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مراحل  يف  متنوعة  ممار�سات  اأو  ا�سكاال  اتخذت  قد  املعار�سة 
احلياة الب�سرية فمنها ما ميكن ت�سميته باملعار�سة ال�سلبية التامة 
وهي املعار�سة التي وقفت اأمام كل ما من �ساأنه اال�سالح واخلري ومثال ذلك 
مواقف الكفار واملنافقني من الر�ساالت ال�سماوية التي متثل قمة الرغبة يف 
اخلري لالن�سانية، ويف �ستى �سنوف احلياة وتفرعاتها، ومنها ما هو عك�ض 
ذلك اي املعار�سة االيجابية التي ت�سعى اىل تقومي كل ما هو معوج اأو فيه 
�سرر على اخلالئق والكون ب�سكل عام ومن اأمثلتها الدعوات ال�سريحة اىل 
ن�سر العدل بني النا�ض ومقارعة كل اأ�سكال الظلم واال�سطهاد والف�ساد وما 
اىل ذلك من قوانني وممار�سات �سيئة ت�سر باملجتمعات اخالقيا واجتماعيا 

واقت�ساديا  و�سيا�سيا، وغريها.
وعلى هذا فقد كان من الطبيعي ان ي�سهد العراق اجلديد اأو العملية ال�سيا�سية 
اجلديدة يف العراق ظهور عن�سر املعار�سة، وقد كانت االأماين والطموحات 
ان تدخل تلك املعار�سة يف خانة املعار�سة االإيجابية التي ت�سع يدها بيد كل 
من يعمل من اأجل بناء البلد وتقدمه وجعله يعي�ض حياة طبيعية اأ�سوة ب�سعوب 

العامل االأخرى .
ولكن واقع احلال جعل البع�ض ميتع�ض من وجود املعار�سة ويتمنى عدمها، 
الرتاجع  من  املزيد  اىل  اال  ت��وؤدي  ول��ن  املعار�سة مل  ب��ان  وذل��ك العتقاده 

والتخاذل والف�سل يف حتقيق االهداف والطموحات.
 واحلق ان املعار�سة ال بد ان تكون موجودة، و ال بد ان تكون فاعلة على 

ال�ساحة العراقية، ولكن ال�سوؤال املهم هو: اأي نوع من املعار�سة؟
نعم ال بد من معار�سة، ولكن لي�ض املعار�سة التي جعلت دينها وديدنها اإ�سقاط 
احلكومة اأو العملية الدميقراطية يف العراق برمتها وبكل و�سيلة متكنت منها، 
ووقفت يف وجه كل قرار فيه م�سلحة البلد او ال�سعب او فئة معينة مت�سررة 
من هذا ال�سعب ملجرد انها تريد ا�سفاء �سورة الف�سل على احلالة العراقية 

املوجودة، ف�سخرت كل جهودها يف �سبيل حتقيق ذلك.
الذي  ت�ساند اخلريين  ال بد من معار�سة على ان تكون معار�سة ايجابية 
يريدون الق�ساء على اجلرمية والف�ساد، واإحالل النظام ون�سر املحبة والوئام 
والنهو�ض بالبلد وال�سعب، ولي�ض املعار�سة التي حتيك املوؤامرات وجتند كل 

طاقاتها من اجل جر البالد اىل اخللف.
ال بد من معار�سة ايجابية تقول للحق انه حق، وت�سانده بكل ما اأوتيت من 
تاأخدها يف ذلك  ان  انواعه وتردعه دون  الباطل بكل  قوة، وتقف يف وجه 
لومة الئم. ال بد من معار�سة تختلف اختالفا جذريا عن تلك ملعار�سة التي 
�سهدها البلد خالل الفرتة ال�سابقة والتي وقفت مكتوفة االيدي يف ن�سرة 
املظلوم والق�سا�ض من الظامل ومل حترك �ساكنا وهي ت�سهد تعطيل القوانني 

وامل�ساريع ال ل�سيء اال ال�سقاط احلكومة.
ويف اجلانب االعالمي كذلك ال بد من معار�سة حقيقية تنتقد ال لغر�ض النقد 
فقط بل اليجاد نقاط اخللل يف اأي مف�سل من مفا�سل احلياة، وال تلجاأاىل 

الكذب والتحايل وتزوير احلقائق من اأجل ار�ساء اجلهة التي تنتمي اليها.

بّد من معارضة ال 
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░

لي�ص بدعا القول ان ظاهرة املعار�شة  تكن وليدة الع�شر احلا�شر اأو اأنها حالة م�شاحبة لظهور ما ي�شمى بالعملية الدقراطية بل اإنها قد ظهرت 
مع بدء اليقة الدمية وذلك ح�شب ما اأخرب به كتاب اهلل -تعاىل- يف ق�شة ادم مع املالئكة وموقف ابلي�ص املعار�ص للرغبة الإلهية.
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املوقع الر�سمي للعتبة احل�سينية املقد�سة/
احل�سينية  العتبة  يف  ال�����س��ي��ان��ة  ق�سم  ي��وا���س��ل 
والفنية   الهند�سية  ك���وادره  خ��الل  م��ن  املقد�سة 
تنفيذ جمموعة من االأعمال متهيدا الإن�ساء �سحن 

العقيلة زينب )عليها ال�سالم ( اجلديد.
وقال )كرمي االنباري( رئي�ض ق�سم ال�سيانة : ان 
ينفذان  والنجارة  البناء  وحدتي  يف  الق�سم  كوادر 
ال�سيانة  اأعمال  من  الوقت احلا�سر جمموعة  يف 
�سياج يحيط  ا�سافة اىل عمل  والتاأهيل  والتطوير 
مبوقع املقام ال�سريف وتطبيقه بالكرانيت واملرمر 
ال�سالمل  وتو�سعة  خدمية  ���س��المل  عمل  وك��ذل��ك 

ال�سابقة.
وا�ساف االنباري كما اجنزت وحدة النجارة اعمال 
اخلا�سة  اخل�سبية  وال�سبابيك  االب���واب  �سيانة 
باملقام ال�سريف  ف�سال عن قيامها بت�سنيع ابواب 
اإ�سافية  حتمل نف�ض الطابع الرتاثي الأبواب املقام 
ال�سريف ال�سابقة وكذلك عمل اقوا�ض لالأبواب لها

تنجز  ان   بعد   ال�سيانة   كوادر  " ان  "مو�سحا 

كربالئي  الكا�سي  بعمل  �ستبا�سر  االع��م��ال  ه��ذه 
تطبيقها  يتم  مل  التي  اخلارجية  املقام  جل��دران 
ب�سبب  ب���ارزة  غ��ري  كونها   اىل  باالإ�سافة  �سابقا 
املباين والفنادق التي مت ا�ستمالكها من قبل العتبة 

احل�سينية املقد�سة وازالتها ب�سكل كامل.
احل�سينية  العتبة  يف  ال�سيانة  ق�سم  ان  ي��ذك��ر 

من  جمموعة  املا�سي  العام  خ��الل  نفذ  املقد�سة 
كا�ستبدال  امل�سرف  الزينبي  التل  ملقام  االأعمال 
وا�ستبدال  للمقام  واالأر���س��ي  اجل����داري  امل��رم��ر 
الكتيبة القراآنية اجلدارية امل�سنوعة من الكا�سي 

الكربالئي. 

الوكيل  امل�سعودي  �سامي  ال�سيخ  �سماحة 
االإداري واملايل لديوان الوقف ال�سيعي مقر 
الهياأة  رئي�ض  معايل  با�ستقباله  وك��ان  النزاهة  هيئة 
امل��دراء  من  وجمع  ومعاونه  ال�ساعدي  عالء  القا�سي 

العاميني يف الهيئة.
ال�سيخ  ل�سماحة  ب��ال��زي��ارة  الهياأة  رئي�ض  رح��ب  وق��د 
اأول  ل��ه وع��ده��ا زي���ارة تاريخية م��ن  امل��راف��ق  وال��وف��د 
م�سوؤول حكومي يزور النزاهة ويفتح اأبواب دائرته لها 
على م�سراعيه قائال: ان النزاهة ق�سية جمتمع ونحن 
ال�سيعي  الوقف  دي��وان  مع  كبرية  �سراكة  اىل  نحتاج 
قبل  من  والبناء  االيجابي  العمل  ظل  يف  وخ�سو�سا 
ال�سيد الوكيل االإداري واملايل للديوان، موؤكدا �سرورة 
العليا  امل�سلحة  اجل  من  العمل  يف  امل�سرتك  التن�سيق 

واخذ الدور الرقابي البناء والهياأة على اأمت اال�ستعداد 
ن�سر  بوقا كبريا ملحاولة  التعاون الن هناك  ملد ج�سور 
ال�سابق  النظام  اأزالم  العراق عن طريق  الفاح�سة يف 

وبع�ض القنوات املوالية لهم.
اللقاء  بهذا  �سعادته  امل�سعودي  ال�سيخ  اأكد  جهته  من   
الف�ساد  حم��ارب��ة  يف  ل�سماحته  العميقة  وال��رغ��ب��ة 
او  ال�سخ�سية  امل�سلحة  على  العليا  امل�سلحة  وتقدمي 

الفئوية،موؤكدا: على ان عمل الوقف يعتمد على جنبتني 
اأ�سا�ض عملنا هو القانون واجلنبة  قانونية ودينية وان 
ال�سرعية  باالأحكام  حمكوم  الوقف  ان  حيث  الدينية 
فان ما مييز عملنا بالوقف هو انه قانوين ديني واذا 
تعار�ض القانون مع ال�سرع فان ال�سرع مقدم وهنالك 

اأ�سياء ناق�سها ال�سرع ومل يناق�سها القانون.
قائال:اننا  حت�سينه  مب�ساألة  ال��وق��ف  اهتمام  وب��ني   
مقد�ض  الأن���ه  ال��وق��ف  لنح�سن  التعامل  ج�سور  من��د 
ب��اإدارة  بارتباطه  وامن��ا  باالأ�سخا�ض  لي�ض  وقد�سيته 
ع�سب  هي  العتبات  الن  املع�سومني  ومراقد  اأ�سرحة 
العراق وقيمة العراق بقيمة تراثه الديني واحل�ساري 
قبلة  فهي  معينة  بطائفة  تخت�ض  ال  للجميع  ومراقدنا 

لالإن�سانية جمعاء. 

