بالقول: اإّن الذي يح�صل اليوم فيه خ�صارة للكّل، ولقد و�صل الكّل  ك�صحاً

اأعتقد اأن على هذه ال�صحوة الإ�صالمّية يف احلراك العربّي اأن تتفّهم 

اأّنها لي�صت وحدها احلا�صرة يف ال�صارع العربّي، فهناك ا�صتفاقة      
قواها  ت�صتجمع  واأخ��ذت  بالتبلور،  مالحمها  اأخ��ذت  جديدة  علمانّية 
ا حقيقّية، كما اأّنها وب�صبب تبّنيها  ومقّدراتها. وهي ا�صتفاقة متتلك فر�صاً
لبع�ص الق�صايا العربّية املحّقة، فهي مل تقفل الباب عن اإجراء اأّي حوار 
وت�صالح داخلّي بينها وبني القوى الإ�صالمّية وحركات ال�صحوة يف العامل 
الإ�صالمّي، لذا، من املفيد ال�صعي الدوؤوب ملالقاة هذه احلركات العلمانّية 
ب�صٍفّ وروؤية اإ�صالمّية واحدة على م�صتوى املنطقة والعامل الإ�صالمّي، 

وبروح اإيجابّية تبتغي ال�صالح العام ل�صعوب هذه املنطقة بكاّفة فئاتها.
اأن واقع التعّددّية املذهبّية  اأن تعي      على هذه احلركات الإ�صالمّية 
العامل  اأ�صل  تركيبة  يف  بنيوّية  ظاهرة  العربّية  الأوط��ان  يف  والدينّية 
العرّبي. واأّن رف�ص هذه التعّددّية هو رف�ص جلوهر ومنطق وقائع املنطقة 
ل �صمح 
بالإ�صالم ال�صرر امل�صتقبلّي واإىل عقود مديدة. بل اإّنه قد ي�صّكل 
عالمة �صلبّية خطرية باأ�صل امل�صروع الإ�صالمّي و�صالحيته ال�صيا�صّية 

ا      اإّن التكامل بني اأط��راف وجهات ال�صحوة الإ�صالمّية تفر�ص نحواً
والجتهادات  واخل��ربات  التجارب  يف  الدائم  والتبادل  التفاهم  من 

اأن ل  بناءاً على كّل ما �صلف، ف��اإّن علينا، والفر�صة اليوم ملك يدينا، 
نفّوت هذه الفر�صة، اأو الفر�ص القا�صية بالتمّهل وعدم حرق املراحل 
ا  ر وتدبري لن تكون اإّل حكماً لعتالء �صّدة احلكم، اإذ �صلطة بال فقه وتب�صّ
ا تلتهب فيه ال�صعارات الرّباقة بينما تلتهب النا�ص من ظلمه  ثيوقراطياًّ

گ راجع، ال�صيخ حمّمد مهدي �صم�ص الدين، الأّمة والدولة واحلركة 
الإ�صالمّية، جمّلة الغدير، الطبعة الأوىل )بريوت: املجل�ص الإ�صالمّي 

گ دكتور حمّمد اأحمد خلف اهلل، احلركات الإ�صالمّية املعا�صرة يف 

ن دمة ل 

مكة  �صرق  الواقع   � النور  جبل  وعلى  املباركة،  النبوّية  الهجرة  من  �صنة  ع�صرة  ثالث   قبل 
املكرمة على ي�صار الذاهب اإىل جبل عرفات � كانت الكلمة الإلهّية الأوىل )اقراأ( حينما نزل 
الروح الأمني واألقاها على الر�صول الأكرم )�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم( معلنااً بدء الر�صالة 

اخلامتة للر�صالت ال�صابقة.
و�صرع  الإن�صانّية جمعاء،  وجه  والظالم عن  ال�صالل  لتزيح  الإ�صالم  �صم�ص  اأ�صرقت  وهكذا 
الر�صول الأكرم )�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم( �صادعااً باأمره نا�صرااً رايته، راية املحّبة وال�صالم 
اأرجاء  النور يف  م�صاعل  لتخ�صّر  امل�صلمني  ال�صماء يف �صدوره  والوئام، غار�صااً وحي  والعدل 
املعمورة، ونحن اإذ نحتفل بهذه الذكرى � املبعث النبوّي � التي مّر عليها 1448 �صنة، حرّي بنا 

اأن نتاأّمل يف حال الإ�صالم وماآل امل�صلمني.
فاملتاأّمل يف ر�صالة الإ�صالم التي جاءت لتكّمل النبّوات والر�صالت املا�صية، والتي بها ختم 
الأكرم  الر�صول  رحيل  بعد  الب�صرية  وانفطمت  والر�صالت،  الديانات  وتعاىل(  )تبارك  اهلل 
)�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم( عن الوحي ال�صماوّي، اأي اأّن الإن�صانية بلغت مبلغااً من الن�صوج 
والتكامل لكي تعتمد على نف�صها يف متابعة م�صريتها، والو�صول اىل الغايات التي ُوجدت من 

اأجلها.
لقد انتهت املراحل الزمنية املظلمة من ع�صور التحّجر الفكري وتف�ّصي اجلهل واخلرافات، 
الإن�صان  كّرم  الذي  الإ�صالمي  النظام  وحّل  لالأقوى،  والبقاء  والت�صارع  الت�صادم  وع�صور 
الإن�صان، حتى  يلحق  اأّي جتاوز  لونه وعرقه وحاله، فعاقب على  الطرف عن  ااً  لنوعه، غا�صّ
م�صلم  كّل  على  فري�صة  العلم  طلب  وجعل  اخلاد�ص،  على  اإر�صااً  له  جعل  الب�صيط  اخلد�ص 

وم�صلمة، وكّرم العلماء جاعالاً مدادهم اأف�صل من دماء ال�صهداء، بل هم ورثة الأنبياء.
و�صاعت املدنية الإ�صالمية يف ربوع املعمورة وانت�صرت العلوم التطبيقّية والإن�صانّية، وتعّددت 
املراكز والبوؤر التي ت�صتقطب املتعلمني من كّل الأ�صقاع، حتى اأن�صاأ الإمام اأبو عبداهلل جعفر 
بن حممد ال�صادق )عليهما ال�صالم( جامعةاً �صخمةاً تخرج منها الكثري من العلماء، ومما 
روي اأّن )4000 عاملا( كان كلٌّ منهم يقول: حدثني جعفر بن حممد، وهذه اجلامعة ل تخت�ص 
بعلٍم واحد بل تدّر�ص �صائر العلوم مّما اأو�صلونا اإىل هذا التطور الكبري يف حياتنا احلا�صرة.  
اإ�صالمية، وترفع رايات  تت�صّمى مب�صّميات  اليوم جماعات  ولكننا نرى  البع�ص:  يت�صاءل  وقد 
حتمل ال�صعارات الإ�صالمية، وي�صرخون هاتفني بالتكبري والتهليل، ويف نف�ص الوقت يعملون 
وحرق  الأكباد  واأكل  القبور  نب�ص  من  القدمية  احلجرّية  الع�صور  اىل  حتى  تنتمي  ل  اأعمالاً 
الأج�صاد وهتك احلرمات وتخريب البالد... اىل غري ذلك من ال�صنائع ال�صنيعة التي يندى 

اجلبني لذكرها!
ال�صّنة  من  قاطبة  امل�صلمني  ُيعادون  الأ�صخا�ص  من  جمموعة  حُت�صب  اأن  املنطقي  من  لي�ص 
وال�صيعة � كما يح�صل يف تون�ص وم�صر و�صوريا ولبنان واجلزائر والعراق وغريها � ويفعلون 
بهم ما يندى له جبني الإن�صانية ثّم ُيح�صبون عليهم، فهوؤلء ينتمون اىل احلركة الوهابّية التي 
خّربت وعاثت وهّدمت وحكمت بالقتل على كّل َمن يخالفها، منطلقة من جوف �صحراء جند 
العباد والبالد، وباملقابل هوؤلء  لت�صّلطهم على  ال�صرعي  اآل �صعود خللق املرّبر  وحتالفت مع 

يعتمدون نهجهم يتدّينون به، ويتنا�صفون الواردات وجميع العائدات. 
ح�صاباتنا،  يف  ونتاأّمل  اأنف�صنا  لاجع  لنا،  �صنوّية  حمّطة  ال�صريف  املبعث  يوم  من  ولنجعل 

لنعرف ما قّدمنا وما ق�صرنا عنه، فنتدارك ما فاتنا، م�صتفيدين من جتارب املا�صي.
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 أعالم ومفكرون

 • علي يا�صني
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حسين علي محفوظ  )1926 – 2009(

طّيٌب من القول ال تذروه الرياح
يف بيت جّده لأّمه ولد ح�صني علي حمفوظ عام 1926يف حمّلة التل 
بالكاظمّية التي عّلمته مدار�صها البتدائّية حروف الهجاء الأوىل 

عام 1933 لينتقل يف 1942 ملدار�س بغداد الثانوّية، ثم لدار املعلمني 
العالية عام 1944، وانتهاء بدكتوراه الدولة يف الآداب ال�صرقية 

)الأدب املقارن(، عام 1955م. 
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وقد كان ملجال�ص العلم وموا�صم الأدب، و�صحبة العلماء مبدينة اجلوادين 
اأثرهما البالغ يف ن�صاأته العلمّية، وتوّجهاته املعرفّية �صوب الأدب والتحقيق 

الذي ع�صقه حمفوظ مبكرا كما ع�صق الرتاث واطلع عليه اطالعا دقيقا . 
اأ�صول  على  واّطلع  واحلديثة،  القدمية  الدرا�صتني  حمفوظ  الدكتور  جمع 
التاريخ والأدب والثقافة يف بيته، وتتلمذ على اأفا�صل اأ�صرته، وقراأ مقدمات 
املنطق والأ�صول على العلماء من اأهله، وطالع �صيئا من كتب الأدب واللغة 
والفقه،  احلديث،  وعلوم  القراآن،  وعلوم  والتجويد،  والتف�صري  والبالغة 
والعربية، والفل�صفة، واحل�صاب والفلك، والطب، والأخالق، والآداب، وبع�ص 
العلوم، واملعارف القدمية واحلديثة يف خزائن والده، وعمه يرحمهما اهلل.

كان  الذي  ال��وردي  علي  الأ�صتاذ  اإىل  الأدبّية  حياته  بداية  وقد اجنذب يف 
الأوربي  الفكر  باآراء  وي�صتنري  الإن�صانّية،  العلوم  ي�صتلهم يف تفكريه مناهج 
املتفتح على احل�صارة الغربية يف جمالت ال�صيا�صة والقت�صاد والجتماع 
اأُكلها من خالل  اأتت  التي  ال�صحبة  اأفاد حمفوظ من هذه  وقد  والثقافة، 
التعرف  ثم  الع�صر،  لروح  املواكبة  احلديثة  باملناهج  لالحتكاك  ا�صطراه 
والجتماعية  واللغوية  الدبية  درا�صاته  يف  وتوظيفها  املناهج،  هذه  على 

والثقافية املتنوعة. 
�صنة  ببغداد  العالية  املعلمني  دار  يف  مدر�صااً  حمفوظ  علي  ح�صني  ع��نّي 
1956م، ثم انتقل اإىل كلية الآداب بجامعة بغداد التي اأ�ّص�ص بها �صنة 1969 
ق�صم الدرا�صات ال�صرقية، وراأ�صه حتى �صنة 1973م. كما مار�ص التدري�ص 
اجلامعي يف جامعات عديدة منها الكلية ال�صرقية بجامعة بطر�صبورغ منذ 

1961م حتى �صنة 1963م، وحاز على لقب اأ�صتاذ امل�صت�صرقني.
جتاوزت  لذا  العلمّية،  حياته  من  مبكرة  �صن  يف  اجلاد  التاأليف  ابتداأ  وقد 
تاآليفه ال� ) 400 اأثر مطبوع ( بني كتاب ور�صالة ودرا�صة وبحث ومقالة يف 
خمتلف حقول العلم، وقد اأجنَز العديد من الدرا�صات الرتاثية يف خمتلف 
والزراعة،  والتعليم،  والطفل،  والتقومي،  والفلك،  كالعمارة،  املو�صوعات 
وعلم  بات،  واملعرَّ وامل�صطلحات  واملكاييل،  واملقايي�ص  والأوزان  والنقود، 
الوثقائق واخلط، واملكتبة، والأخالق، والفولكلور، والتقومي والأهّلة، وتاأثري 

العربية خارج البلدان الناطقة بها و�صوى ذلك.
املجالت  اأغنى  فقد  ال�صحفّية،  الكتابة  يف  الالفت  ح�صوره  له  كان  كما 
جتاوزت  ملدة  الطازجة  املوا�صيع  من  بعديد  والعربية  العراقّية  واجلرائد 
يف  عالقة  العراقية  ال�صحافة  يف  اأعمدته  بع�ص  زالت  وما  عقود،  الثالثة 
الأذهان حتى يومنا هذا ب�صبب قيمتها العلمّية والأدبّية، ومنها مثال، عموده 
وعموده   ) القول  من  الطيب   ( وعموده   ) الرياح  تذروه  ه�صيم   ( املو�صوم 

امل�صمى) ثمرات ( وهي جمموعة مقالت دورية كان 
اجلمهورية  و  ال��ع��راق   ( �صحف  يف  يكتبها  حمفوظ 

وامل�صور العربي وغريها(.
ال��ت��ي �صغلته حم��اولت��ه  اه��ت��م��ام��ات��ه  ب��ني  وك���ان م��ن 

الهوة  وردم  الواحد  الإ�صالم  مذاهب  بني  للتقريب  واملخل�صة  ال�صادقة 
اأفراد هذا الدين،  التي باتت تت�صع مع تطور الزمن وو�صائل الت�صال بني 
وقد كتب جمموعة مقالت قّيَمة خ�ّص فيها م�صائل الختالف والتفاق بني 
املذاهب الإ�صالمّية، وت�ُعّد مقالته الرائعة )الوفاق بني املذاهب الإ�صالمية، 
حقائق الوفاق يف ظواهر اخلالف( اإحدى اجلهود ال�صاعية اإىل ت�صخي�ص 
موارد الختالف ال�صطحي ل اجلوهري لأن الأخري غري موجود بني امل�صلمني 
اإيجاد �صبل جتاوز هذه القطيعة القائمة  ه للبحث عن  اأ�صال، وهو ما وّجهَّ
على الفهم املغلوط بني امل�صلمني، وعلى عدم وقوف كّل من الطرفني على 

حقيقة الآخر.
اإق��ام��ة املجال�ص  ب��ه ح�صني ع��ل��ي حم��ف��وظ ح��ّث��ه ع��ل��ى  وك���ان مم��ا ع���رف 
وال�صالونات الأدبّية وحر�صه على احل�صور اإليها حتى لو ا�صتلزم ذلك منه 
اأن يتج�صم اأهوال الطريق ووعثاء ال�صفر يف مدن اأخرى غري مدينته بغداد، 
اأجدادنا  لأنه يرى يف هذه املجال�ص امتدادا لثقافة ح�صارية حر�ص عليها 
العرب الأولون، فاأ�صواقهم وحمافلهم الأدبّية كعكاظ واملربد كانت �صاهدا 
دوري  ب�صكل  ذهنه  ل�صحذ  املثقف  حاجة  على  ودليال  ثقافّية،  �صحوة  على 

وم�صتمر من خالل هذه املجال�ص، لئاّل ي�صداأ هذا الذهن وي�صيبه الوهن.
وقد �صجل الكثري مّمن كان يح�صر جمال�ص املرحوم ح�صني علي حمفوظ اأّنها 
كانت غاية يف املو�صوعّية واجِلّدة، وبالرغم من العالقة القوية التي كانت 
اأّنه مل يكن يتطّرق  اأو يح�صرها حمفوظ، غري  التي يقيمها  ت�صد املجال�ص 
احلا�صرين،  عموم  بني  والكراهّية  ال�صغينة  يثري  ما  كّل  اإىل  جمال�صه  يف 

املوا�صيع  اأو  الطائفي،  البعد  ذات  كالأحاديث 
القبائل،  ما من  قبيلة  اأو  تنتق�ص ع�صرية،  التي 
اأو عرقا من الأعراق الب�صرّية بغ�ص النظر عن 

غالبا  كان  واإمّنا  لغته،  اأو  دينه،  اأو  لونه، 
امل�صاعر  توّحد  اأم��ور  يف  يتحّدث  ما 

وت�صمو بال�صامعني، وهنا �صّر جناح 
ال��ن��ا���ص،  ب��ني  الأدب���ي���ة  جمال�صه 
كانوا  مّمن  الأحياء  حنني  و�صّر 
اإىل  املجال�ص  ه��ذه  يح�صرون 
الذي  والإن�صاين  العلمي  ال��روح 
امل��رح��وم  �صخ�صية  يغلب  ك��ان 

بتوا�صعها واألقها و�صموها.
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اجلامعي يف جامعات عديدة منها الكلية ال�صرقية بجامعة بطر�صبورغ منذ 
م حتى �صنة 1963م، وحاز على لقب اأ�صتاذ امل�صت�صرقني.

جتاوزت  لذا  العلمّية،  حياته  من  مبكرة  �صن  يف  اجلاد  التاأليف  ابتداأ  وقد 
تاآليفه ال� ) 400 اأثر مطبوع ( بني كتاب ور�صالة ودرا�صة وبحث ومقالة يف 
خمتلف حقول العلم، وقد اأجنَز العديد من الدرا�صات الرتاثية يف خمتلف 
والزراعة،  والتعليم،  والطفل،  والتقومي،  والفلك،  كالعمارة،  املو�صوعات 
وعلم  بات،  واملعرَّ وامل�صطلحات  واملكاييل،  واملقايي�ص  والأوزان  والنقود، 
الوثقائق واخلط، واملكتبة، والأخالق، والفولكلور، والتقومي والأهّلة، وتاأثري 

العربية خارج البلدان الناطقة بها و�صوى ذلك.
املجالت  اأغنى  فقد  ال�صحفّية،  الكتابة  يف  الالفت  ح�صوره  له  كان  كما 
جتاوزت  ملدة  الطازجة  املوا�صيع  من  بعديد  والعربية  العراقّية  واجلرائد 
يف  عالقة  العراقية  ال�صحافة  يف  اأعمدته  بع�ص  زالت  وما  عقود،  الثالثة 
الأذهان حتى يومنا هذا ب�صبب قيمتها العلمّية والأدبّية، ومنها مثال، عموده 
وعموده   ) القول  من  الطيب   ( وعموده   ) الرياح  تذروه  ه�صيم   ( املو�صوم 

امل�صمى) ثمرات ( وهي جمموعة مقالت دورية كان 
اجلمهورية  و  ال��ع��راق   ( �صحف  يف  يكتبها  حمفوظ 

وامل�صور العربي وغريها(.
ال��ت��ي �صغلته حم��اولت��ه  اه��ت��م��ام��ات��ه  ب��ني  وك���ان م��ن 

احلا�صرين،  عموم  بني  والكراهّية  ال�صغينة  يثري  ما  كّل  اإىل  جمال�صه  يف 
املوا�صيع  اأو  الطائفي،  البعد  ذات  كالأحاديث 
القبائل،  ما من  قبيلة  اأو  تنتق�ص ع�صرية،  التي 
اأو عرقا من الأعراق الب�صرّية بغ�ص النظر عن 

غالبا  كان  واإمّنا  لغته،  اأو  دينه،  اأو  لونه، 
امل�صاعر  توّحد  اأم��ور  يف  يتحّدث  ما 

وت�صمو بال�صامعني، وهنا �صّر جناح 
ال��ن��ا���ص،  ب��ني  الأدب���ي���ة  جمال�صه 
كانوا  مّمن  الأحياء  حنني  و�صّر 
اإىل  املجال�ص  ه��ذه  يح�صرون 
الذي  والإن�صاين  العلمي  ال��روح 
امل��رح��وم  �صخ�صية  يغلب  ك��ان 

بتوا�صعها واألقها و�صموها.