ديوان الوقف ال�شيعي اأول جهة حكومية تفت دوائرها لهياأة النزاهة

هيدا لإن�شاء �شحن العقيلة زينب )عليها ال�شالم( العتبة احل�شينية املقد�شة تنّفذ 
جمموعة من الأعمال

�سعبان املعظم  1435 ه�6

زار



مهرجان اأمري املوؤمنني )عليه 
ال�����س��الم( ال��ث��ق��ايف ال��ع��امل��ي 
االإمام احل�سني )  الثاين رفع راية  ال�سنوي 
كبري  و�سط ح�سد جماهري   ) ال�سالم  عليه 
وتوزيع   املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف جناح 
 (  ) ح�سني  يا   ( عليها  مكتوب  وردة  األ��ف 
العتبات  معار�ض  �سهدت  كما   ) عبا�ض  يا 
ال�سريفة  وم���زارات���ه  ال��ع��راق��ي��ة  امل��ق��د���س��ة 
الهندية  لكناو  مدينة  يف  ح��ال��ي��ًا  امل��ق��ام��ة 
ازدي�����ادا م��ل��ح��وظ��ا م��ن ق��ب��ل زائ����ري ه��ذه 
مهمني  جانبني  على  احتوت  التي  املعار�ض 
اأخ����ر، وه��و  ن��ت��اج  ب���اأي  ت��وف��ره��م��ا  ي�سعب 
اجلانب الفكري وذلك ملا متلكه من د�سامة 
يف م�سامينها واأطروحتها، اإ�سافة للجوانب 
طاهرة  ب��ق��اع  ن��ت��اج  م��ن  لكونها  ال��روح��ي��ة 

ومقد�سة حبها اهلل تعاىل وف�سلها. 
املعر�ض  زّوار  اأغلب  وق��وف  طال  وقد  هذا 
ع��ن��د ك���ّل ���س��ورة، ح��ي��ث اغ���رورق���ت اأع��ني 
االآخ���ر  ال��ب��ع�����ُض  وق���ام  ب��ال��دم��وع،  البع�ض 
ب��ال��ت��ق��اط ال�����س��ور ال��ت��ذك��اري��ة م��ع��ه��ا، يف 
حب  جت���ّذر  حقيقة  يج�ّسد  والئ���ي  م�سهد 
املوؤمنني  قلوب  يف  ال�سالم(  احل�سني)عليه 
ول�سان حالهم يقول: )يا ليتنا كّنا معكم(. 

 هذا ال�سعور اأحدث ردود فعل اإيجابية من خالل ازدياد يف ن�سبة املتوا�سلني وامل�سرتكني 
اأهل  لفكر  الوالية  هذه  يف  النا�ض  لتعط�ض  وا�سحة  اأ�ساره  يف  يبعث  مما  وامل�ساهدين 
واملجتمع،  الفرد  �سلوك  اأيجابًا على  ينعك�ض  بالغ  اأثر  له  والذي  ال�سالم(  البيت)عليهم 
من خالل ربط املوؤمنني باأخالق وقيم ومبادئ االإ�سالم العظيم ونهج اأهل البيت)عليهم 
يف  املقد�سة  العتبات  خطتها  التي  اخلطوة  هذه  على  نف�سه  الوقت  يف  مثنني  ال�سالم(  
العراق  معتربيها باأنها خطوة جيده و�سحيحة، ت�سب بتقوية عامل التوا�سل والعالقة 
بني العتبات املقد�سة وموؤمني الهند عمومًا ومدينة )لكناو( خ�سو�سًا، حيث ت�سري اأخبار 
باأنه كانت بينهما منذ القدم عالقات ثقافية ودينية، الأن العراق كان وما زال  التاريخ 

قبلة لطالب العلوم الدينية. 
اختتم   : املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  الر�سمي   املوقع  مرا�سل  اأف��اد  مت�سل  �سعيد  وعلى 
االأول..بتقدمي  العلمي  ال�سالم(  املوؤمنني)عليه  اأمري  ملوؤمتر  البحثية  اجلل�سات  فعاليات 
البحثية  اجلل�سات  اأخر  لتكون  1435ه���(  )15رج��ب  اخلمي�ض  يوم  بحثية   اأوراق  ثالث 

ملوؤمتر اأمري املوؤمنني)عليه ال�سالم( العلمي االأول والذي ا�ستمر يومني. 
ومن البحوث الذي �ساركت يف هذه اجلل�سة اخلتامية  والتي �سهدت ح�سورًا وا�سعًا كانت 

جورا�سي(  جابر  )حممد  ال�سيد  للباحث 
علي  )االإم����ام  بحثه:  وع��ن��وان  الهند  م��ن 
بالعدالة  التعريف  فيه  مّت  ونظام عدالته( 
يّدعون  النا�ض  من  جمموعة  هناك  وكيف 
عمليًا،  يغفلونها  ولكنهم  نظريًا  العدالة 
علي)عليه  االإمام  قام  كيف  الباحث  وبنّي 
م�ست�سهدًا  الُثّلة  لهذه  بالتنبيه  ال�سالم( 
على  الداّلة  املباركة  اأحاديثه  من  بجملة 
�سفاته  من  جملة  ذاك��رًا  امل�سمون،  ه��ذا 
وكيف  وامل�ساواة  العدل  اأهّمها  من  والتي 
اأ���س��ب��ح ب��ه��ذه ال�����س��ف��ة ق����دوة ومن��وذج��ًا 
لالإن�سانية جمعاء، وا�ست�سهد بكتاٍب ملوؤّلٍف 
علي  )االإم���ام  ا�سمه  كتابًا  اأّل��ف  م�سيحي 
�سوت العدالة االإن�سانية( بخم�ض جمّلدات 
وقد  ل��غ��ة،  م��ن  اأك���رث  اىل  ترجمته  ومّت���ت 
بحثه  خمتتمًا  ومقبولية،  ا�ستح�سانًا  القى 
من  جعل  ال�سالم(  علي)عليه  االإم��ام  اأّن 
العدالة �سعارًا وهدفًا للحكومة االإ�سالمية، 
واأ�سبحت هذه ال�سفة هي ال�سمة االأ�سمل 
النا�ض  اأّن  ولو  ال�سخ�سية،  لهذه  واالأع��ّم 
ال�سالم(  علي)عليه  االإمام  ر�سالة  اأخذوا 
اأّي  الإدارة  تكفي  فهي  االأ���س��رت  مالك  اىل 

حكومة اإ�سالمية اأو غري اإ�سالمية، الأّن فيها جميع اأ�سرار اإدارة اأي دولة كانت". 
اأعقبه بحث لالأ�ستاذ الدكتور ريا�ض طارق كاظم العميدي من العراق عنوانه: )ر�سالة 
االإمام علي)عليه ال�سالم( اىل مالك االأ�سرت درا�سة لغوية( ويهدف بحثه اىل درا�سة عهد 
االإمام علي)عليه ال�سالم( اىل مالك االأ�سرت)ر�سوان اهلل عليه( لغويًا، ويعتمد منوذجًا 
تداوليًا بالغيًا للك�سف عن م�ستوى تركيب اللغة يف هذا الن�ض، حيث يبداأ البحث بطرح 
مفهوم البالغة وعالقتها بالتداولية مازجًا بني االإثنني لتبنّي منوذجًا حتليليًا للن�ض، وقد 
اأظهرت نتائج التحليل تالزم مكونات النموذج التحليلي يف ت�سكيل بنية تركيبية موحدة 
واعتمد الن�ض ب�سورة عامة على اأ�سلوب الطلب كونه موّجهًا من اخلليفة اىل اأحد قادته. 
واجلدير بالذكر: ان العتبة العبا�سية املقد�سة اقامت مهرجانها العاملي ال�سنوي هذا العام  
حتت �سعار )االإمام علي )عليه ال�سالم(  �سالح املوؤمنني ووارث علم النبيني ( وا�ستمرت 
  SCIENTIFIC CONVTION CENTER قاعة  على  فعالياته 
العراق  يف  املقد�سة  العتبات  ومب�ساركة  الهندية،  لكناو  مدينة  يف  باملوؤمترات  اخلا�سة 
من  وجمموعة  ال�سيعية  للمزارات  العامة  واالأمانة   ) –الكاظمية  احل�سينية  )العلوية- 
وترعاه  تقيمه  الذي  والهند  العراق  من  االأكادمييني  والباحثني  العلمية  احلوزة  ف�سالء 

لل�سنة الثانية على التويل العتبة العبا�سية املقد�سة.

 رفع راية الإمام احل�شني -عليه ال�شالم- يف مهرجان )اأمري املوؤمنني العاملي 
الثا يف الهند(
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�شهد 



 داخل ال�شحن احل�شيني ال�شريف ..طلبة اجلامعة امل�شتن�شرية يرددون ق�شم 
الولء للعقيدة والوطن واملهنة

العتبة العلوية املقد�شة حتت�شن حفالت تخر عدد من كليات اجلامعات 
العراقية

 برعاية العتبة احل�سينية املقد�سة نظم مركز رعاية ال�سباب يف ق�سم اإعالمها حفل 
تخرج كلية الهند�سة - اجلامعة امل�ستن�سرية  على قاعة خامت االأنبياء يف ال�سحن 
ال�سخ�سيات  النهرين وجمموعة من  وفد من جامعة  ال�سريف بح�سور  احل�سيني 

الدينية واالأكادميية ف�سال عن م�ساركة نحو) 75 ( متخرجا ومتخرجة.
املتخرجني  الطلبة  معنويات  رفع  اجل  من  �سعرية  ق�سائد  اإلقاء  احلفل  وت�سمن 
واالحتفاء بهم من قرب مرقد �سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم( وتوزيع الهدايا عليهم 
علمية  و�سيجة  خلق  اجل  من  وذلك  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  م�سوؤويل  قبل  من 
ت�سهم يف بناء البلد العزيز  وقدح �سرارة التفوق العلمي لدى هوؤالء الطلبة الذين 

تفوقوا علميا لتوظيف �سهاداتهم يف خدمة الدين والوطن.
واأمام �سيد ال�سهداء )عليه ال�سالم( رفع الطلبة اأيديهم مرددين ق�سم الوالء على 

ان  يكونوا حري�سني وجماهدين يف خدمة العقيدة والوطن واملهنة .
)عليه  احل�سني  االإم���ام  يعاهدون  وه��م  اجليا�سة  م�ساعرهم  عن  الطلبة  وع��رب 
احل�سينية  للعتبة  العامة  االأمانة  �ساكرين  باالإميان  ويت�سلحوا  يتحلوا  ان  ال�سالم( 

املقد�سة �سعيها يف خلق روح االإميان يف نفو�سهم

بتنظيم  م�ستمر  املقد�سة  العتبة  اإعالم  ق�سم  يف  ال�سباب  رعاية  مركز  ان  ويذكر 
حفالت تخرج طلبة اجلامعات واملعاهد وذلك اإ�سرارا منه على تو�سع رقعة فكر 
وثقافة احل�سني عليه ال�سالم يف االأو�ساط اجلامعية وحماولة منه يف تغيري العادات 
والتقاليد التي ميار�سها بع�ض الطلبة اخلريجني يف حفالت تخرج �ساخبة ال متت 

للدين االإ�سالمي ب�سلة.

اأقام    ) املقد�سة  العلوية  الرو�سة  رح��اب  يف  اجلامعات  )طلبة  �سعار  حت 
ق�سم ال�سوؤون الدينية يف العتبة العلوية املقد�سة و�سمن براجمه يف االهتمام 
بالطلبة اجلامعيني يف اجلامعات العراقية حفال لتخرج جمموعة من طلبة 
)اوا�سر  دفعة   ، القاد�سية  جامعة  يف  الرتبية  لكلية  التابع  الكيمياء  ق�سم 

علوية( وذلك على قاعة االمام زين العابدين )عليه ال�سالم(.
وافتتح حمفل التخرج االحتفايل بقراءة اآٍي من الذكر احلكيم تالها القارئ 

حيدر رحيم من دار القراآن الكرمي .
بعدها األقى ال�سيخ كرمي اخلاقاين كلمة العتبة العلوية املقد�سة بحفل التخرج 
العلوية  للعتبة  العام  ” ي�سرنا ان ننقل لكم �سالم �سماحة االمني  حيث قال 
املقد�سة وهكذا االخوة العاملني يف العتبة املقد�سة و�سالم رئي�ض ق�سم ال�سوؤون 
الدينية ال�سيخ �ستار اجليزاين ، ونوؤكد لكم ، اإن هذه االحتفاالت تعترب من 
ال�س احل�سنة ،خا�سة اذا كان احياوؤها يف هذه االماكن املباركة وهي متثل 
بداية مرحلة جديدة من حياة الطالب وهي مرحلة ما بعد التخرج واخلروج 

اىل معرتك احلياة العامة وما يلحق بها من التزامات ، وهذا احلفل املبارك 
بني يدي موالنا وابينا علي بن ابي طالب )عليه ال�سالم (”.

لكم  نبارك  املبارك  املكان  هذا  من  ” نحن  بقوله  اخلاقاين  ال�سيخ  واأ�سار 
مرحلة  وانتهت  تخرجنا  اننا  داعيا  لي�ض  هذا  ولكن  هذا  وحفلكم  تخرجكم 
الكلية وح�سلنا على �سهادة البكالوريو�ض ونقف عند هذا امل�ستوى ، بل البد 
وجنعل  نرتقي  لكي  والدكتوراه  املاج�ستري  �سهادة  وناأخذ  ونتقدم  نتقدم  ان 
من هذه الطاقة ال�سبابية يف خدمة املجتمع وخدمة املذهب ، ونحن ننتظر 

اجلائزة العظمى من موالنا علي ابن ابي طالب )عليه ال�سالم ( “.
ويف ختام كلمته قال ال�سيخ اخلاقاين :” نتمنى من االخوة الطلبة وهذه الثلة 
هذا  من  النيل  حماولة  يف  حتديات  من  لنا  يح�سل  ما  يدركوا  ان  املباركة 
املذهب لذا فبكم ايها ال�سباب نرتقي وبكم ن�سل اىل املراد ون�سال اهلل لكم 

ولنا دوام التوفيق وال�سداد “
وبعد كلمة العتبة املقد�سة ، كانت هنالك كلمة �سكر وتقدير من الطلبة األقاها 
ممثلهم الطالب �سياء اخلزاعي ، تالها ق�سيدة من ال�سعر ال�سعبي لل�ساعر 

الطالب علي اخلالدي يف حب موالنا علي اين ابي طالب )عليه ال�سالم(.
من  ينه�ض  )العراق  بعنوان  �سامتًا  م�سرحيًا  بعدهاعر�سًا  الطلبة  م  وق��دَّ
الهدايا  بتوزيع  التخرجي  االحتفال  واختتم  الطلبة  بع�ض  اأّداه���ا  جديد( 
الذين  االم��ور  والأولياء  للطلبة  التقديرية  وال�سهادات  التربيكية  التقديرية 

ح�سروا هذا احلفل املبارك .
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اإاز املراحل الأخرية اا�شة 
�شروع ال�شباك الذهبي ملرقدي 

الإمامني الع�شكريني )عليهما ال�شالم(

افتتا املرحلة الأّوىل من م�شروع التو�شعة الأفقية 
للعتبة العبا�شية املقد�شة..

 اأعلن امل�سوؤول االإعالمي يف اللجنة الفنية الإعمار 
عمار  االأ���س��ت��اذ  ال�سريفة  الع�سكرية  ال��رو���س��ة 
اخلا�سة  االأخ��رية  املراحل  اجناز  عن  املر�سدي 
االإم��ام��ني  مل��رق��دي  الذهبي  ال�سباك  مب�سروع 
اإىل  باالإ�سافة  ال�سالم(،  )عليهما  الع�سكريني 

اأبواب االأروقة اخلا�سة بال�سريح املقد�ض.
واأ�ساف" اإن اأعمال التذهيب اأجنزت بالكامل، 
تبقى  وم��ا  والف�سة،  النحا�ض  اأع��م��ال  وك��ذل��ك 
باأعمال  اخلا�سة  االأخ��رية  االإنهاءات  بع�ض  هي 
املرايا التي �سيتم اجنازها خالل االأيام القليلة 

القادمة. "
�ساء  -اإن  �ست�سهد  القادمة  االأ�سهر  " اإن  مبينًا 
االأروق��ة  واأب��واب  املقد�ض  ال�سباك  و�سول  اهلل- 
التي مت اجنازها اىل مرقد الع�سكريني )عليهما 
يتم  اأن  بعد  ن�سبها  ليتم  �سامراء  يف  ال�سالم( 
بعد  ن�سب  الذي  املوؤقت  اخل�سبي  ال�سباك  رفع 
والذي  اجلبان  االإرهابي  التفجري  ركام  رفع  اإن 
املوافق  االأربعاء ) 23 حمرم 1426  يوم  ح�سل 

.)2006/02/22

املوافق  1435ه���(  )22رجب  اخلمي�ض  �سباح  افُتتحت 
ل�)22اآيار 2014م( املرحلُة االأوىل من م�سروع التو�سعة 
االأفقية للعتبة العبا�سية املقد�سة، والتي ت�سّمنت افتتاح 
ث��الث��ة ط��واب��ق: حت��ت االأر���س��ي)���س��رداب( واالأر���س��ي 
قيد  هي  والتي  الثانية  املرحلة  اأّم��ا  االأّول،  والطابق 

االإجناز هي تو�سعة اأبواب العتبة املقّد�سة.
احل�سن)عليه  االإم��ام  قاعة  على  االفتتاح  حفل  وجرى 
جديدة  ومنا�سبات  م��وؤمت��رات  قاعة  وه��ي  ال�����س��الم( 
ذات موا�سفات فنية عالية اجلودة من �سمن امل�سروع 

املُفَتَتح.
العراق  العتبات املقد�سة يف  وح�سر احلفل وفوٌد مّثلوا 
�سالح  ال�سيد  ال�سيعي  الوقف  دي��وان  رئي�ض  يتقّدمهم 
ال�سيخ  املقّد�سة  العلوية  العتبة  عام  واأم��ني  احليدري 
اإىل  باالإ�سافة  الدين  زي��ن  اأم��ني  حممد  الدين  �سياء 
والثقافية  والدينية  ال�سيا�سية  ال�سخ�سيات  من  عدد 

واالإعالمية.
وا�سُتهّل احلفل بتالوة اآيات من الذكر احلكيم ثم كلمة 
االأمانة العامة للعتبة العبا�سية املقد�سة، األقاها اأميُنها 
العام ال�سيد اأحمد ال�سايف وقد بنّي فيها: " ونحن نفتتح 
الف�سل  الأبي  الطاهر  ال�سحن  يف  املقّد�ض  املكان  هذا 
بذلوا  الذين  االإخوة  كّل  ن�سكر  ال�سالم(  العبا�ض)عليه 
جهدًا معنوّيًا ومادّيًا ومل يبخلوا باأّي ن�سيحة، و�ساركونا 
يف خدمة الزائرين الكرام الذين ازدادت اأعدادهم يف 
احل��رج على  بع�ض  ي�سّبب  ك��ان  مّم��ا  االأخ���رية،  الفرتة 
اإدارة العتبات املقّد�سة الأّنها عزمت على بذل اأق�سى ما 
مُيكن خلدمة الزائرين، لكّنها كانت ت�سطدم بظروف 
اأهّم هذه الظروف هو �سيق امل�ساحة  قاهرة ولعّل من 
ن�سهدها  التي  املقّد�سة  االأبنية  يف  للزائرين  املر�سومة 
اليوم، باعتبار اأّنه مل تنلها اأيادي التو�سعة منذ قرون، 
اأّن م�ساحة وعدد �سكان هذه املحافظات ال�سّك مل  اإذ 
الزيارة  واأي�سًا �سهولة املجيء الأداء  ال�سعة،  يكن بهذه 
يف الو�سول اىل املراقد املقّد�سة مل يكن بهذه ال�سهولة، 

ومع تغرّي احلال اأ�سبح هناك زخم بني الزائرين �سواء 
يف االأّيام العادية اأو يف الزيارات الكبرية".