يتناول الكاتب يف كتابه هذا-كما يقول يف املقدمة- )نظرة حتليلية 
فاح�صة للبناء الإداري يف الإ�صالم من خالل الت�صدي للجوانب 

الفكرية وال�صلوكية التي اأطرها الإمام علي ع(. ويركز الكاتب على 
و�صية الإمام لعامله مالك الأ�صرت النخعي وايل الب�صرة اآنذاك-وهو 

ما ي�صمى عهد الأ�صرت.
      وكاتبنا حا�صل على �صهادة الدكتوراه يف فل�صفة اإدارة الأعمال من 

جامعة ويلز يف اململكة املتحدة عام193. وبذلك فهو يتناول تلك 
�س بها، األ وهي  الو�صية متحي�صا وحتليال وا�صتنتاجا ومن زاوية تخ�صّ
الإدارة. فالإمام علي ورغم ق�صر حكمه الذي مل يدم اأكرث من اأربعة 

اأعوام ون�صف العام فقط، قّدم )عطاء ثرا لالأمة العربية والإ�صالمية 
والإن�صانية جمعاء(.

    والبناء اإلداري      في اإلسالم
       عهد األشتر
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فقط  اأت�صاءل  ولكن  الديكتاتوري  النظام  امدح  اإن  اأريد  ل 
العقوبات  الوقت حتت وطاأة  العراقي يف ذلك  كان  عندما 
وح�صار البند ال�صابع، وكانت العملة ال�صائدة الورق املطبوع 
بدون ر�صيد يف البنك الدويل، واإمنا ملجرد مت�صية احلال 
اإلف  الغاز)250( مائتان وخم�صون  يومها كان �صعر قنينة 
دينارا، وبعد �صقوط ال�صنم توقعنا �صيكون الغاز حاله كحال 
والأدهى  يتغري احلال  باأنابيب ممتدة، ولكن مل  ياأتي  املاء 
الأحيان  ببع�ص  وت�صل  عراقي  دينار  ب���)6000(  اأ�صبحت 
البند  رف��ع  العام  يقارب  ما  ومنذ  ال�صعر،  ه��ذا  من  لأك��رث 
ال�صابع ومل يتغري �صيء ولكن ح�صل �صيء �صاعف معاناة 
نعرف  ول  واإيرانية  �صينية  ا�صطوانة  دخ��ول  وهو  املواطن 
كيف دخلت للعراق ومن اي منفذ حدودي والتي ل ي�صتبدلها 

البائع اإل بعد اإن تعطيه )15( اإلف دينار !
وهنا اأت�صاءل ملاذا ل جتمع املديرية العامة للم�صتقات هذه 
اأو  ال�صوق كي تعيدها على دولها  ال�صطوانات الغريبة عن 
�صحية  يقع  الذي  املواطن  كاهل  عن  لتقلل  باإتالفها  تقوم 
احد،  يتابعهم  او  يراقبهم  مل  الذين  املتجولني  البائعني 
وبيعها  بتعبئتها  املديرية  هذه  تقوم  مل��اذا  اأي�صا  وات�صاءل 
وترجع نف�ص املا�صاأة للمواطن وخا�صة ذوي الدخل املحدود 
وخ�صو�صا املراأة العراقية عندما ينفذ عندها الغاز وت�صرتي 
من الباعة املتجولني، فهي تتعامل معه من وراء الباب غالبا، 
اأ�صطوانة  ويعطيها  في�صتغلها  ال�صطوانة  لي�صتبدل  فتكلمه 

�صينية اأو اإيرانية. 
اإل يوجد حل للم�صكلة ملاذا ل تعترب ا�صطوانة ر�صمية فتقوم 
الدولة بتعبئتها ولي�ص هناك قطاع خا�ص يقوم بتعبئة تلك 
القناين والأده��ى يف احد الأيام ذهبت للمحطة الرئي�صية 
ب�صعر)7000(  القناين  من  نوعيتني  املحطة  بباب  وجدت 
وب�صعر)5000( عندما �صاألت عن ال�صبب قالوا: الأوىل هي 
تعبئة خا�صة ت�صتمر ما يقارب �صهر، والأخرى تعبئة عادية 
علما اأن هذا ال�صيء يجري على مراأى الرقابة، فاىل متى 

يبقى هذا الف�صاد والتفنن مبحاولت ابتزاز النا�ص.

       عهد األشتر
عن الغاز.. وهموم اأخرى !

 

أ

◄  يكتبها: ح�صني ال�صالمي



               ومن حيث املحتوى، يق�صم الكاتب كتابه هذا اإىل 51 ف�صال، 
يتناول يف كل ف�صل منها جانبا نظريا من اجلوانب التي ا�صتمل عليه 
ذلك العهد القيم. وبطبيعة احلال ل ميكننا الإحاطة بكل ما موجود يف 

هذا الكتاب يف مقالة ق�صرية كهذه.
اأمري  علي  به  اأم��ر  ما  )ه��ذا  فيه:  يقول  ال��ذي  الأول  الف�صل  ولناأخذ   

جباية  م�صر،  وله  حني  عهده  يف  الأ�صرت  احل��ارث  بن  مالك  املوؤمنني 
وهذه  ب��الده��ا(.  وعمارة  اأهلها  وا�صت�صالح  عدوها  وجهاد  خراجها 
وحديثا" كما  قدميا  احلكومات  مرتكزات  " ت�صكل  الأربعة  املوؤ�صرات 
الإ���ص��راف  نطاق  )ق��اع��دة  ي�صمى  ما  اإىل  ت�صتند  وه��ي  امل��وؤل��ف،  يقول 
املروؤو�صني  عدد  حتديد  يعني  الذي   )span of control
الذين ي�صتطيع الرئي�ص ال�صيطرة عليهم. وهو كلما كان �صغريا يحقق 
اأبعادا اأكرث لل�صيطرة واملراقبة من اأجل حتقيق الأهداف. وعند �صا�صرت 
املعقول  امل�صتوى  ي��رتاوح   ،   Chaster Bernardبرنارد
اإىل  الإم��ام  ي�صري  العهد  اأف��راد. ويف هذا  و9   3 بني  الإ���ص��راف  لنطاق 
 .1 هي:  اأ�صا�صية  وزارات   4 املعا�صرة  احلكومات  يف  ميثل  ما  وهو   ،4
املالية ومديرياتها و2. الدفاع والداخلية وما يرتبط بهما، 3. ال�صوؤون 
وما  والري  والزراعة  والتجارة  ال�صناعة  وزارات  فيها  الجتماعية مبا 
يتبعها، وهي تهدف اإىل ا�صت�صالح �صوؤون املجتمع اقت�صاديا واجتماعيا 

وثقافيا، 4. الإ�صكان والتعمري وما يرتبط بها.   
اإليك  اأحّب الأمور  اأمري املوؤمنني ع: )وليكن  ويف الف�صل التا�صع، يقول 
فاإّن  الرعية،  لر�صا  واأجمعها  العدل،  يف  واأعملها  احلق،  يف  اأو�صطها 
مع  ُيغتفر  اخلا�صة  �صخط  واّن  اخلا�صة،  بر�صا  ُيجحف  العامة  �صخط 
ر�صا العامة(. وهذا بال �صك ي�صري اإىل مبداأ معا�صر يف اإدارة املجتمع، 
األ وهو الدميقراطية اأو حرية الراأي، اإن �صئت. وهي تختلف كثريا عن 
الربيطاين  وال�صيا�صي  القائد  عنها  قال  التي  الغربية  الدميقراطية 
ل  لالأ�صف  لكن  نظام،  اأ�صواأ  الدميقراطية  ت�صريت�صل:  ون�صتون  ال�صهري 

يوجد لنا عنها بديل.
ويتحدث الإمام ع عن ال�صورى فيقول: )ول ُتدخلّن يف م�صورتك بخيال 
يعدل بك عن الف�صل ويعدك الفقر، ول جبانا ي�صعفك عن الأمور، ول 
حري�صا يزين لك ال�صره باجلور، فاإن البخل واجلنب واحلر�ص غرائز 
يجعها �صوء الظن باهلل(. وهنا تت�صح اأهمية ال�صورى يف اإدارة املجتمع 
ذكر  ويتكرر  الثالث.  ال�صفات  هذه  عن  بنف�صها  تناأى  اأن  يجب  والتي 

اأ. د. حميد ح�صون بجية

عنوان الكتاب: )ال�صيا�صة الإدارية يف فكر الإمام علي بن 
اأبي طالب)ع( بني الأ�صالة واملعا�صرة(

اأ�صم املوؤلف: الأ�صتاذ الدكتور خ�صري كاظم حمود
عدد ال�صفحات:  159 �صفحة من القطع املتو�صط

يتكون الكتاب من مقدمة و51 ف�صال  وثبت مراجع

    والبناء اإلداري      في اإلسالم
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قراءة يف كتاب 



ال�صورى يف الف�صل15 عند تاأكيد الإمام ع على اأهمية ال�صنن ال�صاحلة.
ويف الف�صل 12 يقول الإمام ع: )�صُرّ وزرائك من كان قبلك لالأ�صرار 
وزيرا، ومن �صركهم يف الآثام، فال يكونّن لك بطانة(. وهو ما ي�صري 
اإىل اأهمية الوزراء وامل�صت�صارين يف بنية وتركيب الهياكل التنظيمية يف 

الإدارة.
اأن الرعية طبقات ل ي�صلح  ويف الف�صل 16، يقول الإمام ع: )واعلم 
بع�صها اإل ببع�ص، ول غنى لبع�صها عن بع�ص، فمنها جنود اهلل ومنها 
الإن�صاف  عمال  ومنها  العدل،  ق�صاة  ومنها  واخلا�صة  العامة  كتاب 
النا�ص،  وم�صلمة  الذمة  اأهل  من  واخلراج  اأهل اجلزية  ومنها  والرفق 
ذوي  م��ن  ال�صفلى  الطبقة  ومنها  ال�صناعات  واأه���ل  التجار  ومنها 
من  ع  لالإمام  كان  عما  يعرب  الت�صنيف  وه��ذا  وامل�صكنة(.  احلاجات 
يتبناها  التي  املعا�صرة  البيئية  الدرا�صات  مع  تن�صجم  ثاقبة  نظرة 
اأهمية  على  اأك��دوا   March and Simon مثل   مفكرون 
وال�صيا�صية  والثقافية  والجتماعية  القت�صادية  مبتغرياتها  البيئة 
ل ذلك يف الف�صل 18 الذي يدور حول  وغريها. ثم اأن الإمام ع يف�صّ

موا�صفات اجلند وكيفية اختيارهم.
وحول الق�صاء، يذكر يف الف�صل 23 )ثم اخرت للحكم بني النا�ص اأف�صل 
ول  اخل�صوم  متحكه  ول  الأم��ور  به  ت�صيق  ل  ممن  نف�صك  يف  رعيتك 
يتمادى يف الزلة ول يح�صر من الفيء اإىل احلق اإذا عرفه(. وهنا يذكر 
ال�صمات التي ينبغي لأن يت�صف بها احلاكم اأو القا�صي. فيذكر12 �صفة 
من بني تلك ال�صمات: اأن يت�صم احلكم)وكذلك القا�صي( بالأف�صلية، 
ول  بالزلة،  يتمادى  ول  اخل�صوم،  متحكه  ول  الأم��ور،  به  ت�صيق  واأل 

ت�صرف نف�صه على طمع، الخ. ويتابع ذلك يف الف�صل 24.
على  يركز  وهو  الف�صل25.  ال��ولة( يف  العمال)اأي  اأمور  ينظر يف  ثم 
تثبيت حقائق الجتاهات الإدارية احلديثة ومرتكزاتها الفكرية اأو ما 
ي�صمى حاليا Managerial Function الذي يت�صمن 
والتحفيز  والتنظيم  واملراقبة  هي)التخطيط  اإداري��ة  وظائف  خم�ص 
واح��دة  كل  يف  يف�صل  الكاتب  اأن  ثم  وتنميتهم(.  الإداري���ني  وتكوين 

منها يف الف�صول الأخرية من الكتاب.
ويف الف�صل 27، يقول الإمام ع: )...وليكن نظرك يف عمارة الأر�ص اأبلغ 
من نظرك يف ا�صتجالب اخلراج، لأن ذلك ل يدرك اإل بالعمارة....(. 
لأنها  ع  الإم��ام  لدى  خا�صة  مكانة  حتتل  الفالحني  طبقة  كانت  فقد 

ت�صكل الغالبية املطلقة من ال�صكان.
ويف الف�صل 35، يقول الإمام ع بخ�صو�ص ذوي احلاجات من الرعية: 
يب�صط  والأن��ف،  ال�صيق  عنهم  ونح  والعي،  منهم  اخلرق  احتمل  )ثم 

واأعط ما  ثواب طاعته،  ويوجب لك  اأكناف رحمته،  بذلك  اهلل عليك 
اأعطيت هنيئا، وامنع يف اإجمال واعتذار(. والإمام ع يتوخى من الوايل 
اأن ينتهج ال�صبل املثلى وهو ما نطلق عليه حديثا)الدبلوما�صية(. ويف 
الف�صل 37 ياأمر الإمام الوايل بعدم الحتجاب عن الرعية لأن ذلك 

يعني انطواء الأمور على الوايل.
ويو�صي الإمام ع الوايل يف الف�صل 39 بقبول ال�صلم وال�صلح مع العدو 
اإذا دعي اإليه اإذ اأن هلل فيه ر�صا. ويف الف�صل 40 يحذر من �صفك الدم 
احلرام اإذ اأن اهلل جل وعال لي�ص عنده �صيء اأدعى للنقم وزوال النعم 

من �صفك الدماء بغري احلق.
وعظيم  رحمته  ب�صعة  اهلل  اأ�صاأل  )واأن��ا  بالقول:  عهده  الإم��ام  ويختتم 
قدرته على اإعطاء كل رغبة، اأن يوفقني واإياك ملا فيه ر�صاه من الإقامة 
على العذر الوا�صح اإليه واىل خلقه، مع ح�صن الثناء يف العباد وجميل 
الأثر يف البالد، ومتام النعمة وت�صعيف الكرامة، واأن يختتم يل و لك 
�صلى  اهلل  ر�صول  على  وال�صالم  راغبون  هلل  واإنا  وال�صهادة،  بال�صعادة 

اهلل عليه وعلى اآله الطيبني الطاهرين(.
اأن هنالك �صورا ذات دللت  الدكتور من  ي�صتنتج  للن�ص  ويف حتليله 
واأبعاد وتكمن يف حقيقتني: البعد الروحي والبعد املادي. ويف �صفحة 
100 يناق�ص الكاتب ويحلل الفكر الإداري احلديث، ويقول اأنه يت�صمن 
خم�صة اأمور: التخطيط والتنظيم والرقابة والتحفيز وتكوين الإداريني 
وتنميتهم، مما ذكرناه �صابقا. ثم يذكر املدار�ص الإدارية والتنظيمية 
ماثلة  كانت  )اإنها  ويقول:  والنظامية.  وال�صلوكية  التقليدية  الثالث: 
بو�صوح من خالل القراآن الكرمي وال�صنة النبوية ال�صريفة ومن خالل 
التطبيقات العملية( ثم يف هذه الوثيقة التاريخية. ثم ي�صيف وظيفتي 
التقوى وال�صورى ويعزز ذلك باإيراد الآيات الكرمية التي حتتوي التقوى 
وال�صورى. ثم يعرج على الختيار والتنظيم والآيات التي تخ�صهما. بعد 
قراآنية. ويف  اآيات  ورد بخ�صو�صه من  وما  التخطيط  يعرج على  ذلك 
واأخريا  بها.  املتعلقة  الرقابة)ال�صيطرة(والآيات  يتناول   ،50 الف�صل 

يتناول التحفيز وما يتعلق به من اآيات.
  لقد كانت مادة الكتاب جهدا رائعا. ولو ا�صتمل الكتاب على وقائع حية 
للتطبيق الذي داأب عليه الر�صول الكرمي �ص والإمام ع يف عهديهما- 

وما اأكرث تلك املواقف، لكانت لدينا وثيقة رائعة.   
         وختاما فهذا الكتاب جدير بالقراءة لأنه يبني لنا �صبب اختيار 

تلك الوثيقة واحدة من وثائق الأمم املتحدة وهو مل ياأت من ل�صيء.
اأ .       د. حميد ح�صون بجية
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  خالد غانم الطائي

كنا نركب �صيارة اً وجنّد يف ال�صري بطريق ُمعبد، فاإذا بتحويلة موؤقتة يف 
ال�صارع مما حدا بقائد ال�صيارة ان يرتك ال�صري يف اجلادة القومية )ن�صبيااً( 
ويعدل اىل طريق ُمواٍز لتلك اجلادة فيه مطبات وُحفر وتعرجات واوحال 
فاعرت�َص وا�صتنكَر احد الركاب على تلك التحويلة ثم ما لبث قائد ال�صيارة 
ان عاد بال�صيارة اىل اجلادة بعد ب�صع دقائق.. فقلت يف نف�صي كذلك اخلروج 

من جادة ال�صرع املقد�ص والنزول اىل طريق ٍ غري ُمعبد حيث اوحال اخلطيئة 
ومطبات الذنوب وتعرجات املعا�صي وتيه الو�صاو�ص، فكم من مرات ومرات 
خرجُت )اأنا( من جادة ال�صرع املُقد�ص ومل اجد اعرتا�صااً من ال�صمري..... 
اأ�صفاه على ما فرطُت يف جنب اهلل وذهبت ايام العمر ادراج الرياح  فوا 

وع�صاين ان اأعود للطريق بعد حتقيق الغلبة على هوى النف�ص وال�صيطان...