قدر  م�ساحة  ن�سيف  اأن  يف  جهدًا  بذلنا  "نحن  ُمبّينًا: 
وقد  ال��زائ��ر،  راح��ة  من  االأدن��ى  احل��ّد  تلّبي  املُ�ستطاع 
م�سروع  �سمنها  م��ن  امل�ساريع  م��ن  ع��دد  على  عملنا 
تو�سعة احلرم بت�سقيف ال�سحن ال�سريف الذي اأ�ساف 
ف�سعينا  ال�سم�ض،   عن  وبعيدة  ب��اردة  م�ساحة  للزائر 
ثّم  الزائر،  ي�سرتيح  حتى  احلالة  هذه  توفري  اأجل  من 
االأر���ض وما  االأر���ض وما حتت  ن�ستثمر  اأن  عطفنا اىل 
والتي  احل��ائ��ر،  ه��ذا  بتو�سعة  الفكرة  ف��ب��داأت  فوقها، 
اأ�سافت م�ساحة كبرية جدًا للزائرين بطبقاته الثالث: 
االأّول،  والطابق  واالأر�سي  االأر�سي)ال�سرداب(  حتت 

فا�ستفدنا من هذه امل�ساحة باالإ�سافة".
جاءت بعدها كلمة ديوان الوقف ال�سيعي األقاها رئي�ض 
الديوان ال�سيد �سالح احليدري وقد بنّي فيها: "نحن يف 
هذه االأجواء يف افتتاح هذا امل�سروع الذي يقّدم خدمة 
القراآن  وق��راءة  العبادة  معه  ي��وؤّدون  ب�سكٍل  للزائرين 
اخل�سوع  ي�سودها  اإميانية  اأجواء  يف  والدعاء  وال�سالة 

واخل�سوع".
على  انعك�ست  امل�سروع  ه��ذا  م�ساهدة  "اإّن  واأ���س��اف: 
وال�سرور  والفرح  باال�ستب�سار  احلا�سرين  جميع  وجوه 
اأن  دائمًا  ُي�سعده  ال�سيعي  الوقف  ديوان  اإّن  واالإعجاب، 
يرى يف العتبات املقد�سة هذا التوّجه العمراين الرائع 
العتبات  تو�سعة  اأج��ل  ومن  الزائرين  خدمة  اأج��ل  من 
يتوّجهون  الذين  االأماكن من  لنكون يف هذه  املقد�سة، 
الوقف  دي���وان  يقف  ل��ذل��ك  وت��ع��اىل؛  ت��ب��ارك  اهلل  اىل 
وجماالت  واخلدمة  التطّور  جماالت  م�ساندًا  ال�سيعي 
العتبة كاملُ�ست�سفيات وامل�ساريع  اأخرى بعيدة عن موقع 
االأه��داف،  ُمتعّددة  وامل�ساريع  والزراعية  االقت�سادية 
االأفكار  ولهذه  املقد�سة  للعتبات  داعمني  نقف  نحن 
املدن  هذه  اأجل  من  داعمني  اخلرّية  واجلهود  الرائعة 

املقد�سة". 
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• يعّدها ويحررها : �سباح الطالقاين

الكربالئي يدعو اىل عدم انتخاب الوجوه التي مل جتلب اخلري 
للعراق

دعا ممثل املرجعية الدينية العليا يف كربالء الناخب العراقي 
اىل ان يبحث عن ما�سي املر�ّسح ويتحّقق من نزاهته وكفاءته 
وحر�سه على العراق والعراقيني قبل ان ي�سوت له مبينا ان 
جمل�ض النواب اأخفق يف حتقيق الن�ساب القانوين للجل�سة التي 
تقراأ فيها املوازنة للمرة الثانية الأ�سباب تتعلق ببع�ض االأغرا�ض 

واملقا�سد.
الثانية  اخلطبة  خالل  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  وق��ال 
املوافق  االخ��ر/1435ه���  4/ج��م��ادي  اليوم  اجلمعة  ل�سالة 
2014/4/4م ما ن�سه "نحن نقرتب �سيئًا ف�سيئًا من موعد 
موقف  �سابقة  خطب  يف  ذك��رن��ا  وق��د  النيابية  االنتخابات 
املرجعية الدينية العليا ب�ساأنها، ويف هذه اخلطبة نوؤكد وفق 
النجف  يف  ظله-  دام   – ال�سيد  �سماحة  مكتب  توجيهات 

اال�سرف على عّدة نقاط:
باأهمّية  النواب حتظى  انتخابات جمل�ض  ان  االوىل:  النقطة 

بالغة يف ر�سم م�ستقبل البلد، م�ستقبلنا نحن وم�ستقبل اوالدنا 
واحفادنا، واحلكومة )اأي ال�سلطة التنفيذية( امّنا تنبثق من 
جمل�ض النواب وهذا املجل�ض ي�سّكل اي�سًا ال�سلطة الت�سريعية يف 
البلد )اأي �سلطة ا�سدار القوانني والقرارات( باال�سافة اىل 
دوره يف الرقابة على اأداء املوؤ�س�سات احلكومية، فمن ال ي�سارك 
الفر�سة لغريه يف ر�سم م�ستقبله  امّنا يعطي  يف االنتخابات 

وم�ستقبل اوالده وهذا خطاأ ال ينبغي الأي مواطن ان يقع فيه.
النقطة الثانية: ال نظّن اّن احدًا ُينكر ان بلدنا احلبيب العراق 
يعي�ض او�ساعًا �سعبة، فمن الناحية االأمنية نالحظ ما ي�سهده 
العديد من املناطق من ا�ستباكات م�سلحة وتفجريات دامية 
واعمال عنف تذهب �سحيتها املئات من االبرياء وغريهم، 
ويف حاالت كثرية تكون للعنف اجلاري �سبغة طائفية خطرية 
تهّدد الن�سيج الوطني لهذا البلد، ومن الناحية ال�سيا�سية جند 
اّن مواقف القوى ال�سيا�سية متباعدة كثريًا على خلفيات اإثنية 
وطائفية وغري ذلك، واملهاترات بينهم متالأ و�سائل االعالم، 

واالحتقان ال�سائد مينع من اال�ستقرار ال�سيا�سي يف البلد.

الكربالئي يوؤكد على امل�ساركة الواعية املعتمدة على ح�سن االختيار
تطرق ممثل املرجعية الدينية العليا �سماحة ال�سيخ عبد املهدي 
الكربالئي خطيب واإمام اجلمعة يف كربالء املقد�سة يف خطبته 
احل�سيني  ال�سحن  يف  اأقيمت  والتي  اجلمعة  �سالة  من  الثانية 
2014/4/18م،  املوافق  االآخرة1435ه�  18جمادي  يف  ال�سريف 
واحلاجة  املواطن  م�سوؤولية  يخ�ض  االأول  اأمرين  متناوالً   تطرق 
للتغيري بانتخاب املر�سحني وفق توجيهات املرجعية الدينية، وجاء 
االأمر االآخر فيما يتعلق بحالة الفقر التي يعاين منها اأعداد كبرية 

من املواطنني وم�سوؤولية املر�سحني ملعاجلتها. 
نوؤكد  اأن  االأمر االأول ما يتعلق باالنتخابات قال الكربالئي" نود 
اإنه يف ظل االأو�ساع احلالية التي مير بها  ما ذكرناه �سابقًا من 
العراق؛ هناك حاجة ما�ّسة اىل التغيري نحو االف�سل وهو ال يتحقق 
اال من خالل املواطنني انف�سهم، وذلك باعتماد املعايري العامة 
التي وجّهت بها املرجعية الدينية العليا".مو�سحا اأن" امل�سوؤولية 
�سيكون  وكيفما  االأف�سل،  نحو  التغيري  وبيده  املواطن  م�سوؤولية 
اختيار املواطن؛ �سيكون ت�سكيل احلكومة وفق هذا االختيار، ويكون 
�سالح ال�سلطات القادمة او عدم �سالحها وفق ما انتم تختارونه.. 
ح�سن  على  املعتمدة  الواعية  بامل�ساركة  املواطن  على  فالتاأكيد 

االختيار للمر�سح هي من توفر عن�سر النزاهة والكفاءة وال�سالح 
.. وم�ستقبل البلد هو م�سوؤولية املواطن فكيفما �سيكون اختياره 
�سيت�سكل وفقه هذا امل�ستقبل.."واأ�ساف" هنا نحتاج من النخب 
املثقفة والنخب التي لديها امكانية اإفهام النا�ض هذه الربامج ل�)ما 
يتعلق برباجمها وت�سخي�سها للم�ساكل واالزمات وكيفية حلها وما 
هي براجمها خلدمة املواطن( حتى يكون جزء من عملية االختيار 
واالنتخاب هو هذه الربامج وحتى يتمكن املواطن من ان ي�سخ�ض 
هل ان هذه الربامج مفيدة و�ساحلة لظروف العراق احلالية اأم 
ال؟"ويف اأمر اآخر يتعلق مب�ستويات الفقر يف العراق بنّي �سماحة 
ال�سيخ الكربالئي" اأعلنت بعثة االأمم املتحدة يف العراق عن اإن 
من  الفقر  خط  حتت  يعي�سون  يزالون  ما  عراقي  ماليني   )6 (
ا�سل قرابة ) 34 ( مليون عراقي يف بلد تتجاوز موازنته ال�سنوية 
اكرث من ) 100 ( مليار دوالر!! مع وجود تفاوت طبقي وا�سح 
ال��ف��رد، وذل��ك الأ�سباب متعددة  ال��ع��راق من حيث دخ��ل  يف 
منها تف�سي الف�ساد، وغياب خطط تنموية وا�سحة، وغياب 
واملطلوب  االأ�سباب..  من  ذلك  وغري  االجتماعية..  العدالة 
هنا من القوائم املر�سحة لالنتخابات اأن تاأخذ هذه امل�سكلة 
على اأنها من االأولويات يف براجمها وو�سع اخلطط ال�سليمة 

ملعاجلتها"...

جواب مكتب املرجع ال�شي�شتا على ال�شوؤال املوّجه حول النتخابات

ينتقد بع�ص حمالت املر�شحني غري امل�شروعة لك�شب الأ�شوات
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دعا ممثل املرجعية الدينية يف كربالءل�سيد احمد ال�سايف، اجلمعة، 
اىل انتخاب قائمة �ساحلة متتلك روؤية متكاملة الدارة البلد، م�سددا 
على اأن املرجعية موقفها واحد ووا�سح فيما يخ�ض املر�سحني.وقال 
خالل اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة يف 25/ج1435/2ه��� املوافق 
الأن  االهمية  بالغ  امر  االنتخابات  يف  "امل�ساركة  اإن  2014/4/25م 
من خاللها يحدد م�ستقبل البالد وم�ستقبل اوالدنا واحفادنا"، داعيًا 
"اجلميع رجاال ون�ساءا و�سيبا و�سبابا اىل امل�ساركة يف االنتخابات".
واأ�ساف "اأمامنا ايام قليلة اىل موعد انتخابات جمل�ض النواب وقد 
مّر يف خطب اال�سابيع املا�سية تو�سيح موقف املرجعية الدينية العليا 
ت�ساوؤالت  تنقطع  ال  كله  ذلك  من  وبالرغم  االنتخابات،  هذه  ب�ساأن 
املواطنني عن موقفها يف ظل �سائعات ودعايات مت�سادة يف ال�ساحة 

وللتاأكيد على ما ذكرناه �سابقًا نذكر االن عدة نقاط:
الأن  االهمية  بالغ  امر  االنتخابات  يف  امل�ساركة  ان  االوىل:  النقطة 
من خاللها يحدد م�ستقبل البلد م�ستقبلنا نحن بل وم�ستقبل اوالدنا 
يقرروا  ان  فر�سة  االآخرين  مينح  فاإمنا  ي�سارك  ال  ومن  واحفادنا 
م�ستقبله بدال عنه وهذا خطاأ فادح ف�ساركوا يف االنتخابات رجاال 

ون�ساء �سيبًا و�سبانا وعلى االآباء ان ال مينعوا اأوالدهم وعلى االأزواج ان 
ال مينعوا ن�ساءهم عنها فللجميع حق امل�ساركة وحرية االختيار.

النقطة الثانية: ان بلدنا العراق يعي�ض ظروفًا �سعبة ويواجه حتديات 
مكافحة  وملف  اخلدمي  وامللف  االمني  امللف  يف  �سيما  وال  كبرية 
فعلى  االأف�سل  نحو  للتغيري  عظيمة  فر�سة  واالنتخابات  الف�ساد... 
خالل  من  ال�سحيحة  بال�سورة  الفر�سة  هذه  ي�ستغلوا  ان  اجلميع 
اختيار قائمة �ساحلة متتلك روؤية متكاملة الإدارة البلد خالل ال�سنوات 

االربع االآتية..
النقطة الثالثة: لي�ض للمرجعية الدينية العليا موقف معلن واآخر يتم 
االيحاء به لبع�ض النا�ض.. موقفها واحد وا�سح ال لب�ض فيه فهي ال 
حتدد للمواطنني من ينتخبون، هي تريد منهم ان يتحملوا باأنف�سهم 
هذه امل�سوؤولية، هي ال تقول لهم انتخبوا هذا وال تنتخبوا ذاك هي 
تتن�سل  وال  وغ��ريه  ال�سالح  ت�ساوي بني  الأنها  لي�ض  ذل��ك..  تفعل  ال 
من م�سوؤوليتها ال�سرعية بل الأنها ترى ان م�سلحة العراقيني حا�سرًا 
وم�ستقبال ً امنا هي يف ان يختاروا من ميثلهم يف جمل�ض النواب ا�ستنادًا 

اىل قناعاتهم ال�سخ�سية ال اتكااًل على قناعاتها..

املوؤ�س�سات  بع�ض  ان  ك��رب��الء  يف  ال�سي�ستاين  امل��رج��ع  ممثل  ك�سف 
والدوائر حتاول ان ت�سغط على بع�ض الناخبني ممن يعملون بتلك 
قوائم  ينتخب  ان  ارادت��ه من  والدوائر على خالف  املوؤ�س�سات  بتلك 
و�سخ�سيات بعينها كممار�سة �سغط من قبلهم،داعيا موظفي الدولة 

ان يتخلقوا باالخالقية املهنة بعملهم وتعاملهم مع املراجعني
اجلمعة  ل�سالة  الثانية  اخلطبة  خالل  ال�سايف  احمد  ال�سيد  وق��ال 
بال�سحن احل�سيني ال�سريف يف 11/جمادي االخرة/1435ه� املوافق 
هذا  "..طبعًا  االنتخابات  مو�سوع  وح��ول  ن�سه  ما  2014/4/11م 
التناف�ض على خدمة البلد ال �سك انه امر �سحي ولو ا�ستعر�سنا االن 
جميع االخوة الذين ر�ّسحوا لالنتخابات ون�سائل كل واحد منهم وهو 
حّجة على نف�سه نقول له ملاذا ر�ّسحت؟ فاإذا كانت الغاية والنّية الذي 
هو يعرفها قبل غريه خدمة البلد ال�سك ان هذا اأمر �سحي.. معنى ذلك 
ان هناك كمية كبرية من النا�ض تريد ان تخدم البلد الذي يفوز او الذي 
مل يفز باعتبار هوؤالء �سعوا فعال خلدمة البلد..، �سبق وذكرنا اكرث من 
ان  يريدون  الذين  لالخوة  املوجودة  �سوابط  اأن  يف  متدرجة  خطبة 

ير�سحوا هم يعرفونها..ونحن الذين �سنقوم بعملية االقرتاع �سننتخب..
كثري من االخوة حقيقة ي�ساألون.. من ننتخب؟ هذا ال�سوؤال ين�سيء من 
حر�ض النا�ض على اداء هذه امل�سوؤولية الوطنية وممار�سة هذا احلق 
الذي ميلكه كل منا.. يف هذه النقطة اأحب ان اأعرج على اأ�سياء:اأولها، 
ُانبئنا ان هناك بع�ض املوؤ�س�سات والدوائر حتاول ان ت�سغط على بع�ض 
الناخبني على خالف ارادته يف ان انت عليك ان تنتخب كذا وكذا.. 
"انا هنا ال  العليا  ممار�سة �سغط..واأ�ساف ممثل املرجعية الدينية 
احتدث عن قناعة الناخب بل بالعك�ض نحن نريد قناعة الناخب لكن 
ان ال ميار�ض عليه �سغط.. عليك ان تنتخب اجلهة الفالنية وال�سخ�ض 
الفالين. الناخب الذي يتعر�ض اىل هكذا �سغط واقعًا عليه ان يعرف 
�سيئًا انه البد ان ميار�ض حقا �سيفتخر به غدًا عندما يقول انا اخرتت 
.. وامنا  مبلء ارادتي.. وان ال يقول اين اخرتت الأن فالن قد �سغط عليَّ
ان ميار�ض هذا الدور بكل اختيار وبكل قناعة.. واأي التزام خالف ذلك 
فهو التزام باطل. املهم اأن هذه احلرية يف االختيار البد ان ال ُت�سلب 

منَك حتت اأية طائلة كانت..

املرجعية تدعو ال�شيا�شيني لأن يكونوا اباًء لهذا ال�شعب..

املرجع ال�شي�شتا ل يدعم اأية قائمة وكل �شيء خالف ذلك هو ا�شتباه وكذب
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الشك بان الدور الفاعل الذي يشغله المثقف ال يقف عند حدود الكتابة واإلبداع؛ بل على العكس من ذلك تماما, فهو 
يقع على مفترق طرق أما أن ينعزل عن العالم الخارجي وينعكف إلى الكتابة بحدود معينة, أو يأخذ طريق العلم ويعمل 
على بناء إنسان يستطيع مقاومة المتغيرات التي تطرأ بين الفينة واألخرى, وهذا من شانه أن يقوي من دور المثقف ألنه 
قريب بمشاعره وعاطفته للناس، وذو تأثير قوي عليهم، ولهذا يجدر السؤال الذي يجب أن يكون الفصل, هل يجب على 

المثقف أن يواكب المتغيرات التي تحصل في المجتمع؛ ام يبقى يتباكى وينوح ويتأمل دون فعل شيئ ملموس.
 من هذا المنطلق دأبت مجلة )الروضة الحسينية( على اجراء تحقيق موسع ضم نخب مثقفة من الوسط الثقافي 

ليطلعونا على أرائهم وأفكارهم في هذا الموضوع.