او  امل��رء يف ح��ال �صريه على ج�صر ) م�صيااً  ان  وب��نّي  مما هو وا�صح 
الآخر  الطرف  العبور اىل  نف�صه غاية وهي  ي�صمر يف  فهو  مبركبة( 
من اجل�صر لتحقيق هدف عقالين راجح ول يق�صد من حركته جمرد 

ال�صري عليه وهذا احلال ل يختلف عليه اثنان..
كال�صالة  للعبادات  تاأديته  يف  فانه  �صرعااً  املكلف  الن�صان  كذلك 

وال�صيام وتالوة القراآن وحر�صه على تطبيقها فاملق�صود احلقيقي 
الو�صول  وامنا  الُلب(  الو�صول اىل  العبادات )ق�صريااً دون  اداء  لي�ص 
من خالل تاأديتها اىل مكارم الأخالق كالخال�ص وال�صدق والتوا�صع 
امتثالاً لقول النبي الأجم��د �صلى اهلل عليه واآل��ه: )امنا ُبعثت لأمتم 

مكارم الأخالق(.

يف زحمة �صديدة بني جموع الزائرين الزاحفني اىل كربالء املقد�صة 
يف ذكرى اأربعينية المام احل�صني )عليه ال�صالم( ب�صرُت بطفل قد 
اأبيه برباط متني )وهو ي�صماغ( لئال يتيه الطفل يف ذلك  �ُصّد اىل 
الزحام فقلُت يف نف�صي، كذلك ان املوايل هو ابن والإمام هو الأب 
ا�صتب�صارااً باحلديث النبوي للر�صول �صلى اهلل عليه واآله )اأنا وعلي 

اأَب��وا هذه الأم��ة(، فالبد لكل م��واٍل ان يوجد رابطة روحية تربطه 
باأبيه )الإمام( حتى ل يتيه يف خ�صم المواج املتالطمة من التيارات 
الفكرية والعقائد املختلفة ولكي ي�صل مع الأب )الم��ام( الذي هو 

مبثابة بو�صلة حُتدد الجتاه لل�صري الروحي نحو اهلل تبارك ا�صمه.

     خواطر

التحويلة املوؤقتة وجادة ال�صريعة

اجل�صر والعبادة
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الي�صما والأربعينية!







  محسن وهيب عبد
   

تعاىل  اهلل  ح��ب  ميتلك  ال���ذي  اأن  مبعنى   
اآخ��ر،  حب  اأي  دون  به  قلبه  وميتلئ  ب�صدق 
يكون قد امتلك العلم كله، وكان هذا نهج كل 

الأنبياء والعارفني.
اهلل  ي�صف  ان  ي�صتطيع  اأن��ه  يظن  ال��ذي  واإن 
اإمنا هو جاهل متجرئ..  يعلمه،  بعلم  تعاىل 
يريد  الذي  ال�صائل  من  الإمام  غ�صب  ولهذا 
عن  اهلل  تعاىل  معاينة،  و�صف  اهلل  و�صف 
ذلك علوااً كبريااً، لأن هذا ال�صائل األب�ص جهله 
اأن  واهمااً  ظن  حني  العلم  ثوب  هذا  ب�صوؤاله 
اهلل تعاىل ميكن و�صفه من قبل عامل عظيم 
ويف   ... ال�صالم  عليه  طالب  اأب��ي  بن  كعلي 
عبوديته  جلدية  اإظهار  ال�صالم  عليه  غ�صبه 
هلل تعاىل؛ حيث فيه بيان لقبح اجلراأة على 
�صبحانه  فاإنه  تعاىل،  اهلل  و�صف  يف  التفكري 
يدرك  ال��ذي  يتجلى،  ل  ال��ذي  اجللي  وتعاىل 
الأب�صار ول تدركه الأب�صار. فنحن نرى اثار 

القوة ول نرى القوة

ا�صتنادا للحقائق العلمية البديهية التالية:
1- كل كائن؛ هو ظاهر لباطن قوة اجنزته.

2- �صفة كل القوى الكونية هي الرحمة فقط.
�صنخ  من  واح��دة  طبيعة  الكونية  القوى   -3

واحد
ول  واح��دة،  لقوة  افعال  الكائنات  فكل  اذن؛ 
يوجد غريها يف الكون فال وجه ل�صريك اخر 

يف التكوين.
4- حياة تلك القوة التي تقوم بها املوجودات 
املوجود  الكائن  يف  العجز  اإثبات  يف  تتج�صد 
ال��ذات��ي (،  امل���ادة )ال��ق�����ص��ور  م��رة كما يف 
وبرفعه مرة اأخرى كما يف احلياة، ثم باإثباته 
يف احلياة) الق�صور احليوي الذاتي( ورفعه 
يف  باإثباته  ث��م  الن�����ص��ان،  يف  كما  العقل  يف 
العقل ) الق�صور العقلي الذاتي(، ثم برفعه 
عن العقل يف الن�صان املختار بالع�صمة وقوة 
الوحي، ليكون النبي ذا عقل مرفوعا عنه كل 
منطية   ن�صقية  كونية  حركة  وفق  الق�صورات 

وباأمر  الكمال  ب��اجت��اه  �صاعدة 
واحد. 

ال�صياء،  كينونة  ام��ر  تعدد  ا�صتحال  ف��اذا 
ا�صتحال �صريك اخلالق او املكون او ال�صانع

يتبدد  يتعدد ول  اذا كان احلق واحدا ل   -5
متج�صدا وب�صكل بديهي يف:

1- وحدة ال�صنن الكونية النافذة يف الكون.
2-  ووحدة الأمناط التي جت�صد الكون .

قيامها  ووح��دة  والن�صب  الثوابت  ووح��دة   -3
وحياتها.

فال وجه لوجود �صريك خارج تلك الوحدة!
هو  املبدعة؛  احلكيمة  القدرة  تلك  نتاج  ان 

 بدهيات التوحيد عند سيد الموحدين االمام علي
الحلقة االولى: )عميت عين ال تراك(

)عميت عني ل تراك()1(.
اإن اأمري املوؤمنني عليه ال�صالم غ�صب حينما �صاأله ال�صائل اأن ي�صف له اهلل حتى كاأنه 

يراه عيانًا )2(.
ولقد ر�صم اأمري املوؤمنني لنا معلمًا وا�صحًا يف هذا الجتاه من املعرفة الذي يبداأ بتطهري 
النف�س بحب اهلل تعاىل، بحي ميكن القول وبيقني اأن معرفة اهلل تعاىل يف قلب اأي 

اآدمي اإا ت�صاوي مبقدارها، مقدار حبه هلل تعاىل،
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بن�صق  يح�صل  وهو  وظواهر،  كائنات  الكون 
واح����د، ن��ق��ول ع��ن��ه ال��ن�����ص��ق ال��ك��وين وال��ك��ل 
تتحقق  امل��ب��دع  وح��دان��ي��ة  ان  ببداهة  ي��درك 

باخل�صائ�ص التالية:
متيز  ال��ت��ي  ال��ن��م��ط��ي��ة  احل���رك���ة  اأول-   •
وب�صطا،  قب�صا  جميعا،  الكائنة  امل��وج��ودات 
وال��ت��ي تتحقق يف ك��ل م��ف��ردة م��ن م��ف��ردات 

الكون)الفعل(، وكل جزء من اأجزائه.
• ثانيا- احلركة النمطية الكونية ال�صاعدة 
باجتاه  �صريانا  قب�ص،  من  ابتداءاً  الب�صط  يف 
لب�صط منط  بداية  الواقع  اآخر؛ هو يف  قب�ص 

اأكرث اقرتابا من الكمال.
الأج���زاء،  يف  ال��ذات��ي  الق�صور  ثالثا-    •
الأج����زاء  ب��ني جميع  وال��ت��ك��ام��ل  وال���رتاب���ط 
ال��ك��ون  ���ص��ع��ي��ه��ا لإجن������از  ، يف  ال���وج���ودي���ة 

الواحد)الفعل(.
موجدات  م��ن  خمتار  ج��زء  ك��ون  رابعا-   •
م��وج��ودات  لبناء  كلبنات  ال�صابق؛  النمط 

النمط الالحق.
يف  للق�صور  التدريجي  الرفع   خام�صا-   •
)الظاهرة(،  املب�صوطة  الكائنة  امل��وج��ودات 
تطورا باجتاه الكمال، من الطاقة حتى العقل.
ل  دائ��م  دائ��ب  مت�صق  �صريان  �صاد�صا-   •
التجرد  اإىل  وعودا  التجرد،  بدءا من  يتوقف 

يف منط كبري.
اإن اهلل �صبحانه وتعاىل يقول:

اإل  بعد احلق  فماذا  ربكم احلق  )ذلكم اهلل 
ال�صالل؟( يون�ص – 32.

اأي الإحاطة  فغاية كل علم هو بلوغ حقائقه، 
ب��ث��واب��ت ال�����ص��دق م��ن م��ع��اين وج����وده؛ وهي 
ج��زئ��ي��ات احل���ق ال����ذي ت��ب��ق��ى الإح���اط���ة به 
علمي  �صبيل  ي��وج��د  ل  حيث  امل��ن��ال،  بعيدة 

يف  التعلم  اأمن��اط  خ��الل  من  تعاىل  اهلل  اإىل 
التكوين النف�صي لالإن�صان، كالت�صليم والتعليل 
والتعميم  والتكامل  والتفا�صل  والت�صديق 

والتجريب والميان بالغيب.
بل ال�صبيل اإىل معرفة اهلل تعاىل تبداأ من نف�ص 
الأ�صياء،  معرفة  عك�ص  اأي  وقلبه،  الإن�صان 
حيث تبداأ يف خارج النف�ص وحميطها، ثم بعد 
املعرفة ت�صري حقائق تنطوي عليها النف�ص يف 

داخلها.
العظيم ذلك يف ق�صة �صيد  القراآن  وقد بني 

املوحدين اإبراهيم اخلليل عليه ال�صالم.
لربه،  باحلب  مفعمااً  اخلليل  قلب  ك��ان  فقد 
الفطرية  املعرفة  �صبل  ل�صلوك  دف��ع��ه  مم��ا 
فكره  م��ن  ال�صبل  فجرب  التعلم  اأمن���اط  يف 
راآها  فلما  النجوم،  اإىل  النظر  يف  وذاكرته 
املحبوب  مب��ك��ان��ة  لي�صت  اأن��ه��ا  ع��ل��م  ت��اأف��ل، 
ياأفل ول يتغري، فوجه وجهه  الفاطر الذي ل 
اإليه: )وكذلك نري اإبراهيم ملكوت ال�صموات 
والأر�ص وليكون من املوقنني، فلما جن عليه 
الليل راأى كوكبااً قال هذا ربي فلما اأفل قال ل 
اأحب الآفلني، فلما راأى القمر بازغااً قال هذا 
ربي فلما اأفل قال لئن مل يهدين ربي لأكونن 
من القوم ال�صالني، فلما راأى ال�صم�ص بازغة 
قال هذا ربي هذا اأكرب فلما اأفلت قال يا قوم 
وجهي  وجهت  اإين  ت�صركون.  مما  بريء  اإين 
اأنا  وما  والأر���ص حنيفااً  ال�صموات  للذي فطر 

من امل�صركني(  .
فقد امتالأ قلب اإبراهيم عليه ال�صالم ب�صدق 
ملكوت  حقيقة  اهلل  ف���اأراه  تعاىل  اهلل  بحب 
و�صار  املوقنني،  فكان من  والأر�ص  ال�صموات 

بذلك يحاّج قومه مبا امتلك ويقول:
اأخاف ما  )اأحتاّجوين يف اهلل وقد هداِن ول 

ربي  و�صع  �صيئااً  ربي  ي�صاء  اأن  اإل  به  ت�صركون 
اأخاف  وكيف  تتذكرون،  اأفال  علمااً  �صيء  كل 
باهلل  اأ�صركتم  اأنكم  تخافون  ول  اأ�صركتم  ما 
ما مل ينزل به عليكم �صلطانااً فاأي الفريقني 
اآمنوا  الذين  تعلمون،  كنتم  اإن  بالأمن  اأح��ق 
الأمن  لهم  اأولئك  بظلم  اإميانهم  يلب�صوا  ومل 
وتلك حجتنا اآتيناها اإبراهيم على قومه نرفع 

درجات من ن�صاء اإن ربك حكيم عليم(  .
فقد كان اإبراهيم عليه ال�صالم ذا قلب �صليم 
وفطرة نقية، ولكنه حني راأى من ذاته لذاته 
اأنه كلما وجه وجهه ل�صيء يظن اأنه ربه، يجد 
وهو  ياأفل  لأنه  لغريه  حمتاج  بذاته  فقري  اأنه 
بحب  ال�صليم  قلبه  امتالأ  قد  ال�صالم  عليه 
الغني الفاطر الذي ل ي�صيبه الأفول، لذا فهو 
اأمثاله،  من  خملوقات  فهي  الآفلني،  يحب  ل 
اإمنا  اأنه  اإىل  يلتفت  ال�صالم  عليه  جعله  مما 
يبحث عن الذي لي�ص كمثله �صيء، اأي يبحث 
ع��ن ع��ل��ة ال��ب��ح��ث ع��ن��ده، ب��ل ع��ل��ة ك��ل �صيء 
اإليه  وجهه  ال�صالم  عليه  فّوجه  مثله،  موجود 
للذي  وجهي  وجهت  )اإين  وتعاىل:  �صبحانه 
من  اأن��ا  وم��ا  حنيفااً  والأر����ص  ال�صموات  فطر 

امل�صركني(.
اإذن فاإبراهيم عليه ال�صالم اأحب اهلل تعاىل 
ربه وامتالأ قلبه بهذا احلب، فال وجود لغريه 
باحلق  ب��داأ  ال�صالم  عليه  فهو  قلبه؛  يف  معه 
الذي بداأ به الوجود كله ويقوم عليه وي�صتمر 
التي  احلقيقة  امتلك  ال�صالم  عليه  اإنه  معه، 

ت�صع منها كل العلوم.
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ولتفا�صيل اأو�صع زارت جملة الرو�صة احل�صينية املعهد والتقت مبعنيني فكان 
الغفاري املعهد  الر�صول  ال�صيخ عبد  الدكتور  اللقاءات مع عميد املعهد  اأوىل 
الإ�صالمي العايل التي بدا حديثه عن تاأ�صي�ص املعهد حيث قال :تاأ�ص�ص املعهد 
الإ�صالمي العايل يف ذكرى عيد الغدير 18 ذي احلجة من عام 1434 هجري 
يف  درا�صة  ومدة  والن�صاء  لرجال  املقد�صة  احل�صينية  للعتبة  تابع  معهد  وهو 
و كل ف�صل   ، للدرا�صة  �صنة هناك ف�صالن  كل  �صنوات ويف  اأربع  املعهد هي 
اإن الدرو�ص  درا�صي يت�صمن من 12 مادة باللغتني العربية والنكليزية حيث 

 ركن أساسي للتبليغ الديني
اإن اإعداد عمل املبل الإ�صالمي ل يعتمد فقط على موهبته بل ل 
بد اإن يكون هناك مدار�س اأو معاهد تهتم ب�صوؤون املبلغني واملبلغات 
اجل  من  عايل  م�صتوى  على  درو�صا  لهم  وتعد  مواهبهم  وت�صقل 
حمل  على  القادرين  واملبلغات  املبلغني  من  جيل   وتخري تهيئة 
الر�صالة املباركة واملتمثلة بن�صر تعاليم وعلوم اأهل البيت عليهم 

ال�صالم للعامل اجمع .
قبل  من  212م  عام   افتت الذي  العايل  الإ�صالمي  املعهد  ويعد 
التي  املعاهد  اأهم  املقد�صة احد  للعتبة احل�صينية  العامة  الأمانة 
تهتم بتخري مبلغني ومبلغات واإر�صالهم اإىل اغلب الدول العربية 

والأجنبية من اجل ن�صر علوم اأهل البيت عليهم ال�صالم.

المعهد اإلسالمي العالي

• تقرير:حممود امل�صعودي
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ووح��دات  برامج  �صمن  مركزة  امل��واد  وه��ذه   ، بالنكليزية  تكون  الأ�صا�صية 
اأ�صاتذة  ، علما املعهد ي�صم  الوقت  اأكادميية وحوزوية يف نف�ص  والربامج هي 
من حملة ال�صهادات العليا ،مبينااً :اأن التبليغ هو الركن الأهم التي نركز عليه 
يف درا�صتنا، واخلريج من املعهد مينح �صهادة بكالوريو�ص واإذا يرغب اإن يكمل 
الدار�صة وهي ملدة �صنيتني مينح ماج�صتري، والهدف من املعهد هو تخريج ثّلة 

من املبلغني واملبلغات يعملون لن�صر علوم اأهل البيت عليهم ال�صالم للعامل.
وتابع ال�صيخ الغفاري :مناهج ال�صنة الأوىل هي: اللغة العربية مع علوم البالغة 
ومادة الفقه وتاريخ املذاهب الإ�صالمية وكذلك كتاب الطهارة وال�صالة واملادة 
احلديث  علم  الأخرى  واملادة   ، اجلعفري  التاريخ  بتاريخ  ويبداأ  الفقه  اأ�صول 
درا�صة وحتليل  النبوية  ال�صرية  فيها  ويدر�ص  الإ�صالمي  التاريخ  وكذلك در�ص 
ومادة العقائد الإ�صالمية تت�صمن تاريخ الأديان وتاريخ ن�صخ ال�صرائع ، ومادة 
املنطق ومادة اللغة النكليزية وعلم النف�ص واحلا�صوب ان هذه الدرو�ص تدر�ص 
باللغتني العربية والنكليزية ويف امل�صتقبل �صتكون باللغة ال�صبانية والأملانية لأن 

خريجي املعهد �صي�صبحون مبلغني يف دول اأجنبية وعربية.
وبني عميد املعهد :واأ�صبح لهذا املعهد �صدى كبري يف اخلارج فالطالب الذين 
يتقدمون للمعهد هم من خمتلف اجلن�صيات لذلك لدينا الكثري من طالب من 
و�صيق  اأخرى  دول  ولبنان  و�صوريا  ونيجرييا  وكينيا  واأوغندا  والهند  باك�صتان 
املكان احلايل الذي هو بع�ص قاعات يف جممع �صيد ال�صهداء اخلدمي ل ي�صع 
اأعدادا كبرية مت قبول عدد من املتقدمني من الطلبة على ح�صب معايري واأهم 
هذه املعايري اأن يكون املتقدم للدرا�صة يف املعهد خريج جامعة حتى تكون لديه 
ومهند�صون  اأطباء  الطالب هم  بع�ص  لدينا  لذلك  النكليزية  اللغة  خلفية يف 

وال�صريحة الكربى من خريجني اجلامعات من خمتلف الكليات .
العراق  املعهد ما يقارب 30 طالبا من داخل  للطلبة يف  :العدد احلايل  اأ�صار 
الذي  الطلبة  طلبات  من  الينا  و�صل  ما  مبقاربه  قليل  العدد  وه��ذا  وخارجه 
يرغبون يف الدرا�صة يف املعهد ولكن كما ذكرنا ل�صيق املكان ، حيث ان هناك 
ال�صرف   النجف  من  اآخرين  وطلبة  للدرا�صة  متقدم  طالب   300 يقارب  ما 
من احلوزة العلمية ما يقارب 150 طالبا وناأمل يف العام املقبل نقبل اجلميع 
نقدية  مبالغ  وطالبة  طالب  لكل  مينح  مو�صحااً:  املطلوبة،  املعايري  وبح�صب 
نقل  خ��ط��وط   وت��وف��ري  اخل���ارج،  م��ن  للطلبة  ال�صكن  توفري  وك��ذل��ك  �صهرية، 

لالأ�صاتذة والطالب الذي هم من حمافظة كربالء.
ا�صتيعاب  اج��ل  وم��ن  اأك��م��ل: 
املعهد  با�صر  ك��ب��رية  اإع����داد 
ال��ع��ام  الأم����ني  م��ع  بتن�صيق 
املقد�صة  احل�صينية  للعتبة 
ال�صيخ عبد املهدي الكربالئي 
يف  للمعهد  اأخ���ر  ف���رع  بفتح 
حم��اف��ظ��ة ال��ن��ج��ف ال���ص��رف 
حيث اأخذت جميع املوافقات 
اإما يف كربالء مت   ، الر�صمية 
اأربع طوابع  من  بناية  جتهيز 

بعد النتهاء من العمل منها �صتكون جاهزة ل�صكن الطلبة الوافدين من خارج 
كربالء وكذلك الوافدين من بلدان اأخرى .