و تأ ثيره في بنا ء
ا لمثقف

حتقيق �سالم الطائي �� ف�سل ال�سريفي 

الد و لة و المجتمع
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االمللتللاك  وصللعللود  الوطني  االمللتللاك  غلليللاب 
السياسي 

ع�سو احتاد اأدباء العراق، فرع كربالء، االأ�ستاذ علي ح�سني اخلباز اأبدى راأيه يف 
هذا املو�سوع قائال" الواقع اأالن افرز قراءات وكل اإن�سان له قراءة؛ وخا�سة املثقف 
ولي�ض من ال�سروري ان نتفق بل قد نختلف وقد نتفق يف بع�ض الق�سايا ونختلف يف 

اأخرى. 
االمتالك ال�سيا�سي غري معني باملثقف، واإذا اأراد ال�سيا�سي اأن يلتفت اىل املثقف 
وميّن عليه �سوف يكمل نق�سه وما يحتاج اليه من �سورة تكميلية لدوره ال�سيا�سي، اأما 
املثقف فال عالقة له بهذه البنى ما دامت هي بنى ذات خ�سو�سية �سيا�سية متفردة 
حتزبية، اذا هي ال تخ�سع للمنظور الثقايف اإال بجزء معني ب�سيط حتب�ض الثقايف يف 

بوؤرة هو يجب اأن يبتعد عنها؛ والتي يحاول االمتالك ال�سيا�سي اأن يوجدها له.
واإذا قلت االمتالك الوطني هنا اختلف الو�سع فاالمتالك الوطني هو بحاجة اإىل 
املثقف؛ والذي يديل ب�سوته دون ا�سرتاطات ال�سيا�سة، واالمتالك الوطني يختلف 

عن امل�سطلح ال�سيا�سي فقد ياأتي مثقف يخدمه اجتماعيا اآو قد يخدمه اأدبيا".
بالوطن  لها  اع��الم خا�سة ال عالقة  و�سائل  الواقع  اف��رز  واأو�سح اخلباز" اليوم 
واملواطنة واالإن�سان واأ�سبح ال�سراع االن �سراع �سخ�سي بني االحزاب ال عالقة له 
باملثقف وجر الو�سيلة االعالمية اىل خما�ض ال�سيا�سة لذلك الثقافة عمرها مل تخلق 
حرية لالإن�سان بل خلقت له ثبات وحتفزات حياتية؛ وخلقت له فكر اما االعالم 
ال�سيا�سي فيخلق احلرية والتنافر والت�ساد ويوهم الواقع واأوج��د مفردات انهت 

املثقف وعزلته عزلة تامة لكي ال ي�سمع �سوته،
 لكن املثقف احلقيقي ال يبايل اأن كان �سوته ي�سمع او ال ي�سمع وم�سوؤوليته هي ابداء 

راأيه والدفاع عنه بدل ال�سكوت وقد ال ت�سمع اليوم ولكن غدا �سي�سمع".
وتابع اخلباز" لي�ست النخبة وحدها امل�سوؤولة بل القاعدة اجلماهريية والتي متتلك 

ثقافة عالية ن�ستطيع االعتماد عليها وان نوؤ�س�ض وطن حقيقي.
 وهنا يكون الت�شاوؤل اأين املحنة؟

يف احلقيقة ان ما ورد من �سيا�سات ومن لعب �سيا�سية �سواء كانت انتخابية او غري 
انتخابية هي لعب غريبة عن عامل العراقي والعراقي مثقف ولكن لي�ض معنى ذلك 
انه مثقف �سيا�سي يعرف حيل ال�سيا�سة ودجلها؛ بل هو مثقف اإن�سانيا وان كانت 
ال�سيا�سة  زيف  ما الن  يوم  �ستحرر يف  ولكنها  االن  العراق حما�سرة  الثقافة يف 

وخداعها ال ميكن اأن ي�ستمرا".
وبخ�سو�ض املثقف ال�سلبي بني اخلباز" لي�ض هناك مثقف �سلبي اطالقا بل ان 

املثقف ال�سلبي يخرج من دائرة الثقافة 
اي ان هناك مثقف حقيقي واآخر غري 
جمملها  االإع��الم  و�سائل  اأن  حقيقي، 
غري حقيقية اي اأن ما يقارب 98 غري 

حقيقية و ال متتلك الثقافة ال�سائبة. 
اخلباز"  ق��ال  املثقف"  فاعلية  وع��ن 
االح��وال  كل  يف  وينتج  يعطي  املثقف 
�سواء ان منح احلرية ام ال وهو يجاهد 

ويثابر من اأجل احلرية 

االن  محاصرة  العراق  في  الثقافة 

الن  م��ا  ي��وم  ف��ي  ستحرر  ولكنها 

زيف السياسة وخداعها ال يمكن 

أن يستمرا
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واأ�ساف اخلباز ان جهاد الذات ومواجهة القوى االخرى من اأجل االرتقاء بال�سعب 
من مهمات املثقف، وبالتايل ان ال�سعب العراقي مبعظمه مثقف كون اأن الثقافة 
متجذرة يف هذا البلد، وهو يتلقى ثقافته من عدة و�سائل منها القراءة واملطالعة 
اأن م�سادر  كما  العراقي،  دورا يف حياة  لعب  الذي  واملنرب احل�سيني  والتلقي 
الثقافة تو�سعت منها و�سائل االعالم املتنوعة كالتلفزيون، والراديو، واجلريدة، 
والكتاب، وكذلك احلياة وجتربتها و ق�ساوتها اي�سًا تعترب ثقافة تاأملية، وعليه فاإن 
ال�سعب واع ومثقف ولكن ال�سيا�سة �سوهت معامل احلقيقة، لذلك دور املثقف هو 
ان يزيل هذا الت�سوي�ض والت�سويه كما انه ينبغي ان يراعي نوعية اخلطاب الذي 

يوجهه للجمهور ونوعية اجلمهور امل�ستهدف.

من  أكثر  الوعي  ثقافة  إلى  بحاجة  العراق   
الحاجة إلى المثقفين 

 رئي�ض حترير وكالة نون اخلربية االأ�ستاذ تي�سري �سعيد اال�سدي" العراق بلد 
املثقفني والثقافة العراقية معروفة بتاأثريها على م�ستوى العراق والوطن العربي 
وحتى على م�ستوى العامل، ولكن هناك فرق بني املثقف والواعي ولي�ض بال�سرورة 

اأن يكون املثقف واعيا ولكن بال�سرورة ان يكون كل واع مثقفا.
 فنحن يف العراق نحتاج اإىل ثقافة الوعي اأكرث من احلاجة اإىل املثقفني، الوعي 
مبعناه تعمل يف جمتمع وتكون موؤثرا فيه، وما اأراه ان بع�ض املثقفني دخلوا يف 
املجال ال�سيا�سي وبالتايل فقدوا رونقهم الثقايف نتيجة ف�سل العمل ال�سيا�سي، 
فالثقافة  مثقفني  يبقون  ولكنهم  االأ�سمى؛  الهدف  اأ�ساعوا  قد  يكونون  وبهذا 
تراكمات علمية ناجتة عن قراءة او بحث يف جماالت وتخ�س�سات متعددة، 
واملثقف الذي دخل املعرتك ال�سيا�سي �سواء كان هذا املثقف دينيا اأو اأدبيا اأو 

اجتماعيا وهكذا.... فقد فقد رونقه الثقايف وتاأثريه االجتماعي". 
وبخ�سو�ض مثقف ال�سلطة اأو�سح 
اال�سدي" اأن بع�ض املثقفني باعوا 
وهم  م��ايل  اأج��ر  مقابل  اقالمهم 
ولكن  احلقائق،  تزوير  يحاولون 
ل��ي�����ض ل��ه��م ت���اأث���ري ع��ل��ى ال�����س��ارع 
ا�سبح  العراقي  فال�سعب  العراقي 
لديه وعي بعد ان خا�ض اأكرث من 

جتربة انتخابية 
من  اأن  اأرى  اال�سدي"  واأ���س��اف 

ال�سروري على املثقف اأن يراقب ال�سيا�سيني وامل�سهد ال�سيا�سي ل�سالح ال�سعب، 
فاليوم العملية ال�سيا�سية تقاد ب�سراكة؛ مبعنى اأن الكل يحكمون وال يوجد مراقب 
للعملية ال�سيا�سية، فعلى املثقف الذي هو خارج اللعبة ال�سيا�سية ان يكون مراقبا 

بقلمه وان يحدد االخطاء دون جماملة الأحد من اأجل اأن ينال ثقة املواطن".

بروز ثقافة السلطة وغياب مثقفي الشعب 
اخلياط حتدث  ماجد  االإعالمية  والدرا�سات  للبحوث  العراقي  املركز  مدير   
قائال" عندما تع�سف بالبلد ال�سيا�سة ويكون هناك عدم ا�ستقرار يف كل انظمة 
البلد ال�سيا�سية حينها يكون هناك تاأثريات على كل اجلوانب؛ ومن �سمن هذه 
اجلوانب جانب الثقافة ، فالثقافة اليوم بحاجة اإىل ردم الفجوة بني املواطن 

واملثقف.
 املثقف يف ال�سابق كان له اثر يف تغيري حتى االأنظمة ال�سيا�سية اأما اليوم فنجد 
اإن هناك الكثري من املثقفني ابتعدوا عن دورهم يف العملية ال�سيا�سية ال�سيا�سة 

وابتعدوا عن ال�سارع العراقي." 
واأ�ساف اخلياط" املثقف مهمته االأوىل هي توعية ال�سارع واملجتمع من اجل ان 
يكون هناك راأي وروؤيا لتكوين �سيا�سة البلد من خالل م�ساركته يف  اختيار عنا�سر 
كفوءه لقيادة البلد عن طريق الدميقراطية من خالل ما �ساهدناه يف �سناديق 
االقرتاع، وكذلك من خالل توعية وتن�سئة جيل جديد ي�ستطيع اإن يتعامل مع واقع 

احلياة ومع واقع البلد ال�سيا�سي واالجتماعي".
الكثري من املثقفني اليوم عزفوا عن اخلو�ض بال�سيا�سة؛ اأوال خ�سية التعر�ض 
مل�ساءالت قانونية اأو تهديدية؛ ب�سبب عدم ا�ستقرار الو�سع االأمني يف البلد؛ ومن 
جانب اآخر فان البع�ض قد ان�سغل مبن يدفع اأكرث، وهذه م�سكلة بان يكون املثقف  
مثقف �سلطة، لذلك جند اأن الكثري من املثقفني اليوم هم مع ال�سلطة مهما كانت 
ب�سلبياتها وايجابياتها يقفون معها ويطبلون لها؛ دون اأن ينتقدوا الظواهر ال�سلبية 

ودون اأن يكون لهم الكلمة القوية يف 
تغيري �سيا�سة البلد". 

من  املثقف  حديثه"  ماجد  وت��اب��ع 
لوحة  كانت  �سواء  نتاجاته  خ��الل 
كل  �سعرا  اأو  م�سرحية  اأو  فيلما  او 
بها مع  يتعامل  التي  هذه املفردات 
املجتمع؛ غابت عن ال�ساحة اليوم، 
واأ�سبحت معدومة اإال ما ندر، ولكن 
هذه احل��االت القليلة التي جندها 

بعض المثقفين باعوا اقالمهم مقابل 
أجر مالي وهم يحاولون تزوير الحقائق, 
الشارع  على  تأثير  لهم  ليس  ولكن 

العراقي

الكثير من المثقفين عزفوا عن الخوض 
التعرض لمساءالت  بالسياسة خشية 
ع��دم  بسبب  ت��ه��دي��دي��ة؛  أو  ق��ان��ون��ي��ة 

استقرار الوضع األمني في البلد
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على ال�ساحة ال جند لها متلقيا جيدا، الن املجتمع بداأ يعزف عن ثقافاته االأ�سلية 
وبداأت الثقافات اخلارجية توؤثر يف املجتمع، والتي حتاول ت�سويف العقل وتبعده 

عن الثقافات احلقيقية وهي اإن يكون له راأي و يكون له دور يف بناء املجتمع".