:الطلبة املتخرجون من املعهد الإ�صالمي العايل يتم تعينهم  وختم كالمه قائالاً
العراق  خارج  يف  يكون  عملهم  وواق��ع  كمبلغني  املقد�صة  احل�صينية  العتبة  يف 
اأورب��ا  اإىل  املقد�صة  احل�صينية  للعتبة  العام  الأم��ني  مع  وبالتن�صيق  نر�صلهم 
وق�صم منهم  اإىل مبلغني  التي بحاجة  اأخرى  ودول  وكندا  وا�صرتاليا  واإفريقيا 
يعملون يف العتبة احل�صينية املقد�صة اأو يف العتبات املقد�صات الأخرى التي يفد 

اإليها الكثري من الزوار بحاجة ما�صة للمبلغني ومبلغات. 

املعهد يتميز بحداثته ومبواكبة الع�صر 
من  ال�صادة  عبد  حممد  ال�صيخ  الطلبة  احد  مع  التقينا  الطلبة  اأراء  وملعرفة 
لغة  وه��ذه  النكليزية  اللغة  اإتقان  وهي  مهمة  بق�صية  املعهد  يتميز  العراق: 
عاملية وكل ال�صعوب تتكلم بهذه اللغة فما اأحوج العامل اإىل التعرف اإىل املذهب 
الكرمي  بالقران  املتعلقة  املعارف  هذه  الإي�صال  فال ميكن  اجلعفري  ال�صيعي 
واأهل البيت -عليهم ال�صالم- علومهم للعامل اإل عن طريق لغة تلك البلدان 
اللغة  ه��ذه  واأخ��ذت  باجلدية  اللغة  ه��ذه  العايل  الإ�صالمي  املعهد  فاحت�صن 
مت�صعا يف املواد التدري�صية منها الفقه وتاريخ و�صرية الر�صول -�صلى اهلل عليه 
واله و�صلم- والعقيدة والأخالق وعلوم القران جميعها باللغة النكليزية لكي 
يت�صنى للمبلغ الإ�صالمي التعرف على جميع العلوم احلوزوية ب�صورة اإجمالية 

وتف�صيلية لكي نقلها عرب اللغة النكليزية اإىل العامل اجمع .
لأن  احلداثة  فهو  العلمية  احل��وزات  بقية  عن  املعهد  مييز  ما  اإم��ا  واأ���ص��اف: 

معهدنا يعا�صر ويواكب الع�صر . 
مقدمات  من  احلوزوية  العلوم  جلميع  مبلغني  اإع��داد  على  يحر�ص  واملعهد   
للعامل  العلوم  تلك  ي�صل  طريقها  وعن  النكليزية  اللغة  اإىل  بالإ�صافة  و�صطوح 

اجمع ولكن يف احلوزة العلمية يح�صل الطالب على اجتهاد .
فيما قال ال�صيد ن�صيم عبا�ص احد طلبة املعهد من باك�صتان : القبول يف املعهد 
يعّد نعمة كربى وهذه النعمة لي�صت فقط للمت�صيعني اأو ملذهب اأهل البيت -عليهم 
ال�صالم- بل هو لالإن�صانية عموما، وهو يف جوار الإمام احل�صني -عليه ال�صالم- 
البيت  اأهل  لأّن  والتقدير  ال�صكر  ت�صتحق  التي  النعمة  هذه  نن�صى  ل  اأن  ويجب 
املعهد من خالل  هذه  وبوا�صطة  هذا،  يومنا  اإىل  مظلومون  ال�صالم-  -عليهم 

اأه��ل  ع��ل��وم  م��ن  فيه  تعلمه  م��ا 
ن�صتطيع  ال�صالم  عليهم  البيت 
اأن نن�صر فكر اأهل البيت عليهم 
للعامل  لغة  من  باأكرث  ال�صالم 
العتبة  لنا  وفرتها  فر�صة  وهي 
ا�صتغاللها  وعلينا  احل�صينية، 
اإمامنا املهدي  من اجل ن�صرة 

-عجل اهلل فرجه ال�صريف -
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• اأجرى احلوار واأعّده:حممود امل�صعودي/عبدالرحمن الالمي

لك ا ه��ل  ال��ل��ق��اء  ب��داي��ة  يف  احل�سينية:  لرو�سة 
العلمية  �صريتك  ع��ن  م��وج��زة  ب�صورة  ُتتحفنا  اأن 

واإجنازاتك الفكرية؟
ح�صن  على  اأ�صكركم  اأن  اأوّد  بدئ  ذي  ب��ادئ  الأحمد:  ال�سيد 

الفكري  الجن��از  مل�صاألة  بالن�صبة  اأم��ا  وال�صيافة،  ال�صتقبال 
وال�صرية العلمية، فمن املبكر جدا احلديث عن اجناز، ول اأعتقد 
من  جميعا  نواجه  ما  مقابل  اجن��از  عن  احلديث  يل  يحّق  اأن��ه 
وحتى  بل  املق�صرين،  ت�صعنا جميعا يف خانة  وم�صاكل  حتديات 

الآثمني، اإما لإعرا�صنا املتعّمد ك�صال، او لرتكنا اإّياه جهال.
فال يحق للمق�صرين احلديث عن اإجناز، ول للجاهلني التفاخر 

بعلم. 
البكالوريو�ص  �صهادة  اأحمل  فاأنا  العلمية  ال�صرية  جهة  من  اأما 
يف الطّب العام واجلراحة، عملت يف ق�صم الأورام و�صاركت يف 
البحرين  ال�صرطان يف  التلطيفية ملر�صى  الرعاية  تاأ�صي�ص ق�صم 



يجب اأن نتعلم اأ�ص�س الإعالم الع�صري.... لُنبدع  
اإعالما جديدا يك�صر ما تراكم من �صور منطية

�صخ�صّية قّلما جتد لها نظريا، ع�صاميٌّ يف التدبري 
الأمور،  من  امل�صّلمات  على  حتى  متمّرد  والتنفيذ، 
فهو الطبيب وهو املرّبي وهو الوطنّي وهو املتغّرب.
روؤوف  حممد  بالدكتور  جتتمع  ال�صفات  هذه  كّل 
الإق��ام��ة،  الأمل���ايّن  الأ���ص��ل  البحريني  الأح��م��د 
ت�صّرف  بعدما  ا�صرتاحته  هام�س  على  به  التقينا 
)عليه  احل�صني  لالإمام  املطّهرة  امل�صاهد  بزيارة 
ال�ّصالم( واأخيه العبا�س )عليه ال�ّصالم(، فكان هذا 

اللقاء: 

حوار خا�س مع الدكتور املغرتب حممد روؤوف الأحمد

الطبيب المرّبي
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جمال  يف  الخت�صا�ص  لغر�ص  لأملانيا،  اجّت��ه  اأن  قبل 
جراحة الأورام والدرا�صات العليا، يف جمال الدرا�صات 
والأبحاث العلمية، فهناك خّطة للعمل من اأجل تاأ�صي�ص 
مراكز بحثّية يف خمتلف املجالت ومازلنا كفريق عمل 
يف طور درا�صة الواقع على الأر�ص لل�صروع يف بدء هذا 
رابطة  يف  موؤ�ص�ص  ع�صو  واأن��ا  الأم��د،  الطويل  امل�صروع 
الأطباء البحرينيني يف اخلارج وع�صو موؤ�ص�ص يف عدد 

اآخر من اجلمعيات قيد التاأ�صي�ص.

ال�صخ�صيات ا اأه��م  َم��ن  احل�سينية:  لرو�سة 
الذين اأّثروا يف م�صريتك العلمية والفكرية؟ 

وهل ا�صتفدت منهم؟
يتاأثر  اإن�صان  ك��ّل  يف  جانب  هناك  الأحمد:  ال�سيد 

بيئة  يف  فالن�صاأة  يعي�صه،  ال��ذي  املحيط  وف��ق  ويتلّون 
موالية ترتبط اأفراحها واأتراحها ارتباطااً وثيقااً ب�صرية 
النبّي )�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم( واأهل بيته الأطهار 
اأن جتد مف�صال من  ال�ّصالم(، حيث ل ميكن  )عليهم 
من  ُيحتذى  ومثال  دليال  جتد  ل  احلياة  هذه  مفا�صل 

�صريتهم )عليهم ال�صالم(، فهم املعلمون الأوائل. 
لدى  امل�صلمات  حتى  تقبل  ل  والتي  املتمّردة  وبطبيعتي 
اأويل  ما  بقدر  لل�صخ�صيات  اأهمية  اأويل  ل  الغالبية، 
اهتماما للمادة العلمية واخلال�صة العملية املقدمة، فال 
ميكن اأن تبني قناعة وفقا لراأي �صخ�ص واحد، اأو تتاأثر 
اجتاه  من  ال�صخ�صيات  من  ع��دد  اأو  �صخ�ص  بتجربة 
يعتمد  مت�صّعب  بناء  احلديث  العلمي  فالبناء  واح��د. 
الب�صرية  التجربة  تراكم  على  القائم  العلمي  الدليل 

بغ�ّص النظر عن م�صدرها. 
احلياتية  جتربتي  وف��ق  اليها  تو�صلت  نظرية  وهناك 
اإجناز علمي  اأّي  اأن ت�صل اىل  اأنه ل ميكن  املتوا�صعة، 
اأو عملي دون اأن تتبّحر يف معرفة معظم الآراء املخالفة 
اىل  لت�صل  معها،  تتوافق  التي  الآراء  قبل  لقناعاتك، 
ت�صور اأو�صح، واأن يكون املرء منفتحا ويتقّبل كّل الآراء، 
منغلقة   � خا�صة  منها   � العلمية  القناعات  تكون  ل  واأن 
وم�صلمة اىل الأبد، فالبّد من اأن يكون فيها هام�ص من 
الزمن،  تقّدم  مع  ين�صاأ  الذي  ال�صدام  ليمنع  املرونة، 

مما ي�صطلح عليه �صراع الأجيال. 
فر�صة  منحتني  العلوم  لتطّور  التاريخية  ف��ال��ق��راءة 
امل�صاع  عن  تختلف  بطريقة  ال�صخ�صيات  بع�ص  لقراءة 
من  �صيئا  ي�صفي  تقليديا  �صردا  التاريخ  ف�صرد  عنها، 
منجز هذه  يقتل  قد  ال�صخ�صيات  بع�ص  على  القد�صّية 
جّوا  عليه  ُي�صفي  وق��د  بل  ل  ويحّجمه،  ال�صخ�صيات 

تقراأ  عندما  ذلك  ومثال  واخلزعبالت،  اخلرافة  من 
ال�صادق  تقليدية حلياة �صخ�صية فّذة كالإمام  ترجمة 
العاطفي  فاإّنك ل جتد �صوى اجلانب  ال�صالم(،  )عليه 
الفقه  م��ن  �صيئا  ورمب��ا  والفقهي،  العبادي  واجل��ان��ب 
هنالك  بينما  وتطبيقه،  فهمه  اختالف  على  ال�صيا�صي 
ي�صل  التجريبي،  العلم  جانب  يف  �صديد  وتق�صري  فقر 
اىل حّد اجلرمية ح�صب راأيي، فالإمام م�صدر اأ�صا�صّي 
الع�صر  يف  والتطبيقية  الطبيعية  العلوم  ك��ّل  لتطور 
احلديث، ميكنكم مراجعة كتاب )الإمام ال�صادق كما 
يعرفه علماء الغرب( ففي هذا العنوان اإدانة اأكرث مّما 
هو مدعاة للفخر، فكيف لعلماء الغرب اأن يكونوا اأكرث 
ردحا  بها  العمل  توقف  قد  علوم  من  وا�صتفادة  فهما 
بعد  التجريبي  العلم  ثورة  جاءت  اأن  اىل  الزمن؟!  من 

كفر الغرب بالدين املتخّلف وحتّرره من القيود، والذي 
ليثبت  اأحيانا،  النفالت  لدرجة  فيها  مبالغا  يكون  قد 
يغادر  مل  وهو  ال�صالم(  )عليه  الإم��ام  �صّجلها  حقائق 
ال�صحراء ومل يبني مراكز للبحث تتزاحم فيها الآلت 

بعقول الب�صر.
�صتدفع  وك��م  الآن،  اىل  دف��ني  ه��و  م��ا  الكنوز  م��ن  فكم 
تراث  يف  ثابت  هو  ما  اىل  بالتجريب  لت�صل  الب�صرية 
دافعا  ذلك  يكون  اأن  واأرج��و  ال�ّصالم(،  )عليهم  الأئمة 
دعوة  ولي�ص  املبادرة،  زمام  واأخذ  والنهو�ص،  للتحّرك 
ال�صالم(  )عليه  احل�صني  لزيارة  نندفع  فكما  للياأ�ص، 
اأن يكون  اأحيانا ب�صيء يفوق قدرتنا على التربير يجب 

الدافع لالإحياء العملي املن�صود كذلك.

يف ا فّعالون  اأنكم  علمنا  كما  احل�سينية:  لرو�سة 
جمال تنمية القدرات الب�صرية، فكيف جتد حاجة 

املجتمعات ال�صرقية وخ�صو�صًا العربية لهذا الفّن؟

تق�صيمكم  على  اأعّلق  اأن  يجب  اول  الأحمد:  ال�سيد 

ل  العرقي.  اأو  اجلغرايف  انتمائها  ح�صب  للمجتمعات 
يكون  لكي  ولكن  اأو اجلغرايف،  الثني  البعد  تاأثري  اأنكر 
جوابي ذا �صمة علمية لبّد اأن اأبنّي راأيي يف الت�صنيفات 
ال�صرقية  فاملجتمعات  ال��ن��وع،  ه��ذا  م��ن  والتق�صيمات 
حاجاتها  وبالتايل  متجان�صا،  واح��دا  جمتمعا  لي�صت 
اأن  يجب  احللول  ف��اإّن  وعليه  واح��دة،  لي�صت  وم�صاكلها 
املجتمعات  ل  ذاتها،  امل�صكالت  ت�صنيف  ح�صب  تو�صع 
وموقعها اجلغرايف او الثني فح�صب. واإّن مفهوم تنمية 
مهّمة  فهي  اجلديد،  بال�صيء  لي�ص  الب�صرية  القدرات 
بهذا  امل�صتغلني  قبل  واملر�صلون  الأنبياء  بها  ا�صطلع 

املجال بال�صكل احلديث. 
هو  فَمن  جماعية،  حاجة  الب�صرية  للتنمية  واحلاجة 
ُي�صهم يف م�صاعدة َمن هو يف الغرب فيما  يف ال�صرق 
ينق�صه، والعك�ص �صحيح، اأما َمن يعتقد اأنه ي�صتطيع 
اىل  ي�صل  فلن  الآخ��ري��ن  عن  مبناأى  نف�صه  ينّمي  اأن 
نتيجة. واأعتقد اأنه ل يجب النخراط كثريا يف اجلانب 
النظري للولوج يف هكذا علوم، ومن الأف�صل اأن يكون 
لتجّنب  ملمو�صا  مثال  ت�صّكل  عملية،  مقاربة  هنالك 
وبالتايل  ملمو�صة،  لنتائج  ال��و���ص��ول  دون  التنظري 

احلكم بف�صل التجارب حتى قبل اأن تبداأ. 
ففي جمتمعاتنا ال�صرقية � ح�صب ت�صنيفكم � جندها 
تعطي حّيزا كبريا للحديث والقيل والقال من اأوقاتها، 
و�صاهد ذلك واقع مرتادي املقاهي و�صيوف الربامج 
احلوارية يف الف�صائيات. ولتو�صيح ذلك فالبّد اأن اأ�صع 

هذا املثال:
ففي بلد كالعراق تنق�ص بناه التحتية ونظامه الإداري 
وي��دور  امل��ت��ق��ّدم،  ال��ع��امل  يف  التطّور  اأب��ج��دي��ات  اأب�صط 
الف�صاد وعن وجوب  وزاوي��ة عن  كّل منزل  احلديث يف 
الت�صدي له، وت�صاق نظريات من هنا اىل هناك ويف كّل 
و�صائل  لي�صتخدموا  للمنزل  اجلميع  ويعود  الجتاهات، 
الف�صاد يف اخلارج هو  الت�صال، جّل ما فعلوه ملحاربة 
الجتماعي  التوا�صل  و�صائل  والتعليق عليه يف  احلديث 
اأحدهم من اخلارج  ينتظرون  وح�صب، فرتاهم جميعا 
وهو  اخل��ارج  يف  الف�صاد  ويبقى  املبادرة،  زم��ام  لياأخذ 
حال الكثري من البالد ل العراق وح�صب. ومرادي من 
املثال هو اأن اأبنّي كم من الوقت ا�صتغرق منكم للحديث 

عن وجود الف�صاد، 

 إّن مفهوم تنمية القدرات 
بالشيء  ليس  البشرية 
الجديد، فهو مهّمة اضطلع 
والمرسلون  األنبياء  بها 
بهذا  المشتغلين  قبل 

المجال بالشكل الحديث
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لرو�سة احل�سينية: انطالقًا من هّمكم الكبري ا
لالأخذ بيد ال�صباب اىل قّمة الرقي الإن�صاين 
فهل جتدون اأّن هذا الطريق كثري العراقيل؟ 

وهل هناك �صبيل اىل حّلها؟
الإن�صاين  املجد  اىل  اأح��د  ي�صل  لن  الأحمد:  ال�سيد 

يكون على  ولن  له وج��ود  لي�ص  لأن��ه �صيء  مهما ح��اول، 
ب�صقها  يرى احلياة  الدنيا، فمن  الأق��ّل يف هذه احلياة 
الدنيوي فح�صب؛ تختلف دوافعه وحتى طاقته يف العمل 

عّمن يرى حقيقة احلياة ب�صقيها.
وتعاىل(  )تبارك  اهلل  و�صف  الكرمي  القراآن  يف  يتكّرر 
امل�صلحني،  على  الغامر  وثنائه  بال�صاحلني،  لعباده 
لزم��ا  ارت��ب��اط��ا  مرتبط  امل�صلحني  وج���ود  اأن  وط��امل��ا 
نف�صه  امل��رء  يعّد  اأن  فالبّد  ومف�صدين؛  ف�صاد  بوجود 
لهكذا اأو�صاع قد تطلقون عليها )عراقيل(، ولكن مهما 
اختلف ال�صطالح لن يغرّي يف �صرورة املواجهة العملّية 
مع هكذا مواقف. واأول هذه العراقيل هي اجلهل وعدم 
الوعي بالتكليف، والهروب من مواجهة هذه امل�صكالت 
عن طريق الك�صل، والذي ين�صاأ من ق�صور يف اجلوانب 
الرتبوية، والنابع من اخللل يف البناء العقائدي، ملختلف 

طبقات اأفراد املجتمعات حتى امل�صلمة منها. 
التنظري،  للكثري من  اأما عن �صُبل احلّل فهي ل حتتاج 
بل حتتاج ملواجهة امل�صاكل وعدم تقدمي تنازلت با�صم 
البدء  على  والعمل  الوهمي.  ال��واق��ع  لالأمر  الر�صوخ 
عمل.  من  عليها  يرتتب  وما  العقيدة  يعّزز  برنامج  يف 
وتنمية الح�صا�ص باأهمية الوقت، والعمل على الر�صد يف 
ا�صتخدام املوارد املادية منها والب�صرية، لأّن كمّية الهدر 

فيها ي�صكل واقعا موؤملا.

واإ�صهاماتكم ا عطاوؤكم  احل�سينية:  لرو�سة 
يف  عليه  رّك��زمت  ال��ذي  التوعوي،  اجلانب  يف 
هل  اأملانيا  اىل  الوافدين  لل�صباب  م�صريتكم 

جنيتم ثماره؟
ال�سيد الأحمد: من املبّكر جدا احلديث عن ثمار، ول 

اأعتقد باأّن العجلة يف قطف الثمار من احلكمة يف �صيء، 
قادر على حفظ  موؤ�ص�صي  لإن�صاء نظام  بداية  اإمنا هي 
ذاته، وم�صهم يف تطوير حميطه، وهي عملية م�صتمرة 
مع امتداد وجود الب�صر، ل ترتبط باأ�صماء ول اأ�صخا�ص 

بل تبقى مع اآثار التجربة العملية.

اأملانيا ا يف  مقيمون  اأنتم  احل�سينية:  لرو�سة 
ثالث �صنني، فما مدى انغما�س املجتمع الأملاين 
للولوج  الأجن��ع  الأ�صلوب  هو  وما  املادّيات؟  يف 

اىل نفو�صهم واإي�صال كلمة الإ�صالم اإليهم؟

ك��ث��ري من  ع��ل��ى  ي��ن��ط��وي  ���ص��وؤال��ك��م  الأح��م��د:  ال�سيد 

العموميات يف مفاهيم ذات تفا�صيل وخ�صو�صيات لبّد 
عملّيا  منها  ي�صتفاد  لإجابة  فللو�صول  تو�صيحها،  من 
اإن�صانية،  لتجربة  نتاج  هو  الأمل��اين  املجتمع  اأّن  نقول: 
�صاعدهم يف اأن تكون رائدة هو قدرتهم على تدوينها، 
واقع  و�صنع  املا�صي،  اأخطاء  من  ال�صتفادة  وبالتايل 
الأملاين  املجتمع  ُم  فو�صْ اأق��وى،  م�صتقبل  وبناء  اأف�صل، 
فانغما�ص  التجّني!  من  �صيء  فيه  باملاديات  بانغما�صه 
جمتمعات كمجتمعاتنا ال�صرقية يف بع�ص الدول الغنّية 
باملادّيات، بل وحتى الفقرية منها يفوق اأملانيا مبراحل، 
املادي  النغما�ص  فيها  تتعّلم  ل��دورات  حتتاج  ورمبا  بل 

منهم. 
للتدّين،  ال�صكلي  ب��الإط��ار  املتمثل  اخلارجي  فالغطاء 
اأر�ص  على  النتائج  اأمام  ي�صقط  بالروحيات  والتم�ّصك 
ا�صتخدام  يف  والرت�صيد  الر�صد  اأّن  اأعتقد  فال  الواقع، 
هم  نعم  �صيء!  يف  امل��ادي��ات  يف  النغما�ص  من  امل��وارد 
منغم�صون يف العمل، منغم�صون يف املحاولة يف املحافظة 
حّد  اىل  ي�صلون  ورمب���ا  عالية،  ب��ج��ودة  الن��ت��اج  على 

الإفراط.
ل  ولكنهم  عليهم؛  مالئكية  �صفة  اأ�صفي  اأن  اوّد  ل 

اخلطاب  ول  الأمثل،  والنموذج  الكايف،  الوقت  يجدون 
اجلانب  ينّموا  لكي  الثقافية،  وبنيتهم  يتنا�صب  ال��ذي 
ال�صليمة  والفطرة  الإن�صاين  فاحل�ّص  لديهم.  الروحي 
مازالت موجودة وبقّوة لديهم، ورمبا هو املدخل الأمثل 
لهم لتعريفهم باملفاهيم ال�صليمة لالإ�صالم، الذي يعي�ص 

لديهم �صلوكا ويغيب كفكر. 
قادر  غري  الإ���ص��الم  على  املح�صوبة  املجتمعات  فواقع 
بل على  بالإ�صالم،  التعريف  بدوره يف  اأن ي�صطلع  على 
العك�ص من ذلك فالإ�صالم املختطف �صيا�صيا قد باعد 
الهّوة يف خلق �صورة منطّية لالإ�صالم يف العقلية الغربّية 
الب�صيطة، مّما �صاعد املنظومات ال�صيا�صية الأخرى يف 
لالإ�صالم  عداء  ل  ال�صالمي،  الفكر  من  النفور  تنمية 
بحّد ذاته، واإمّنا ا�صتغالل مل�صاحلهم الآنية والنتخابية 

يف معظم الأحيان.
الإ�صالم  كلمة  لإي�صال  الأجنع  لالأ�صلوب  بالن�صبة  اما 
باأن ندعو بغري األ�صنتنا، ونتعاي�ص معهم ونحّل م�صاكلنا 
بالق�صور  نتم�ّصك  اأن  دون  من  الإ�صالم،  بهْدي  جميعا 
يف  اأ�صا�ص  باأنها  نعتقد  اأ�صبحنا  حتى  �صنعناها،  التي 

الإ�صالم. 
يجب اأن نتعلم اأ�ص�ص الإعالم الع�صري، ل لكي جُناري 



تدعو الأمانة العامة للعتبة احل�صينية املقد�صة الكّتاب والأدباء 
للم�صاركة يف م�صابقة: 

تاأليف كتاب عن الإمام ال�صّجاد عليه ال�صالم، �صمن املحاور التالية:
1-دور الإمام ال�صجاد عليه ال�صالم يف النه�صة احل�صينية.

)درا�صة  زمانه  حّكام  مع  ال�صالم  عليه  ال�صجاد  الإم��ام  2-عالقة 
حتليلية(.

3-دور الإمام ال�صجاد عليه ال�صالم يف ن�صر مذهب اأهل البيت عليهم 
ال�صالم.

4-الأثر التعليمي يف اأدعية الإمام ال�صّجاد عليه ال�صالم.
5-حقوق الن�صان، بنَي ر�صالة احلقوق لالإمام ال�صجاد عليه ال�صالم 

ولئحة الأ املتحدة )درا�صة مقارنة(.
6-دور الإمام ال�صجاد عليه ال�صالم يف حترير الَرَقبة.

)درا�صة  ال�صالم  عليه  ال�صجاد  الإم���ام  عند  احليوان  7-حقوق 
حتليلية(.
:ال�صرو

1-ليقل املوؤّلف عن 15 �صفحة A4 ول يزيد عن 2 �صفحة، 
بحجم خط 16.

2-ل تزيد ال�صفحة عن 24 �صطر مع الهوام�س.
3-مل ي�صبق امل�صاركة يف املوؤلف مب�صابقة اأو موؤمتر اآخر.

............................................
وتدعو الأمانة العامة للعتبة احل�صينية املقد�صة الأدباء وال�صعراء 

للم�صاركة  مب�صابقة:
الق�صيدة العمودية عن الإمام ال�صجاد عليه ال�صالم

على اأن تكون مابني 4 – 3 بيتًا �صعريًا، مل ي�صبق طرحها مبهرجان 
اأو م�صابقة اأخرى.

مالحظة: ُت�صلم املوؤلفات اىل اجلهات التالية يف العتبة احل�صينية 
ق�صم   – الع���الم  ق�صم   – الفكرية  ال�����ص��وؤون  )ق�صم  املقد�صة 
trl@ الل��ك��رتوين:  الربيد  عرب  تر�صل  اأو  العامة(  العالقات 

imamhussain.org
يف موعد اأق�صاه )2-�صوال-1435ه� املوافق 214--1م(

وهناك جوائز قيمة للموؤلفات الفائزة.

اإعالن
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اإعالما جديدا يك�صر ما تراكم من �صور منطية  لُنبدع   ما هو موجود؛ بل 
لق�صم  بها  تقّدمُت  قد  مل�صاريع  املقرتحات  بع�ص  وهناك  الطرفني،  لدى 

الإعالم يف العتبة احل�صينّية املقّد�صة اأرجو اأن جتد طريقا لرتى النور.

لرو�سة احل�سينية: كيف تقّيم الدور الذي ت�صطلع به املراكز ا
الغرب  يف  اأو  اأملانيا  يف  �صواء  الإ�صالمية  واجلمعيات  الثقافية 

عموما لن�صر �صورة الإ�صالم النا�صعة؟
ال�سيد الأحمد: ل اريد اأن اأبدو �صوداويا ومت�صائما، ولكن يف بالد تعتمد 

على ا�صلوب علمي وحيادي يف التقييم لبّد اأن اأنتهج ذات نهجهم ولو كان 
الإ�صالم يف هكذا  ينتظر من جمعيات متثل  ماذا  �صخ�صيا.  اأنا  علّي  ذلك 
دول؟ فمن اأب�صط الأمور اأن تقدم مواد تعريفّية بذات لغات هذه الدول. فاإذا 
اأردنا اأن نقي�ص واقع الرتجمة ونتاج هذه املوؤ�ص�صات جنده ل ُيذكر مقارنة 
بالنتاج الفكري للموؤ�ص�صات الغربية ودور الن�صر يف الغرب، هذا من جانب، 
خطابا  ميثل  ل  اخلجولة  للرتجمات  النوعي  فالإنتاج  اآخ��ر  جانب  من  اأم��ا 
يتنا�صب مع امل�صتوى الثقايف والفكري، بل وحتى الأكادميي يف هذه الدول. 
واقعها  على  بقائها  ا�صتمرارية  ت�صمن  كفاءات  تنتج  ل  املوؤ�ص�صات  فهذه 

املتوا�صع هذا، فكيف ميكن لها اأن ت�صتمر اأو تبقى لتتطّور اأ�صال؟!

عملك ا حول   للحدي معك  اأنتقل  دعني  احل�سينية:  لرو�سة 
كطبيب ومعال يف الأورام ال�صرطانية، كيف تنظر اىل م�صتوى 

التقّدم الذي يحرزه الأطباء العراقيون يف هذا املجال؟
ال�سيد الأحمد: الواقع الطّبي لي�ص يف العراق وح�صب؛ بل يف معظم البالد 

العربية والدول النامية واقع ماأ�صاوّي، فهناك غياب تام لبنية �صحّية �صليمة 
والتثقيف  الوقاية  واأنظمة  العائلة  وط��ّب  الأولية  بالرعاية  تبداأ  متكاملة، 

ال�صحي، اىل الق�صور يف امل�صت�صفيات للحالت املزمنة واحلادة. 
وعودة اىل �صوؤالك يف بالد تنت�صر فيها الأمرا�ص ال�صرطانية ب�صكل ملحوظ، 
قرار  عليها  ُيبنى  اأن  ميكن  والتي  امل�صحّية  والدرا�صات  الح�صاءات  تغيب 
باإن�صاء بنى حتتية ت�صّد احلاجات الفعلية. فلكي يكون هناك تقّدم لبّد اأن 
يكون هناك منظومة كاملة متكاملة بني املوؤ�ص�صات ال�صحية جميعها، ولبّد 
اإن�صانية  اأكرث  الوظيفي  �صلمه  يف  املراحل  بجميع  الطبيب  ظروف  تكون  اأن 
مّما هو عليه الآن، من واقع جمهد بدنيا ونف�صيا وماديا، فال ميكن اأن تنتظر 
رحيما  بك  يكون  اأن  املنزل  يف  الأ�صبوع  يف  18�صاعة  �صوى  يق�صي  ل  مّمن 

عندما يح�صل على الخت�صا�ص.

مطبوعات ا لقّراء  توجهها  اأخ��رية  كلمة  احل�سينية:  لرو�سة 
�صعبة الإعالم الدويل؟

التي  و�صراحتي  الإجابات،  يف  اإطالتي  عن  اأول  اأعتذر  الأحمد:  ال�سيد 

قد يعدها البع�ص وقاحة، ولكّني وجدُت اأن اأو�صل قراءتي املتوا�صعة للحلول 
التي اأعتقد باأنها ناجعة للم�صاكل التي طرحتموها.

يف  م�صادرهم  لتنويع  دائما  ي�صعوا  اأن  الأفا�صل  القّراء  من  واأمتنى  كما 
القراءة، والطالع اأكرث ولو على املرتجم من النتاج الفكري لالأمم الأخرى، 
جمال  يف  املبادرة  بزمام  والأخ��ذ  ُيطرح،  ملا  املحرتف  النقد  ح�ّص  وتنمية 

البحث العلمي. ولكم مّني جزيل ال�صكر وا�صاألكم الدعاء جميعا.



باا اإماما ُتباي كي
اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي

من ال�صبهات التي ُتثار يف احلني والآخر، من اأجل بّ ال�صكوك والأوهام ال�صيطانية يف قلوب املُ�صت�صَعفني، ت�صاوؤُلهم الذي يقول: كيف تزعمون اأنكم 
يف بيعة اإمام زمانكم، مع اأنكم ل ت�صتطيعون مبايعته نظرًا اإىل كونه غائبًا عنكم؟ 

ونحن حتى جنيب عن �ُصبهة هوؤلء اجلهلة امل�صاكني املحرومني من نعمة الولية ن�صع الأمر بني يدي اثنني من علمائنا الأجاّلء )رحم اهلل 
املا�صني وحف الباقني( ليجيبا على هذه ال�صبهة:
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)ع�صر  كتابه  يف  ال��ك��وراين  علي  ال�صيخ  ي��ق��ول 
الظهور(:

ال�صالم  املهدي عليه  الإم��ام  اأن يالقي  املحتمل  من 
ق��وات  بقية  م��ن  املدينة  يدخل  عندما  مقاومًة 
معهم  يخو�س  واأن  ال�صفياين،  ق��وات  اأو  ال�صلطة 
رواي��ة  اأج��د  مل  ولكني   ، عليهم  وينت�صر  معركة 
اإىل ر�صا  رواي���ة ت�صري  ذل��ك  ووج���دت  ت��دل على 
مقاومتهم  وعدم   - ال�صالم  -عليه  به  املدينة  اأهل 
له ففي ال��ك��ايف:/224 عن الإم��ام ال�صادق عليه 
ال�صالم قال يف حدي طويل: ) ويهرب يومئذ من 
مكة  اإىل  ال�صالم  عليه  علي  ولد  من  باملدينة  كان 
فيلحقون ب�صاحب هذا الأمر ، ويقبل �صاحب هذا 
الأمر نحو العراق  ويبع جي�صًا اإىل املدينة فياأمن 

اأهلها، ويرجعون اإليها( .
وي�صاعد على م�صمون هذا احلدي ما كان لقاه اأهل 
املدينة من جي�س ال�صفياين ، ثم معجزة اخل�صف به 
و�صعف حكومة احلجاز ، ورمبا انهيارها بعد حادثة 

اخل�صف بجي�س ال�صفياين .
وي�صاف اىل هذا التيار العامل املوؤيد للمهدي عليه 
ال�صالم �صعور اأهل املدينة باأن املهدي عليه ال�صالم 

منهم .
وهذه الرواية ت�صري كما ترى اإىل اأنه عليه ال�صالم 
ل ياأتي هو اإىل املدينة يف تلك الفرتة مبا�صرًة، بل 

ير�صل اليها جي�صًا . وهو احتمال قريب .

 مهما يكن ، فاإن الروايات تذكر اأن اهلل تعاىل يفت
حكومة  بقايا   صقو� ذل��ك  ويعني   ، احلجاز  له 
احلجاز ال�صعيفة ، وان�صحاب بقايا قوات ال�صفياين 
بعد  له  اأهله  ومبايعة  احلجاز   فت يتحقق  وقد   .
�صيطرته عليه ال�صالم على مكة ، وحدوث معجزة 

اخل�صف بجي�س ال�صفياين .
عليه  املهدي  الإم��ام  حكم  حتت  احلجاز  وبدخول 
ال�صالم ، ت�صمل دولته اليمن واإيران والعراق ، رغم 

وجود فئات معار�صة له يف العراق .