هل إن النخبة السياسية تؤمن بالثقافة؟
واأ�سار اخلياط اىل :اأن هناك بع�ض النخب ال�سيا�سية توؤمن بالثقافة؛ وهناك 
بع�ض النخب ال�سيا�سية ال تفهم الثقافة، ولكن وان كان هناك من يفهم الثقافة 
هل ي�ستطيع بفكره ومعتقده هذا ان يطبق تفهمه للثقافة و�سط التيارات ال�سيا�سية 

الراف�سة ل�سيوع ثقافة حرية الراأي والتعبري؟.
ال�سيا�سي  امل�سهد  داخل  والقليلة  ال�سعيفة  االأ�سوات  ملثل هذه  دائما   ال جند 
ت�ستند  بناء قاعدة اجتماعية �سحيحة  الواجب  ان من  العراقي، لذلك جند 
االأوىل  القاعدة  البلد م�ستقبال؛ وهم  �سيدير دفة  الذي  الواعي  ال�سباب  على 
التي �ستكون طلبة اجلامعات فيجب، اأن يكون لهم دور وكلمه يف بناء جمتمع 
مثقف حتى يختاروا من هو متمكن لقيادة البلد م�ستقبال الن ال�سيا�سي اليوم 
على ال�ساحة، املجتمع هو الذي يختاره ولذلك �سيقع على عاتق املجتمع م�ستقبال 
حتمل �سعود اأ�سماء ال توؤمن بالثقافة وال توؤمن بالثقافة يف بناء امل�سهد ال�سيا�سي 

العراقي. 
 واأ�ساف اخلياط" املثقف يجب اأن يكون هو عبارة عن موؤ�س�سة ثقافية فكل ما 
ح�سد من ر�سيد من الثقافة على طيلة �سنني عمره يجب اأن يوظفها يف بناء 
املجتمع، لذا �سيكون لكل مثقف منظمة �سيا�سية م�ستقلة غري منتمية الأي مكون 
�سيا�سي، و�سيكون حياديا يف طرح اأفكاره ون�سائحه واإر�ساداته لتنبيه املجتمع 
اإىل احلاالت ال�سلبية التي قد تربز على �سطح املجتمع ليحاربها، ومن ثم يكون 
امل�سهد  لعنا�سر قيادات  جمتمعا واعيا ومثقفا ويكون م�ستقبال منتقيا جيدا 

العراقي.

المثقف رأس مال اية دولة 
لطيف الق�ساب كاتب و�سحفي قال" لو كان لدينا رجال دولة حقيقيون الأفردوا 
م�ساحة للمثقف بان تكون له كلمة يف الواقع ال�سيا�سي والثقايف واالجتماعي ب�سكل 
عام ، ولكن الأن رجال ال�سلطة هم الذين يت�سّيدون امل�سهد ولي�ض رجال الدولة فال 
م�ساحة للمثقف فاإذا حاول املثقف ان يتحدث ب�سكل �سريح �سيتحول اإىل خ�سم 

خا�سر".
وي��ري��دون  ال�سيا�سي  امل��ع��رتك  دخ��ول  يحاولون  م��ن  املثقفني  م��ن  هناك   "

اإن  ب�سبب  ول��ك��ن  وال��ت��اأث��ري  التغيري 
على  تهيمن  ال�سيا�سية  امل��اك��ي��ن��ة 
املجتمع  يف  احلياة  م�ستويات  جميع 
العراقي؛ فيظّل املثقف مهزوما ورمبا 
والتواري عن  االن�سحاب  ياأخذ قرار 

االأنظار". 
واأ�ساف لطيف" عندما يقيم النظام 
ال�سيا�سي وزنا اعتباريا الحتاد االأدباء 

والكتاب وال�سحفيني ممكن اأن نقول اإن ثمة عافية ثقافية يف املجتمع العراقي...
تق�سيمات  اإنها  الق�ساب  اأكد  ال�سلبي  واملثقف  االيجابي  املثقف  وفيما يخ�ض 
�سيا�سية، فيكون املثقف ايجابيا عندما يقول نعم للف�ساد ونعم للطغيان �سيكون 
مثقفا ايجابيا، ولكن عندما تثري نقاط اخلالف اأو ت�سلط �سوء على العيوب 
والثغرات تكون مثقفا �سلبيا، هناك يف العراق ن�سبة كبرية من املثقفني احلقيقيني 
يف ال�سارع العراقي لكنهم مغيبون ومهم�سون ومل يو�سعوا يف اأماكنهم احلقيقية، 

نقول اأن املثقف هو راأ�ض مال اأي دولة حمرتمة". 

حقيقيون  دول���ة  رج���ال  لدينا  ك��ان  ل��و 
ألف��ردوا مساحة للمثقف بان تكون له 
والثقافي  السياسي  الواقع  كلمة في 

واالجتماعي بشكل عام
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هذا التوجيه من لدن اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم 
يجعل التعرف اإىل اهلل �سبياًل ال بد منه، يف حني 
مينع �سبيل التعرف عليه، وهنا ال بد من التفريق 
نظر علمية  وج��ه��ة  م��ن  واجل���الء  التجلي  ب��ني 

�سرفة.
)Consistent( :اجلالء

هو الو�سوح، والو�سوح هو نتيجة لتمام االإدراك، 
واالإدراك هو انطباق ال�سنة التكوينية للنف�ض مع 

ال�سنة الكونية يف مو�سوعها.
اأمن��اط  ثمانية  يف  لنا  ت��ربز  التكوينية   وال�س
 للتعلم نرى النف�ض متار�سها يف التعلم، اأما ال�س
الكونية فتعرف يف ثمانية بديهيات معروفة هي:

للح�سن واجلمال،  االإن�سانية متيل  النف�ض  كون 
وكون الرحمة ومظاهرها علة اأُّمًا يف كل حادث 
وكون املوت �سنة ال بد منها، وكون احلق والعدل 
احل�سن  معنى  االإمامة  وك��ون  خلق،  كل  اأ�سا�ض 
يف كل خلق، وكون البالء نامو�ض اخللق، وكون 
كل املوجودات مربوبة هلل تعاىل الواحد، وكون 

التطور لالأح�سن دافعًا لكل املوجودات.
اأما اأمناط التعلم التي تربز يف النف�ض حماكية 

ملوا�سيع ال�س الكونية فهي:
- منط الت�سليم، ويبدو يف ت�سليم النف�ض بثوابت 

االأ�سماء مقابل معانيها يف الواقع.
- ومنط التعليل، ويربز يف بحث النف�ض عن العلل 

واالأ�سباب، فعلة مقابل كل حادث.
- ومنط الت�سديق، وهو وا�سح يف بحث النف�ض 
عن العدل واحلق، وهما مواقع ال�سدق الثابت 

يف الواقع.
�سعي  دوم��ًا يف  يتو�سح  وهو  القيا�ض؛  - ومنط 
وبني  واالأح�سن  احل�سن  بني  للمفا�سلة  النف�ض 
القبيح واالأقبح من خالل املطابقة ملعايري ثابتة 
من اأ�سل ثوابت االأ�سماء ملعانيها وثوابت العلل 
يف  وال�سدق  ال��ع��دل  م��واق��ع  بثوابت  ملعلوالتها 

الواقع.
ال��ذي ي��ربز يف ميل النف�ض  - ومن��ط التعميم، 
للتوحيد والتوحد، وكما هو وا�سح يف واقع النا�ض 

اليوم وعلومهم.
النف�ض  اجن���ذاب  وي��ربز يف  التكامل  ومن��ط   -
عند  وا�سح  وهو  واالأج��م��ل،  واالأح�سن  للح�سن 
اجلميع بدون ا�ستثناء، ويكون اأو�سح يف النف�ض 

الراقية يف قيمها االإن�سانية.
النف�ض  م��ي��ل  يف  وي����ربز  االإمي������ان؛  ومن���ط   -

لال�ستعداد ملا بعد املوت الذي ال بد منه.
النف�ض  م��ي��ل  وي���ربز يف  ال��ت��ج��ري��ب،  - ومن���ط 

والتطبيق  وامل��م��ار���س��ة  وامل��الح��ظ��ة  للتجريب 
للقوانني املعروفة.

اأن كل �سنة تكوينية يف نف�ض  ونالحظ بو�سوح 
االإن�ساين  التكوين  ب�سبب  تربز  اإمن��ا  االإن�سان، 
الذي ي�سم يف خلقته كل مكونات الكون، وهي 
وال���روح  واحل��ي��اة ومميزاتها  وال��ط��اق��ة  امل���ادة 

ومميزاتها الظاهرة للعقل.
الطاعة  �سنة  وليد  النف�ض  يف  الت�سليم  فنمط 
الكون ح��ادث مربوب  الكونية، حيث كل ما يف 
لرب واحد مدبر حكيم قوي متني... له ال�سفات 
هلل  م�سبح  طائع  الكون  يف  ما  فكل  احل�سنى؛ 

تعاىل.
الرحمة  �سنة  وليد  النف�ض  يف  التعليل  ومن��ط 
الكون ح��ادث معلول  الوا�سعة، حيث كل ما يف 
يف حدوثه ملظاهر رحمة اهلل الوا�سعة يف املحبة 

واالألفة، والعاطفة االأبوية اأو الود...
احلق  �سنة  وليد  النف�ض  يف  الت�سديق  ومن��ط 

 بديهيات التوحيد عند سيد الموحدين االمام علي

يقول الإمام علي عليه ال�شالم: )احلمد هلل املعروف من غري روؤية( .
ويقول يف خطبة اأخرى: ) يطلع العقول على حتديد �شفته، و يحجبها عن واجب معرفته(  
: )احلمد هلل  ويقول عليه ال�شالم يف خطبة ثالثة يف معنى كون اهلل -جل وعال- جليًا دون جتل
الذي بطن خفيات الأمور ودّلت عليه اأعالم الظهور وامتنع على عني الب�شري فال عني من  يره 
تنكره، ول قلب من اأثبته يب�شره، �شبق يف العلو فال �شيء اأعلى منه، وقرب يف الدنو فال �شيء 

اأقرب منه، فال ا�شتعالوؤه باعده عن �شيء من خلقه، ول قربه �شاواهم يف املكان به(  

  محسن وهيب   

حبوث

احللقة الثانية)املعاين العلمية للتجلي واجلالء(
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والعدل الكونية، حيث كل ما يف الكون بداأ باحلق 
ويقوم بالعدل وي�ستمر معهما.