ومن املرج اأن تكون دول اخللي اأي�صًا دخلت حتت 
حكمه ، بحكم �صيطرته على احلجاز ، اأو مب�صاعدة 

�صعوبها وم�صاعدة اأن�صاره اليمانيني والإيرانيني .
"كان حذيفة علياًل بالكوفة يف �صنة �صت وثالثني، 
فقال:  لعلي،  النا�س  وبيعة  عثمان  قتل  فبلغه 
على  فُو�صع  جامعًة،  ال�صالة  وادع���وا  اأخ��رج��وين 
النبي  على  و�صّلى  عليه،  واأثنى  اهلل  فحمد  املنرب، 
وعلى اآله، ثم َقال: اأيها النا�س! اإن النا�س قد بايعوا 
 ووازروه علّيًا  وان�صروا  اهلل  بتقوى  فعليكم  علّيًا 
َمن  خلري  واإنه  ًل،  واأو ��رًا  اآخ احلق  لعلى  اإنه  فواهلل 
ثم  القيامة،  يوم  اإىل  بقي  وَم��ن  كم  نبي بعد  م�صى 
اأطبق ميينه على ي�صاره، ثم قال: اللهم ا�صهد اأين قد 
بايعت علّيًا، وقال: احلمد هلل الذي اأبقاين اإىل هذا 
اليوم، وقال لبَنْيه �صفوان و�صعد: احمالين وكونا 
معه، ف�صتكون له حروب كثرية، فيهلك فيها خلق من 
النا�س، فاجتهدا اأن ت�صت�صهدا معه، فاإنه واهلل َعَلى 
احلق، ومن خالفه َعَلى الَباطل، وَمات حذيفة بعد 

هذا اليوم ب�صبعة اأيام".
انتهى بن�صه من: مروج الذهب للم�صعودي 2 : 23 

املطبعة البهية – م�صر.
فال�صحابي اجلليل حذيفة بن اليمان بايع الإمام 
ا عليه ال�صالم من غري ح�صور الإمام عنده، فقد  علي
الكوفة،  يف  حذيفة  وك��ان  املدينة،  يف  الإم��ام  كان 
ُي�صراه واأ�صهد اهلل على  فو�صع حذيفة ميناه على 
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البيعة..
�صيعة  يبايع  وك��ذا  نقول:  املثال،   ات�ص اأن  وبعد 
اأهل البيت اإمام زمانهم املهدي املنتظر �صلوات اهلل 
حكم  غري  حكمًا  للغيبة  اإن   حي عليه،  و�صالمه 
الإمام موجود، رمبا ل  اأن  ولو افرت�صنا  احل�صور.. 
ا  يكون متي�صرًا مبايعته للجميع، كما اأن الإمام علي
عليه ال�صالم مل يكن غائبًا، ولكنه بالن�صبة حلذيفة 

كان غائبًا..
ال�صيعة  ميار�صها  التي  البيعة  �صور   ��اأو���ص وم��ن 
 العهد، حي م��رارًا وت��ك��رارًا: ما يتلونه يف دع��اء 
د يف �صبيحة يومي هذا وما  يقولون:"اللهم اإين اأُجد
ع�صت فيه من اأيام حياتي عهدًا وعقدًا وبيعًة له يف 

عنقي، ل اأحول عنها ول اأزول اأبدًا"..
ف�صالم اهلل على اإمام زماننا املهدي املنتظر، و�صالم 
فرجه  انتظار  يف  ال�صامدين  ال�صابرين  على  اهلل 

ال�صريف..

هو  )م��ن  كتابه  يف  حم�صن  اآل  علي  ال�صيخ  ويقول 
خليفة امل�صلمني يف هذا الع�صر؟(:

اإن الأحادي ال�صحيحة عند اأهل ال�صنة قد دلت 
امل�صلمني يف كل ع�صر،  على وجوب مبايعة خليفة 
 ال�ص اأخرج م�صلم يف �صحيحه، والبيهقي يف  فقد 
الكربى، والهيثمي يف جممع الزوائد، وغريهم عن 
النبي ) �س ( اأنه قال: َمْن مات ولي�س يف عنقه بيعة 

مات ميتة جاهلية.
جممع  يف  والهيثمي  امل�صند،  يف  اأح��م��د  واأخ����رج 
الزوائد، واأبو داود الطيال�صي يف م�صنده، وابن حبان 
يف �صحيحه، واأبو نعيم يف حلية الأولياء، وغريهم، 
اأن النبي )�س( قال: َمْن مات بغري اإمام مات ميتة 

جاهلية.
واأخرج الهيثمي وابن اأبي عا�صم، اأن النبي ) �س ( 

قال: َمْن مات ولي�س عليه اإمام مات ميتة جاهلية.
ويف رواية اأخرى : َمْن مات ولي�صْت عليه طاعة مات 

ميتة جاهلية ) 4 (.
واأخرج احلاكم يف امل�صتدرك عن النبي ) �س( اأنه 

قال: َمْن مات
ولي�س عليه اإمام جماعة فاإن ميتته ميتة جاهلية.

يعلى  واأب��و  والأو�صط  الكبري  يف  الطرباين  واأخ��رج 
وابن اأبي عا�صم اأن النبي ) �س ( قال: من مات لي�س 

عليه اإمام فميتته جاهلية.
: تاأمالت يف احلدي

قوله ) �س ( : من مات : فيه اإ�صعار بوجوب املبادرة 
التهاون  اأو  اإهمالها  امل�صلمني، وعدم  اإمام  بيعة  اإىل 

فيها خ�صية مباغتة املوت والوقوع يف الهالك.
قوله ) �س ( : ولي�س يف عنقه بيعة : اأي ومل تكن 
بيعة مالزمة له ل تنفك عنه، كما يف قوله تعاىل ) 
، فال يجوز نق�س  ه ُعُنق َرُه يف اأَْلَزْمَناُه َطائ ن�َصاناإ َوُكل
على  الدللة  ولأج��ل  نكثها،  ول  احلق  اإم��ام  بيعة 

اللزوم مل يقل: )من مات ومل يبايع اإمامًا...(.
ال�صمع  على  وامل��ع��اه��دة  امل��ع��اق��دة  ه��ي   : والبيعة 
َمْن بايع  والطاعة، ولعلها ماأخوذة من البيع، فكاأن 
و�صمعه  طاعته  واأعطاه  له،  نف�صه  باع  قد  الإم��ام 

ون�صرته.
احلا�صر،  احلي  لالإمام  اإل  البيعة  تقع  فال  وعليه 
دون الإم��ام امليت الغابر، لأن امليت ل تتحقق معه 
املعاهدة، واعتقاد اإمامة الأئمة املا�صني ل ي�صتلزم 

حتقق البيعة لهم.
ْعلة،  ْيتة على وزن ف وقوله : مات ميتة جاهلية : م

وهو ا�صم هيئة، واملعنى: مات كميتة اأهل اجلاهلية.
هي   حي من  موتهم  �صفة  على  اأي   : النووي  قال 

فو�صى ل اإمام لهم ) 4 (.
� وهي  بامليتة اجلاهلية  وامل��راد  ابن حجر :  وقال 
بك�صر امليم � حالة املوت كموت اأهل اجلاهلية على 

�صالل ولي�س له اإمام مطاع ،
لأنهم كانوا ل يعرفون ذلك، ولي�س املراد اأنه ميوت 

كافرًا، بل ميوت عا�صيًا.
واأقول : لعل ت�صبيه موت َمن ترك بيعة اإمام الزمان 

مبيتة اأهل اجلاهلية من حي اإن ترك تلك البيعة 
ي�صتلزم ترك متابعة اإمام احلق، ويوؤدي بالنتيجة 
اإىل متابعة اأئمة اجلور، فيرتتب على ذلك الوقوُع 
يف ال�صالل، وتكون حاله حال اأهل اجلاهلية الذين 

ًل. ال ميوتون �صُ
وبناًء على ذلك فقد اتفقت كلمة علماء اأهل ال�صنة 
على اأنه يجب على الأمة مبايعة خليفة امل�صلمني 
يف كل ع�صر، ول يجوز التخلف عنها باأي نحو من 

الأنحاء.
اأهل  باتفاق  الإمامة  انعقدت  اإذا   : القرطبي  قال 
على  وجب  م  تقد ما  على   بواحد اأو  والعقد   احَل��ل
النا�س كافة مبايعته على ال�صمع والطاعة واإقامة 
عن  تاأبى  وَم��ْن   ،  ) �س   ( ر�صوله  و�ُصّنة  اهلل  كتاب 
ر،  ر، وَمْن تاأبى لغري عذر ُجرب وُقه البيعة لعذر ُعذ

لئال تفرتق كلمة امل�صلمني.
ن�س على   ) ر�صول اهلل ) �س   اإن  : ابن حزم  وقال 

وجوب الإمامة، واأنه ل يحل بقاء ليلة دون بيعة.
وقال: ل يحل مل�صلم اأن يبيت ليلتني لي�س يف عنقه 

ْكره. ا يطول ذ لإمام بيعة. اإىل غري ذلك
اخلالفة  ع�صر  بعد  ال�صنة  اأهل  فاإن  ذلك  كل  ومع 
عندهم اأطبقوا على ترك هذا الواجب، بل تركوا 
من  فيها   البح بوا  وجتن امل�صاألة  هذه  يف  اخلو�س 

قريب اأو بعيد، فال نرى منهم اهتمامًا بالبح
من  تركه  حتى  اأهميته،  عظم  مع  الأم��ر  ه��ذا  يف 
بالإعرا�س  وقابله   ،الأحادي تلك  ل�صرح  تعر�س 

والإهمال ال�صديدين.
�صرح  الذي  النووي  الإم��ام   : وخذ مثاًل على ذلك 
على  واح��د  بحرف  يعّلق  مل  فاإنه  م�صلم،   صحي�
ميتة  مات  بيعة  عنقه  يف  ولي�س  مات  )من   حدي
جاهلية( ، مع اأن النووي تويف �صنة 676ه�، اأي بعد 
امل�صلمني  بالد  وت�صّتت  العبا�صية  اخلالفة   صقو�
 اإىل دويالت على كل دولة خليفة.    ) راجع �صحي

.) 24/12 م�صلم ب�صرح النووي
ولعل ال�صبب يف ذلك خ�صية علماء اأهل ال�صنة من 
�صخط ُحّكام ع�صرهم اإذا نفوا عنهم اأهليتهم لإمامة 
ة، وحذرهم من تخطئة  امل�صلمني، وخوفهم من العام
كل اأهل ال�صنة يف ترك اأمر مهم واجب ل يجوز لهم 

تركه اأو التهاون فيه.
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عذراء  ماليزيا و االسالم
تعّد الفلبني من اأقدم الدول الآ�صيوية التي دخلها الإ�صالم على اأيدي امل�صلمني العرب من التجار 

والدعاة، حي تقع الفلبني يف اجلنوب ال�صرقي لل�صني، وتبعد �صواحلها ال�صمالية عن جنوبي 
 299(، ويبل61( م�صاحتها ما يقرب من ثالثمائة األف كي�لو مرت مرب�ع كلم، وتبل  ال�صني

امتدادها من ال�صمال اإىل اجلنوب 1 كيلو مرت مربع.

وتتكون الفلبني من جمموعة من اجلزر والبحار الداخلية، 
وفيها جزيرة بحر �صولو  وت�صم نحو 7100 جزيرة، كما 
ت�صكل الفلبني ثالثة اأجزاء رئي�صة هي: جزيرة لوزون يف 
اجلنوبي،  اجلزء  يف  ميندناو  وجزيرة  ال�صمايل،  الق�صم 

والق�صم الأو�صط الذي ُيعرف با�صم  مي�صايا.
وي�صكل امل�صلمون ما يقارب من11 % من ال�صكان يف املناطق 
اجلنوبية بجزيرة )ميندناو( واأرخبيل )�صولو(، وجزيرة 
)بالوان(، فيما يقل عددهم باجلزر الو�صطى وال�صمالية، 

وي�صل عددهم الآن اإىل ما يقرب من �صتة ماليني.
ا، يتكلمون  ا فيبلغ )80( مليوناً اأما عدد �صكان الفلبني حالياً
اأكرث من 78 لغة حملية، اأهمها: )التاغالوغ( التي تنت�صر 
بني �صكان مانيال واملحافظات املجاورة لها، التي اأ�صبحت 
اأيام  انت�صرت يف  التي  الإ�صبانية  لغة وطنية، وهناك  ُتعد 
وقت  ���ص��ادت  التي  والإجن��ل��ي��زي��ة  الإ���ص��ب��اين،  ال�صتعمار 
الر�صمية  اللغة  الإجنليزية  وتعد  الأمريكي.  ال�صتعمار 
البالد،  يف  ال�صائدة  اللغات  من  لغتني  امل�صلمون  ويتكلم 
هي: )ثاو�صو(، الق�ريبة من الإندوني�صية، ولغ�ة )مراتاو( 
عربية  ا  األفاظاً وت�صم  )ميندناو(،  ج�زيرة  يف  الغ�البة 

كثرية، وُتكتب باحلرف العربي.

و الإ�صالم اإ اللبني.
تذكر الروايات اأن و�صول الإ�صالم اإىل الفلبني كان حوايل 
�صنة 270ه�/ 883م، عن طريق الدعاة الذين و�صلوا اإىل 
تلك اجلهات، ويف �صنة 390ه�/ 922م، هاجر من العراق 
ثالثة من الدعاة وهم: حممد بن يحيى واأحمد بن عبد 
اهلل، وحممد بن جعفر، وا�صت�صهد هوؤلء الثالثة يف �صنة 
313ه�/ 925م. وبعد انت�صار الإ�صالم اأخذ هوؤلء التجار 
مكان  كل  الإ�صالم يف  اإىل  الدعوة  عاتقهم  على  يحملون 
يحلون فيه، فبداأ الإ�صالم  بالنت�صار احلقيقي يف الفلبني 
 1380 �صنة  املوافق  الهجري  ال�صاد�ص  القرن  اأعقاب  يف 
امليالدي يف وقت اقرتاب �صقوط حكم الإ�صالم يف الأندل�ص 
ولكن �صاء اهلل اأن ي�صيء نور الإ�صالم يف ال�صرق، وكانت 
ْوُلْو –اإحدى جزر الفلبني-  بداية الو�صول عرب جزيرة �صُ
الدعوة  م�صوؤولية  املنطقة  هذه  اأهل  من  امل�صلمون  وحمل 
التجار،  العرب  الإخ���وة  من  اإليهم  و�صل  من  مب�صاعدة 
فانت�صر الإ�صالم يف ِمْنَداَناْو –جنوب الفلبني-. فامل�صلمون 
يف الفلبني هم اأول جمتمع اإن�صاين منظم يف هذه الدولة  
وذلك ب�صبب ا�صتقرا التجار العرب امل�صلمني بهذه املناطق 
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• اإعداد: حيدر املنكو�صي

و يكرث امل�صلمون  يف وليات املناطق اجلنوبية وهي :
1-   لناو اجلنوبية 2-لناوال�صمالية 3- ماجندناو 
4- كوتاباتو 5- �صلطان قدارات  6- ُهْوُلْو 7- تاوي 

تاوي 8- با�صيالن 9- زامبواجنا.
ماليزيا(  )ع���ذراء  ت�صمى  وقتها  الفلبني  وكانت   
وعا�صمتها )اأمان اهلل( كما �صماها بذلك موؤ�ص�صها 
الإ�صباين  الحتالل  ف��اإن  �صليمان،  رج��ا  ال�صلطان 
الهوية  ليطم�ص  ه�= 1521م(  عام )923  جاء يف 
ا، من خالل حتويل  ا وقالباً الإ�صالمية لهذا البلد قلباً
اإىل  البلد  وا���ص��م  )م��ان��ي��ال(  اإىل  العا�صمة  ا�صم 
)الفلبني( ن�صبة اإىل ملكهم الذي مت بعهده احتاللها 
فيليب الثاين، لياأتي الحتالل الأمريكي بعد ذلك 
م�صلمي  بحق  والظلم  ال�صطهاد  م�صرية  فيكمل 
الفلبني، وي�صم جنوبها ذا الغالبية امل�صلمة ل�صمالها 
عام  ا�صتقاللها  الفلبني  مينح  اأن  قبل 
ا  1946م، ويرتك فيها -كالعادة- حكاماً
حمنة  لت�صتمر  ل���ه؛  م��وال��ني  �صليبيني 

ومعاناة امل�صلمني يف البلد اإىل الآن.
ح�صارة  فيها  قامت  الفلبني  اأن  التاريخ  وي��ذك��ر 
اإ�صالمية عامرة منذ اأكرث من ثمانية قرون، والآن 
من  ن�صمة  مليون  من 13  اأك��رث  اليوم  هناك  يوجد 
اأغلبهم  ويرتكز  ولي��ة،  يف 13  ينت�صرون  امل�صلمني، 
يف املناطق اجلنوبية، التي ن�صرت الإ�صالم وتعاليمه 
يف كافة املناطق الفلبينية، كما قامت هناك العديد 
من املمالك الإ�صالمية التي دافعت عن جميع اجلزر 
�صد غزوات واأطماع امل�صتعمرين، وقد �صاهمت هذه 
املمالك يف تاأ�صيل الوجود الإ�صالمي، واحلفاظ على 

العقيدة والهوية الإ�صالمية.

مور�ص  ال��ذي  والظلم  ال�صطهاد  من  الرغم  على 
على م�صلمي الفلبني طوال عقود من الزمان خلت 
على يد احلكومة الفلبينية، ناهيك عن ويالت ظلم 
الفلبني  تبقى  لكن  والأمريكي  الإ�صباين  الحتالل 
حاول  طاملا  التي  ال�صالمية  هويتها  على  حتافظ 

البع�ص بطم�ص الثقافة ال�صالمية.

اأهم م�صاكل امل�صلمني 
التي  والعقبات  ال�صعاب  اأب��رز  نبني  اأن  ن�صتطيع 

يواجهها امل�صلمون يف الفلبني، ومنها:
1- التخلف ال�صديد الذي يتجلى يف النق�ص احلاد 
يعود  وال���ذي  وال�صحية  التعليمية  اخل��دم��ات  يف 
اإىل �صيطرة  الإ�صالمية-  النظر  �صببه -من وجهة 
احلكومة يف مانيال على الرثوات الطبيعية للمناطق 

الإ�صالمية.
امل�صلمون  يتهم  ح��ي��ث  ال�صكانية؛  اخللخلة   -2
اإىل  امل�صيحيني  اآلف  بتهجري  املركزية  احلكومة 
اجلنوب لإحداث تفوق عددي على امل�صلمني هناك.

اأغنى املناطق يف  اإن مناطق امل�صلمني هي من   -3
البالد، فهي تنتج اأكرث من 60% من جملة حما�صيل 
النا�ص  اأ�صد  هم  امل�صلمني  جتد  ذلك  ومع  الدولة، 
َتْظِلم  اأن احلكومة الفلبينية  اإىل  فقرااً، وهذا يعود 

ِرُمُهْم من بع�ص حقوقهم. امل�صلمني وحَتْ
اجلبهة  ث����وار  ب��ني  الع�صكرية  ال�����ص��دام��ات   -4
الإ�صالمية لتحرير مورو الداعية لال�صتقالل وبني 
اجلي�ص احلكومي، وكان من نتيجة هذه ال�صدامات 
اإىل  فلبيني  قرابة مليوين م�صلم  الآن تهجري  حتى 

ولية �صباح املاليزية املجاورة.
5- التهمي�ص ال�صيا�صي، اإذ لي�ص لدى امل�صلمني اأي 

ممثل يف احلكومة اأو الق�صاء.
اخلالفات  ب�صبب  الوطنية  احل��رك��ة  ان�صقاق   -6
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اأ�صلوب  حول  والإ�صالمية  الوطنية  اجلبهتني  بني  القائمة 
العمل الوطني بني ال�صتقالل التام اأو احل�صول على بع�ص 

املكا�صب املوؤقتة.
7- �صعف الهتمام الدويل وخا�صة الإ�صالمي بق�صيتهم.

8- متاطل احلكومة الفلبينية يف منح امل�صلمني حقهم يف 
حكم اأنف�صهم.. وتدعم اجلماعات امل�صيحية �صدهم.

كثرية،  م�صكالت  من  الفلبني  يف  امل�صلمون  يعاين  كما   -9
ياأتي يف مقدمتها: �صعف الهتمام الدويل خا�صة الإ�صالمي 
اجلي�ص  م��ن  املتوا�صل  الع�صكري  وال��ع��دوان  بق�صيتهم، 
احلكومي على ثوار اجلبهة الإ�صالمية لتحرير مورو الداعية 
لال�صتقالل، وقد كان من نتيجة ذلك تهجري قرابة مليوين 
م�صلم اإىل ولية �صباح املاليزية املجاورة.. وم�صكالت اأخرى 
اإىل م��وؤازرة م�صلمي العامل واملجتمع الدويل  كثرية حتتاج 
من اأجل حلها الذي يتمثل يف منحهم احلق يف ال�صتقالل، 

واإقامة دولتهم امل�صتقلة.
اأبناء  10- كان التعليم الإ�صالمي يف الفلبني منت�صرااً بني 
املناطق اجلنوبية ، وكان معظمهم يتقن القراءة والكتابة 
الإ�صباين  ال�صتعمار  دخ��ول  بعد  ولكن   ، العربية  واللغة 
اأو�صاطهم  والأمريكي ،�صعف حال امل�صلمني وبداأ يدب يف 
التخلف العلمي ، حيث ليحظى اأبتاء امل�صلمني باأي اهتمام 
واإتاحة فر�ص التعليم ، اإ�صافة اإىل ماتعر�ص له امل�صلمون 
من التعذيب والقتل والت�صريد ، وانت�صر التن�صري بني اأبتاء 
امل�صلمني  يف الفلبني ، نتيجة ل�صعف التعليم الأغ�صالمي 
وفر�صه اأمام الهجمة ال�صر�صة من احلكومة �صد امل�صلمني 

، خا�صة يف عهد الرئي�ص كالور�ص.
الم وموؤامرات الأعداء اأتباع اأهل البيت عليهم ال�صَّ

الم يف الفيليبني بعد  انت�صر مذهب اأهل البيت عليهم ال�صَّ

جناح الثورة الإ�صالمية يف ايران ويزداد اأتباع مذهب اأهل 
الوقت احلا�صر  بلغ عددهم يف  البيت يومااً بعد يوم حتى 
قرابة الع�صرين األفا وهم منت�صرون يف اأماكن خمتلفة ، من 

املحافظات واملدن.
كما انت�صر مذهب اأهل البيت بني امل�صلمني الذين كان اأ�صلهم 
م�صيحيني ، وبني امل�صلمني من املذهب ال�صافعي واإن اعتناق 
هوؤلء مذهب اأهل البيت نتيجة لدرا�صتهم واقتناعهم باأنَّ 
الذين يجب اتباعهم هم اأهل البيت لأن ر�صول اهلل �صلى 
اهلل عليه واآله و�صلم قد اأكد وجوب حمبتهم واتباعهم واأنَّ 
الم مع�صومون  يف ذلك اأمان من ال�صالل واأنهم عليهم ال�صَّ
اإىل قوله تعاىل: )اإمنا يريُد  من اخلطاأ والذنوب ا�صتنادااً 

اهلُل لُيذهب عنكُم الّرج�ص اأهل البيت ويطهّركم تطهريااً( .
ومن اهم املوؤ�ص�صات ال�صيعية الفعالة املوؤ�ص�صة اخلريية التي 
املالية  امل�صاعدات  وتوزيع  الأيتام،  رعاية  م�صوؤولية  تتوىل 
لعالج  امل�صت�صفيات  وبناء  والفقراء،  لالأرامل  اخلارج  من 
معهد  ي�صمل  جممع  داخل  م�صت�صفى  حاليااً  ولها  املر�صى، 

الكويت الإ�صالمي م�صجدااً وقاعة للمحا�صرات.

اهم اتياجا امل�صلمني ال�صيعة 
1 � اإن امل�صلمني يف الفلبني ال�صائرين على نهج اأهل البيت 
الم يحتاجون اإىل احلوزات العلمية، حتى يتمكن  عليهم ال�صَّ
الأ�صيلة  الإ�صالمية  العقائد  ومعرفة  التعلم  من  اأبناوؤهم 

الم. لالأئمة املع�صومني عليهم ال�صَّ
العلمية  اأب��واب احل��وزات  اإىل فتح  اإنهم يف حاجة  � كما   2
الأخرى  الإ�صالمية  البالد  ويف  الإ�صالمية  اجلمهورية  يف 

لأبنائهم الذين يرغبون الدرا�صة فيها.
3 � تاأ�صي�ص م�صاجد يف اأماكنهم لأداء ال�صعائر الإ�صالمية 

وكذلك تاأ�صي�ص احل�صينيات.
الإ�صالمية  العلوم  يف  املتخ�ص�صني  العلماء  ار���ص��ال   �  4
يف  املحا�صرات  واإل��ق��اء  العلمية،  احل���وزات  يف  للتدري�ص 
رفع  لأج��ل  تعقد  التي  امل��وؤمت��رات  ويف  الدينية  املنا�صبات 

امل�صتوى العلمي للم�صلمني.
5 � بناء جممع ثقايف مركزي، وهذا املركز ي�صمل امل�صجد 
ل�صكنى  وامل��ب��اين  واحل�صينية،  واملكتبة  العلمية  واحل���وزة 

الطلبة والطالبات.
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كالق�صيدة،  املختلفة  باأجنا�صه  الطف  واقعة  والعربي  العراقي  الأدب  تناول  لقد 
الأدب  اأجنا�ص  من  غريها  ويف  كما   . واخلاطرة  وامل�صرحية  وال��رواي��ة،  والق�صة، 
العقائدي  بانتمائهم  العراقيون خا�صة  الأدب��اء  واأعلن  عمومااً،  والفنون  الأخ��رى، 
اأح��داث واقعة الطف  نتاجاتهم وكتاباتهم املختلفة يف �صميم  الأ�صيل من خالل 

اخلالدة .
ففي جمال ال�صعر حقق ال�صعراء العراقيون اإجنازا �صعريا كبريا كما ونوعااً ، ومازالوا 
ي�صلطون ال�صوء على حقيقة وماهية معركة كربالء واهدافها العميقة من خالل 
ق�صائدهم املفعمة باحلب والولء للح�صني اخلالد، وثورته املقد�صة، بلغة �صعرية 
�صفافة، واأ�صلوب �صردي متمكن، وبح�ص مرهف، فاأبدعوا يف تكوين �صورة وا�صحة 
حلقيقة ال�صراع يف معركة كربالء .. �صواء اأكان ذلك باأ�صلوب رمزي اأو �صريح اأو 

اإ�صاري .. مبفرادت و�صور ومو�صقى �صعرية اأكرث من رائعة.
اأما يف جمال الق�صة والرواية فاإن النتاج واإن يكن اأقل غزارة واأقل انت�صارا  من ال�صعر  
اإل اإنه اأثبت ح�صوره العقيدي اأي�صااً.. كون ال�صعر ل�صيق الوجدان اأكرث من الق�صة 
والرواية.. حيث تناول الكاتب املبدع ماأ�صاة كربالء، وفجائعية الواقعة  من خالل 
ر�صد م�صاهد املواكب اجلنائزية من خالل الرتكيز على الرتاجيدية املوؤملة لأحداث 
واقعة الطف الأليمة، تنم عن ت�صبعه بالروؤى احل�صينية  ونه�صة كربالء ، وهي حالة  
تثبت متانة التم�صك املذهبي واأ�صالته عند العراقيني، مما اأدى اىل انعكا�صه يف 
اأدبهم.اأما الق�صة و الرواية ؛ فقد قدمتا قراءة واقعية ثانية ملولدات املقتل احل�صيني 
واقعة  البعيد عن حيثيات   .. الآخ��ر  املتلقي  وتداعياتها، مب�صامني خالبة، جتعل 
الطف  يقف اأمام حقيقة ثورة احل�صني عليه ال�صالم، عرب تناول اأبعادها ال�صيا�صية، 
الإن�صانية، العقائدية، وغريها. . ولريب من متكن الكاتب احل�صيني من ا�صطياد 

اللحظات املثرية، وتوليفها بلغة اأدبية جذابة بعيدااً عن الت�صجيل التاريخي اجلامد.
اأما يف جمال امل�صرح؛ فاإن الت�صابيه التي تقام يف املدن العراقية قدميا وحديثااً وما 
�صاحبها من تطورات.. ل �صيما يف كربالء املقد�صة، هي اأ�صلوب اآخر لنقل وقراءة 
املقتل احل�صيني باأ�صلوب فني وح�صاري يخاطب الآخر مبو�صوعية الطرح،  وبلغة 
ع�صرية ي�صتطيع الآخر من التوا�صل والتفاعل معها . من اأجل تبيان ال�صورة النا�صعة 
لواقعة الطف، واإزالة الكثري من ال�صوائب التي علقت بها عرب حقب زمنية متعاقبة، 

وت�صويه مدرو�ص ومتعمد.
 وكل هذا امنا ي�صّب مبح�صلته النهائية يف خدمة اأهداف هذه الثورة ال�صامية، والتي 
لزال �صداها يتجدد كل عام خا�صة يف عا�صوراء، بل ويت�صع ال�صدى ليبلغ اأطراف 

متباعدة من الأر�ص.
ومهما حاول الطغاة الق�صاء على منهجية واقعة الطف احلركية فاإنهم ل ي�صتطيعون 
ذلك، لأن الدم عندما ميتزج مع الفكر لتحقيق غاية �صماوية، تبقى تلك احلقيقة 
جتوب الآفاق ، وتتغلغل يف القلوب والوجدان وال�صمري الإن�صاين احلي.. املتعط�ص 

اأبدا للخري واملحبة وال�صالم.

◄  يكتبها: طالب عبا�ص الظاهر

واقعة الطف..
وال�صتلهام الأدبي اخلالق ..
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يا للروعة! �صهق عبا�ص بن حمزة وهو مي�صح بعينيه املبهورتني منظر ال�صحراء امل�صتلقية بال 
انتهاء وال�صم�ص تنهمر عليها قبل الغروب.

     ام�ص يا عبا�ص! هتف بانفعال وهو يرخي يديه عن كوابح الدراجة لتنزلق عجالتها على 
املنحدر. "هذا يومك الذي انتظرته ون�صجت عليه احلكايات".

     كان الهواء الت�صريني القادم عرب الرمال الباردة يدفع �صعره املجّعد اإىل الوراء ويحفز يف 
راأ�صه ال�صغري اأحالمه البالونية. كان يبدو من فوق املرتفع الذي تقع عليه املدينة مثل منطاد 
�صغري تدفعه الريح يف م�صار منحدر بال انتهاء. مل يرغب عبا�ص يف كبح دراجته الهوائية. 
ولول ال�صخور املتناثرة على الأر�ص لرتكها تنزلق حتى دون اأن مي�صك باملقود فرفع رجليه وهو 

ي�صرخ بن�صوة ه�صتريية وتربع تاركا الدراجة تنحدر بتعجيل مت�صارع. 
          عندما انتهى املنحدر انب�صطت الأر�ص من حتته واأح�ص بنعومة الرمل تعيق العجالت. 
اأدرك اأنه بداأ يقود على بوابة  اأحالمه الهائلة. هذه الأر�ص الذهبية الرباقة التي طاملا وقف 
على حافة مدينته وتطلع اإليها م�صتح�صرا كل ما قراأ عن ال�صحراء اأو �صاهد من اأفالم عنها. 
كان يهزه �صوؤال واحد من بني مملكة النحل التي تع�ص�ص يف راأ�صه: "كيف تبدو املدينة من قلب 
ال�صحراء؟". هذه املدينة العريقة الغام�صة التي اختلفت الروايات يف اأ�صل ت�صميتها فكان 
اأ�صهر ما قيل عنها اأنها كانت نهرا فجف. ويقال اإنها كانت � حتى وقت قريب بح�صاب التاريخ � 
مطلة على بحر وا�صع ت�صب فيه روافد كثرية، ومن زاوية فيها فار تنور الطوفان وغمر العامل 
باأ�صره، واأن على اإحدى حافاتها ر�صت �صفينة نوح، واأن يف جوفها يرقد اأبو الب�صر ونوح والنبيان 
هود و�صالح وكثري من �صحابة النبي حممد )�ص( يفرت�صون جوف الأر�ص املمتدة بني قبتني 
ذهبيتني تقتب�ص اإحداهما نورها من الإمام علي )ع( والأخرى من ابن اأخيه م�صلم بن عقيل 

)ع(.
          تدريجيا اأخذ �صريط الأفكار يتباطاأ مع توغل عبا�ص بن حمزة يف قلب ال�صحراء. 
نظر اإىل الوراء فبدت املدينة مثل خرائب قلعة عمالقة متناثرة على  مرتفع عظيم. نظر اإىل 
�صفح املرتفع فكان مبقدوره اأن مييز بو�صوح اخلطوط التي ر�صمتها طبقات الأر�ص حتت �صطح 
املدينة. من هنا ميكنه اأن يتخيل بو�صوح اأكرب �صكَل الأر�ص التي حتفر فيها اأقبية القبور. تلك 
الأقبية ال�صاربة يف الأعماق وامل�صتملة على �صفوف من القبور مرتاكمة فوق بع�صها. وباإمكانه 
واأج��واف الأ�صرحة املقد�صة  املنازل،  اأقبية  العمودية املحفورة يف  الآب��ار  ق��رارات  اأن يتخيل 
لالأنبياء والأولياء الذين وفدوا من مدن وقرى بعيدة وقطعوا �صحارى ووديانا لريقدوا يف جوف 

هذه الأر�ص رقدتهم الأبدية ولتكون هذه البقعة من بالد اهلل بوابتهم اإىل القيامة.

رحل��ة ع���با�س بن حمزة
◄  ق�صة: كاظم �صلمان
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     ا�صتمر عبا�ص بن حمزة ينهب الرمال الباردة باندفاع طفويل وكاأنه يالحق ال�صم�ص قبل 
اأن تغو�ص يف الأفق لتنام يف حجرتها التي ل يعرف مكانها حتى اجلدات. "اإيه يا عبا�ص بن 
حمزة، األ حت�صب ح�صاب العودة!؟ اإن ال�صم�ص تبتلعها الرمال واأنت لزلت تندفع كاملجنون". 
مل يلتفت عبا�ص لهذا النداء الذي �صجت به تالل املدينة من خلفه لأنه كان ينظر اإىل قر�ص 
ال�صم�ص املو�صك على النطفاء يف بحر ال�صحراء الهائل فيرتاآى قلب ال�صحراء يخفق ببطء 

كقلب حيوان اأ�صطوري بحجم الأر�ص.
قلب  اإىل  ت�صل  اأن  تريد  ابن حمزة؟ هل  يا  يا عبا�ص  تقول  م��اذا  ال�صحراء...  قلب       
ال�صحراء؟ اأي معتوه يحلم بهذا احللم املجنون؟ اأتريد اأن ت�صل اإىل قلب ال�صحراء على 
ظهر دراجة هوائية قد .... انفجر الإطار اخللفي وا�صطربت حركة الدراجة فرتجل عبا�ص 
وهو يلعن الدراجات الهوائية و�صانعيها.  وقف برهة يقي�ص امل�صافة اإىل كثيب رملي اختفت 
وراءه ال�صم�ص وظن اأنه �صيجد خلفه م�صارب قبيلة بدوية، ولكنه التفت اإىل الوراء لريى 
املدينة وقد بدت كجزيرة �صخرية وحيدة يف ال�صحراء املرتامية. كان كل �صيء فيها يبدل 
جلده النهاري بثوب الغروب الرمادي اإل القبة الذهبية املنت�صبة قريبا من احلافة املطلة 
على ال�صحراء فاإنها تزداد تاألقا كلما تكاثف الظالم وكاأنها فنار ير�صل ال�صوء اإىل املالحني 

فيبعث يف نفو�صهم الأمل املحا�صر بالعوا�صف.
     قدر عبا�ص اأن لي�ص من احلكمة ال�صتمرار، واأن عليه اأن ي�صارع يف العودة قبل اأن تذوب 
الأ�صياء يف الظالم ويبتلع الليل كل العالمات الب�صرية. اأدار عجالت دراجته واأقفل راجعا 
وهو ي�صرتجع ال�صواخ�ص التي مر بها يف رحلته: هناك مدر�صة ابتدائية مهجورة ل�صك اأنها 
الآن ماأوى لقطاع الطرق والذئاب وال�صباع. وبعدها تاأتي خرائب حمام قدمي لزالت تنبعث 
منه روائح قذرة واإىل جانبه مدبغة قدمية مل يبق منها اإل بقايا جدران طابوقية متاآكلة 
برائحة اجللود  املئات(  بلغت  �صنوات طويلة )رمبا  احتفظت  التي  الآ�صنة  املياه  وجماري 

النتنة.
     كان عبا�ص يف �صباق مع الغروب: اإن مل اأ�صل قبل الليل احلالك فال اأدري اإن كنت �صاأ�صل 
تبتلع  كما  الرمال  تبتلعه  رميم  اإىل  اأوجارها  املرتب�صة يف  الوحو�ص  اأم حتولني  بيتي  اإىل 
قطرات املطر الأوىل . مع تراكم الظالم اأخذ اخلوف ي�صتد يف قلبه فالهواء من حوله اأخذ 
يتحول اإىل كتل هالمية من الأ�صباح تتخاطف اأمام وجهه فيح�ص حفيفها، ومتر من بني 
اأرجله واإبطيه. اأ�صبح فري�صة لق�صعريرات متتالية يبعثها فيه تهام�ص الرمال واأ�صواك العاقول 

وقهقهات اجلن الذي هب مع الظالم لي�صتعيد مملكته امل�صتلبة.
     ما هذه اللتماعات!؟ هم�ص عبا�ص لنف�صه حماذرا اأن ي�صدر �صوتا ي�صتفزُّ الكائنات 

املتوح�صة املرتاق�صة حوله. كان يحدق بفزع بنقطتي �صوء خ�صراوين مل تلبثا اأن اأ�صبحتا 
حقال من العيون امللتمعة.

     "هل يعقل وجود هذا العدد املخيف من الذئاب!؟ رباه ليكن كابو�صااً! لأ�صتيقظ يف اأية 
حلظة! الآن يا اإلهي! الآن بحق هذه القبة ال�صاطعة اإىل الأبد!".

     كرر عبا�ص هذا النداء مرات. و�صيئااً ف�صيئااً اأ�صبح مبقدوره اأن يدعو ب�صوت م�صموع طغى 
بالتدريج على �صرير العجلة املثقوبة. ومل يلبث اأن ت�صجع فرفع �صوته اإىل اأعلى ما ميكن. 
كان ي�صرخ بالدعاء ويقذف من جوفه املذعور كلمات رجاء ملتهبة وكاأنه يهدد الكائنات 

الليلية املفرت�صة. تباعدت العيون اجلائعة ثم اختفت يف كهف ما من كهوف الليل الفاغرة.
     "رمبا ا�صتدارت من خلفي!" تلفت اإىل الوراء مذعورا: اإذا �صح ما يقال اإن الذئاب تخفي 
خمالبها عند اجلري �صوب الفري�صة فاإين لن اأجد الفر�صة الكافية حتى للتفكري باأهلي يف 
اللحظات الأخرية. ثم تنف�ص بعمق و�صرخ: ولكن عيونها الف�صفورية تف�صحها! اأح�ص اأن عليه 

اأن ي�صتمر يف ال�صياح فرمبا كانت تتحا�صاه لأنه كان ي�صرخ فيها.
     ويف حلظة من حلظات الرعب املمزوج بالرجاء ا�صطدمت عجلة دراجته الأمامية بحائط 
�صغري. اأو�صك اأن يبكي من �صدة الفرح: اإنه جدار املدر�صة! مل يبق اأمامه اإذن اإل خرائب 

املدبغة واحلمام في�صري عند حافة ال�صن ال�صخري الذي تنت�صب عليه املدينة.
     بدا له اأن اآثار املدر�صة هي احلد الفا�صل للوحو�ص ال�صحراوية ولكنه �صمع تهام�صااً ب�صريااً 
اإنه من ذلك الهم�ص الذي ل يحتاج اإىل بيان لك�صف نية  قريبااً ينبثق من بني اخلرائب. 
اأ�صحابه. ثمة جمرمون وهاربون من العدالة، وثمة جرمية حتاك و�صحية ت�صتهدف، فيما 

بداأت بيوت املدينة تطفئ م�صابيحها.
    يا اإلهي! انتبه عبا�ص بفزع وهو يت�صلل من بني اخلرائب ...لبد اأن اأهلي يبحثون عني 
الآن. كيف ن�صيت هذا ال�صيء!؟ ثم بداأ يت�صلق املرتفع بعناء. وحني و�صل بيوت ال�صفيح 
املنت�صرة على جانبي ال�صارع الرتابي الهابط من املدينة ا�صتدار منت�صيااً ونظر اإىل البحر 
الأ�صود املرتامي اأمامه الذي بدا كقطعة قما�ص �صوداء متجان�صة، ولكنه ا�صتطاع اأن مييز 
التماعات خ�صراء كانت تتجمع وتنت�صر وكاأنها تخطط ملهاجمة املدينة يف ليلة من ليايل 

ال�صتاء العمياء.
     رفع عبا�ص راأ�صه ونظر اإىل القبة الذهبية وتناهى اإليه دفء ال�صريح وحرارة الطائفني 
حوله، فاأح�ص باألفة لذيذة. ثم نظر مرة اأخرى اإىل ال�صحراء امللتحفة بالليل، واأح�ص بربودة 

: يا للهول!  الرمال ال�صديدة ف�صهق قائالاً

رحل��ة ع���با�س بن حمزة
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• اعداد:علي الها�صمي

جاء يف تقرير جديد �صادرعن هياأة الأمم املتحدة اأنه من اجل كبح التغريات املناخية 
التقرير اىل  وا�صار  اأ�صرع وقت.  الكربوين يف  الوقود  التخلي عن  ال�صلبية يجب  العاملية 
�صرورة النتقال من الوقود الكربوين اإىل اأنواع بديلة �صديقة للبيئة. ويرى التقرير اأن الغاز 
الطبيعي هو وقود بديل للنفط والفحم. ويوؤكد التقري اأن عوادم الكربون  يف العامل تزداد 
ب�صرعة فائقة. ويجب البدء يف خف�ص ا�صتخدام هذه العوادم يف اأ�صرع وقت ممكن. وعلى 
املجتمع الدويل تاأييد تلك املبادرة، علما اأن ن�صف الكربون الذي يبعث به الب�صر اإىل اجلو 
منذ عام 1750 قد انبعث خالل الأعوام الأربعني الأخرية فقط. وي�صري التقرير اأي�صا اإىل 
نزعة جديدة ، وهى العودة اإىل العتماد على الفحم احلجري منذ مطلع الألفية احلالية. 
كما اإنه ي�صري اإىل اأن درجة احلرارة بالقرب من �صطح الأر�ص �صرتتفع مبقدار 3.7 – 

4.8 درجة مئوية  بحلول عام 2100. ومن اأجل اأّل يزيد هذا الرتفاع عن درجتني  يجب 
اأن تتقل�ص العوادم بحلول عام 2050 بن�صبة 40 – 70 %. ويرى اخلرباء اأن م�صادر الطاقة 
البديلة ميكن اأن ت�صاعد الب�صرية يف حل هذه امل�صكلة. وقال الباحث يف معهد املوارد العاملية 
جينيفر مورغان:" من الوا�صح اأنه يجب و�صع حد ل�صتخدام الوقود الكربوين على نطاق 
وا�صع والنتقال اجلماعي اإىل طاقة وتكنولوجيات نقية. وبينها حمطات الغاز التوربينية 
التي ميكن اأن حتل حمل املحطات الكهربائية العاملة بالفحم احلجري. ويقوم العلماء 
الآن بدرا�صة طرق وتكنولوجيات خا�صة بتخلي�ص الغالف اجلوي الأر�صي من الكربون. 
لكن تلك التكنولوجيات ل تزال قيد الختبار. ولكن ل ي�صتبعد العلماء اأنها ميكن اأن ت�صكل 

خطرا على الر�ص و�صكانها. امل�صدر: " RT " + "في�صتي. رو"

ا عن كيفية تنفيذ فكرتك:   لذلك نعر�ص 4 طرق ميكنها اأن تعطي لك اإنطباعاً
 1. ناق�ص الفكرة مع فريق منا�صب: ابداأ يف تكوين فريق له عالقة بالفكرة التي ظهرت يف 
عقلك و�صاركها معهم واحر�ص على اأن تكون مرن ب�صكل كبري فاأنت يف بداية التفكري بها 
يعني اأنها قابلة للزياة اأو النق�ص حتى يتم تنفيذها بال�صكل الالئق ومن الأف�صل اإ�صتخدام 

يهدد األرض
الوقود الكربوني 

كيف تقوم بتنفيذ فكرة جديدة
كل منا تظهر له اأفكار جديدة تنري يف عقله فجاأة وبدون مقدمات ميكن اأن 
تكون فعاًل اأفكار جيدة قابلة للتطبيق ميكنها اأن تنقل �صاحبها من حال 
اإىل حال اآخر املهم يف الفكرة انها �صوف تظل جمرد فكرة يف عقل �صاحبها 
ما دامت مل ُتنفذ على اأر�س الواقع وغالًبا عندما نح�صل على الفكرة ل 

جند الإ�صرتاتيجية املنا�صبة لتنفيذها اأو ل نعرف من اأين نبداأها . 
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❶   الث�ق�����ة، فالثقة هي الأ�صا�ص لأي عالقة ناجحة، فيجب اأن تكون واثقا يف الطرف 
الآخر واأن تدع ال�صك جنبا. 

❷   الحت���رام ، اإذ يجب اأن يكون هناك احرتام متبادل بينكما، فال يجب اأن يقلل الطرف 
الآخر من �صاأنك اأو يهينك اأو يذكر عيوبك اأمام الآخرين، بل يجب اأن يتقبلك ويحبك كما 

اأنت
❸   التوا�ص���ل، فالتوا�صل عن�صر هام جدا كما تن�صح موؤ�ص�صة ال�صحة النف�صية الأزواج 
بق�صاء وقتا مع بع�صهما لتداول كل الأمور والق�صايا وامل�صاكل يف حياتهما ب�صكل منتظم 

وم�صتمر وبذلك يكون مبقدورهم الق�صاء على اأي م�صكلة قبل اأن تتفاقم.
❹  امل�رون���ة احلياة يف تغري م�صتمر ولذلك يجب اأن يتحلى كل من طريف العالقة بالقدرة 
على التكيف مع جديد احلياة الذي يطراأ عليكما باأن يتكيف كل فرد مع طبيعة حياة الآخر 

وطبيعة عمله وعائلته.
❺  امل�صارك���ة فالتعاون معا يف عمل �صيئ م�صرتك كممار�صة ريا�صة مف�صلة معا اأو اإعداد 
ويق�صي على  زيادة حيوية احلياة  ي�صاعد على  برنامج معا  اأو  فيلم  اأو م�صاهدة  الطعام 

روتينها خ�صو�صا بني الأزواج.
عن  وبعيدا  معا  الوقت  من  بع�ص  الأزواج   فق�صاء  معا  الوقت  من  بع�ص  ق�صاء     ❻
النا�ص يكون مفيد جدا يف تقوية عالقتهما وزيادة ترابطهما وثقتهما ببع�صهما البع�ص. 
❼ الأ�صدق�اء والعائل�ة يجب اأن تقوي عالقاتك باأقاربك واأ�صدقائك واأن تتبادل معهم 
الزيارات با�صتمرار واأن تتنزهوا وت�صافروا معا وتتناولوا الطعام معا اأي�صا فالتوا�صل مع 

الأقارب والأ�صدقاء كفيل بتجديد الروح وك�صر امللل.
 ❽  الو�صول اإىل حل و�صط فيجب اأن حتر�صا على الو�صول اإىل حل و�صط  دائما لأي اأمر 

واأن يقدم كل منكما تنازلت وت�صحيات من اأجل ال�صالح العام.
❾   الأع�����ذار ل تكرث من تقدمي الأعذار واملربرات لأن ذلك ي�صعف من العالقة بل كن 
حري�صا عل اأن تكون وا�صحا ومتعقال و�صريحا مع الطرف الآخر كي تقوم عالقتكما من 

البداية على اأ�صا�ص �صحيح. 
❿  التق���دي��ر والهتمام لك ول�صريكك يف العالقة �صيء هام جدا ويعمل على ا�صتمرار 

العالقة فيجب اأن تظهر له دائما اهتمامك به وتقديرك له.

اأن  يجب  كما  القرار  واتخاذ  الأفكار  ترتيب  يف  ت�صاعد  التي  الإدارة  اأدوات  بع�ص 
تعر�ص الفكرة ب�صكل مب�صط على بع�ص الأ�صخا�ص الآخرين بحيث تقوم بعمل بحث 

ت�صويقي لكي تعرف مدى جدية ونفع وجناح ال�صركة بالن�صبة لالآخرين
تقوم  اأن  اأم��ام عينيك يجب  اأفكارك  تبقي على  لكي  الأفكار يف قوائم:  اأكتب   .2 
برتتيبهم يف قوائم يف مفكرة خا�صة بك ومن الأف�صل اإن كانت هناك لديك اأفكار يف 
كثري من املجالت تريد حتقيقها يجب اأن تق�صم القائمة الواحدة اإىل عدة ت�صنيفات 
وتكتب حتتها كل فكرة على حدى بحيث ميكنها اأن تكون بذرة مل�صروع خا�ص اأو هدف 

معني ميكن اأن حتققه يف امل�صتقبل 
3. اجعل لكل هدف قائد: اإذا كنت متتلك الفريق الذي ت�صتطيع به اأن تعمل وحتقق 

الكثري يجب اأن يكون لكل فكرة قائد يقوم بها وو�صع خطة لتنفيذها.
 4. تعامل مع اأفكارك وكاأنها بنك ثمني: تعامل مع اأفكارك باحرتافية بحيث تقوم 
بو�صع الفكرة وبع�ص التف�صيل عنها باخت�صار ان اأمكن ويجب ان تتجنب الأفكار 
التي ل تراها وا�صحة ب�صكل جيد بعد ترتيب اأفكارك �صتجد اأنه هناك بع�ص منها 
يحتاج اإىل فعل �صريع بحيث تبداأ بها لذلك يجب اأن تتجمع مع اأهل الثقة حولك 

وت�صت�صريهم فيما يجب عمله اإن غلبتك احلرية اأو تغلب عليك اخلوف اأو الرتدد .

اأن  يجب  كما  القرار  واتخاذ  الأفكار  ترتيب  يف  ت�صاعد  التي  الإدارة  اأدوات  بع�ص 
تعر�ص الفكرة ب�صكل مب�صط على بع�ص الأ�صخا�ص الآخرين بحيث تقوم بعمل بحث 

تقوم  اأن  اأم��ام عينيك يجب  اأفكارك  تبقي على  لكي  الأفكار يف قوائم:  اأكتب   .
برتتيبهم يف قوائم يف مفكرة خا�صة بك ومن الأف�صل اإن كانت هناك لديك اأفكار يف 
كثري من املجالت تريد حتقيقها يجب اأن تق�صم القائمة الواحدة اإىل عدة ت�صنيفات 
وتكتب حتتها كل فكرة على حدى بحيث ميكنها اأن تكون بذرة مل�صروع خا�ص اأو هدف 

. اجعل لكل هدف قائد: اإذا كنت متتلك الفريق الذي ت�صتطيع به اأن تعمل وحتقق 

. تعامل مع اأفكارك وكاأنها بنك ثمني: تعامل مع اأفكارك باحرتافية بحيث تقوم 
بو�صع الفكرة وبع�ص التف�صيل عنها باخت�صار ان اأمكن ويجب ان تتجنب الأفكار 
التي ل تراها وا�صحة ب�صكل جيد بعد ترتيب اأفكارك �صتجد اأنه هناك بع�ص منها 
يحتاج اإىل فعل �صريع بحيث تبداأ بها لذلك يجب اأن تتجمع مع اأهل الثقة حولك 

وت�صت�صريهم فيما يجب عمله اإن غلبتك احلرية اأو تغلب عليك اخلوف اأو الرتدد .

للعالقات الناجحة
10قواعد أساسية

اإن الب�صر بطبيعتهم مييلون اإىل تكوين عالقات اجتماعية خ�صو�صا عالقات 
على  تقوم  اأن  يجب  ناجحة  عالقة  اأي  اأن  كما  وال��زواج  واحلب  ال�صداقة 
مباد اأ�صا�صية كالتوا�صل واملحبة والتقدير ونبذ العنف وال�صراعات ، ونحن 
من  �صليمة  اإقامة عالقات  ت�صاعدك على  التي   املباد تلك  اأهم  نقدم  هنا 

البداية وت�صاعدك كذلك على حت�صني عالقتك بالآخرين



وج�صر نع�س

• �صالح اخلاقاين

ايها ال�صاخ�س العظيم ... 
واملثال اخلالد ...

يف اأن الطوامري مهما اأظلمت فلن تطف وه احلق 
ومها اأغل الطغاة القيود فلن يلجموا �صوت حر ثائر 

وكيف اأن �صجينا تلفه الغالل وهو ي�صب يف ف�صاء اميانه الرحب 
و�صجانا متتد اأمامه الدنيا ف�صاء وا�صعا وهو قابع يف اغالل نف�صه الأمارة

كنت يف غياهب �صجنك ثورة عمالقة دكدكت اعمدة الق�صور
ومن غياهب �صجنك كانت معطياتك العظيمة �صم�صا 

اأ�صرقت بها ظلمات التاريخ
وكان اأروع مايف �صجنك اأنك اأثثته بالرف�س املقد�س لتعي�س فيه األقا �صاميا وذكرا عاطرا 

وكان اأب�صع مايف ق�صر �صجانك ما امتالأت به ف�صاءاته من رغبة مدن�صة ليموت فيه �صورة كاحلة و�صرية 
عفنة 

يف يوم ت�صييعك 
كانت مفردات امل�صهد وا�صحة الدللة 

نع�س .. وج�صر
النع�س .. �صهادة اجل�صد الطاهر املثخن بجراحات الف�صيلة واحلق والقيم اخلالدة 

واجل�صر .. املعرب اىل دنيا اخللود     
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سارع للحصول على نسختك
 من إصدارات العتبة الحسينية المقدسة 

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

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

74454114  �ه
مكتبة كنوز الرتاث العربي باإدارة 
عالء ح�صني الغرة/ �صارع العيادة 

ال�صعبية
71735566  �ه

مكتبة ا�صحاب الك�صاء  
حيدر كاظم

77239493  �ه 

المثنى

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

 – 77631  �ه
779743431

مكتبة دار الهالل ل�صاحبها ابو علي/ 
�صارع الر�صول)�س(
742734  �ه

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

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

7992 -71235472 �ه
مكتبة الطلبة ل�صاحبها مطرود كاظم 

حمزة /�صوق التجار/ �صارع املكتبات
711765 �ه

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

اجلبوري
 775131- 77319616  �ه

الديوانية

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

77266577 �ه
4مكتبة الذكريات/�صارع

7264465  �ه
مكتبة القا�صم )ع( ل�صاحبها �صيد ح�صن 

�صيد مزهر/ ق�صاء القا�صم
7126626  �ه

بابل

معر�س اجلوادين الدائم للكتاب / العتبة 
الكاظمية املقد�صة

771516267-71713223 �ه
دار الكتاب العربي/ �صارع املتنبي /ل�صاحبها 

�صفاء العامري
791419375  �ه

مكتبة ب�صاتني املعرفة باإدارة ابو تقى/ �صارع 

املتنبي/عمارة طه ابو الكا�صي- الطابق الأول
 79227551  �ه

مكتبة بغداد باإدارة جبار ابو علي/ �صارع 
املتنبي 

7935141  �ه
دار اجلواهري / �صارع املتنبي

 772919 �ه

بغداد

 دار الزهراء للن�صر والتوزيع 
احمد الغنامي 

الع�صار �صاحة ام الربوم
7146213
7777644

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

�صوق الع�صار
73121
77976591

مركز خري الربيه الثقايف
حممد جواد كاظم
7126221

العمارةالبصرة
مكتبة الباقر / النا�صرية /قرب �صاحة 

احلبوبي
 7155436 �ه

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

72174  �ه
مكتبة امليالد 

مركز املحافظة – مقابل متثال احلبوبي 
7115616

ذي قار