االإمامة  �سنة  وليد  النف�ض  يف  القيا�ض  ومن��ط 
الكونية، حيث كل ما يف الكون له من ذاته لذاته 
اإمام، وال بد له من �سنفه ل�سنفه اإمام، يبدو 
به ح�سن تلك الذات اأو ذلك ال�سنف، اإذ بدون 
االإمام ال معنى جميل خللق تلك الذات اأو ذلك 

ال�سنف.
ومنط التجريب يف النف�ض هو وليد �سنة البالء 
بالء  بذاته  هو  الكون  يف  ما  كل  حيث  الكونية 

ومبتلى بغريه يف اآن واحد.
التوحيد  �سنة  وليد  النف�ض  يف  التعميم  ومنط 
الكونية، حيث كل ما يف الكون مرتابط بوحدة 
لقوة  مربوب  فهو  ال�سروط،  ووح��دة  الثوابت 
واحدة هي قوة اهلل تعاىل الواحد االأحد الفرد 

ال�سمد.
ومنط االإميان يف النف�ض وليد �سنة املوت الكونية 
التي ال يفلت منها كائن مادي اأو حي اأو عاقل ال 

يف االأر�ض وال يف ال�سموات.
التطور  �سنة  وليد  النف�ض  يف  التكامل  ومن��ط 
لالأح�سن، حيث كل ما يف الكون ي�سري لالأح�سن 

وينجذب اإليه وي�سر ويبتهج لوجوده.
اجلالء والتجلي:

فاجلالء: اإذن؛ هو الو�سوح، وهو عند كل نف�ض 
مع  التكوينية  ن�سبتها  مطابقة  مبقدار  يكون 
ال�سنة الكونية االأم التي ولدتها، ما دامت تلك 
النف�ض �ساعية اإليها، لذا فالو�سوح جزئي وكلي 
يربز من تلك املطابقة وبقدرها، وعليه فاإن كل 
معنى له حيز يف نف�ض االإن�سان قد يكون جزئيًا 

وقد يكون كليًا طبقًا ملعاين الو�سوح.
اخلم�ض  احل��وا���ض  اإح��اط��ة  فهو  التجلي:  اأم���ا 
التجلي  فاإن  ولذا  كلها..  اأو  اأحداها  باملوجود، 

غري ممكن اإال مع ال�سروط التالية:
1- كون املوجود يف حدود قدرة احلا�سة على 
االإحاطة به، ذلك الأن كل حا�سة لها حدود، وال 
ميكنها االإح�سا�ض باملوجود اإال من خالل تلك 
احلدود، فاإذا كان املوجود خارج تلك احلدود 

فال جتلي.
ال�سوء  ح��دود  الب�سر يف  ح��دود  ذل��ك:  اأمثلة 

يقع  الذي   Visible light – املرئي 
انكل�سرتوم   )4000AO  -7500AO( بني 
لطول موجته، اأما خارج هذه احلدود فال روؤيا 

وال جتلي الأي موجود للبا�سرة) (.
اأما حدود ال�سمع؛ فتقع ما بني )20-20000( 
ذبذبة – ثانية فاالأج�سام امل�سوته اأقل من هذه 
منها  موجود  الأي  اأك��رب فال جتلي  اأو  احل��دود 

لل�سامعة) (.
اأما حا�سة الذوق؛ فتعتمد على اإمكان اللعاب يف 
اإذابة املادة املتذوقة اإىل �سوارد )اأيونات( توؤثر 
على النهايات الع�سبية احل�سية، واإال فال جتلي 

للذوق.
كذلك حدود ال�سم فتعتمد على اإمكان املخاط 
واإال ففي حال  به  املحيطة  الغازات  اإذاب��ة  من 

الر�سح يقل ال�سم اأو ينعدم فال جتلي.
ويبدو هنا اأن حا�ستي ال�سمع والب�سر فيزياوتيان 
العتمادهما ال�سوء وال�سوت اأما حا�ستا الذوق 
وال�سم، فكيمياويتان، العتمادهما يف التفاعل 
يف اأو�ساط مائعة على نهايات الع�سب احل�سي 
حيث يتم نقل حا�سل التفاعالت اإىل الف�سو�ض 

احل�سية يف الدماغ حيث يتم بعدها التجلي.
اأما حا�سة اللم�ض، فحدودها جتاوز املح�سو�ض 
وقدرته  الالم�سة  ح���رارة  ح��رارت��ه،  درج��ة  يف 
يف تغري واقع بناء الالم�ض، وفيما عدا ذلك ال 

جتلي.
2- كون احلوا�ض �سليمة، فاإن فقدت احلا�سة، 
اأو اأ�سيبت بعلة فاإن النف�ض تفقد اإحدى نوافذها 
لتجلي املوجودات من حولها.. ويف حالة مر�ض 
احلا�سة قد يح�سل خلل يف ا�ستجالء االأ�سياء 
كمر�ض العني باالنحراف، الذي يفقدها جتلي 

اخلطوط الطولية دون العر�سية يف املربعات.
3- اأن يكون املتجلي حا�سرًا يف و�سط التجلي: 
املوجود يف حدود احل�ض  حتى يف فر�ض وقوع 
بد  فال  احلا�سة،  �سالمة  �سرط  ويف  للحا�سة، 
يح�سل  كي  التجلي  و�سط  يف  املتجلي  يقع  اأن 

التجلي.
مثال ذلك لتجلي املوجود يف البا�سرة، البد من 
ال�سوء املرئي؛ اإذ مع البا�سرة ال�سليمة ووجود 
ال�سيء فاإنه ال ميكن روؤيته يف الظالم فال جتلي.

يف  امل�سوت  املوجود  لتجلي  اأي�سًا:  ذلك  مثال 
ال�سامعة، ال بد من وجود الو�سط الناقل كالهواء 

مثاًل ففي الفراغ ال يتجلى اجل�سم امل�سوت.
امل�سمومة  املوجودات  لتجلي  اأي�سًا:  مثال ذلك 
ال�سائل  وج��ود  من  بد  ال  املتذوقة  اأو  كالعطور 

املوؤين كاللعاب اأو املخاط.
مثال ذلك اأي�سًا: لتجلي املوجودات ذات الطاقة 
احلركية اأو الكامنة، اأو احلرارية ال بد من وجود 

و�سط ناقل، واإال فال جتلي لالم�سة.
للكائن  ومتوجهة  منتبهة  النف�ض  تكون  اأن   -4
الذي تطلب جتليه، فحتى اإن توفرت كل �سروط 
التجلي دون اأن تكون النف�ض متوجهة ومنتبهة ملا 

تريد فاإنه ال جتلي.
فمثاًل؛ قد تدخل مكانًا ما وتخرج منه دون اأن 
تنتبه لوجود �سيء فال يتجلى لك، بعك�ض ما لو 
كنت تبحث عن �سيء وتق�سده فاأنت منتبه له، 

فاإنه اإن كان موجودًا جتلى لك.
لتجلي  والنظام  واحل���دود  البيئة  مالءمة   -5
احلوا�ض  تخدع  فقد  حقيقته،  على  امل��وج��ود 
بالبيئة امل�سطنعة فال يتم التجلي، وقد يكون 
امل��وج��ود م��ع وج��وده  للبيئة ح��دود متنع جتلي 

ب�سروط التجلي.
وهذا ما نراه يف مظاهر التمويه التي تربزها 
دف��اع  ك��ح��ال��ة  الطبيعة  يف  ال��ك��ائ��ن��ات  بع�ض 
اأو  جتليها،  م��ن  غالبًا  مينع  وال���ذي  غريزية 
خفاء  يف  الكوين  القانون  ميار�سه  ما  يف  ن��راه 
اأو  بع�ض امل���وج���ودات، ك��احل��رارة ال�����س��دي��دة، 
اأو  ال�سديدة،  ال���ربودة  اأو  ال�سديدة  اجلاذبية 
يف   )monocoulor( الواحد  اللون 
ي�ستعمله  فيما  يبدو  وال��ذي  م�سيطرة،  ح��دود 
جتار االأقم�سة يف و�سع م�سابيح اأحادية اللون 
اللون احلقيقي  يتجلى  يف متاجرهم؛ حيث ال 

للقما�ض يف اللون امل�سيطر االأحادي.
واالآن فاإن بني اجلالء والتجلي يف معرفة اهلل 
ليعلم  االإن�سان  يدركها  اأن  بد  ال  معاين  تعاىل 
مقدار القبح الذي اأغ�سب اأمري املوؤمنني عليه 
تعاىل  اهلل  لو�سف  النف�ض  تطلع  يف  ال�سالم 

وكاأنها تراه.
 

17 �سعبان املعظم  1435 ه�



يعتمد االقتصاد العراقي على مصدر اساسي وهو النفط حيث 
يشكل هرمية االقتصاد في البالد بغياب ملحوظ لبقية موارد 

الدخل االخرى التي فندت بعد التغيير وضعف األداء الزراعي وتعثره 
باآلونة األخيرة ألسباب يطول شرحها.

اىل  البالد  اقت�ساد  االأ�سباب يف ذهاب  وقد دفعت هذه 
النفط واالعتماد عليه ب�سورة كلية؛ مما يجعل  م�سدر 
االقت�ساد االجمايل متذبذبا وحرجًا ب�سبب تقلبات ال�سوق 
وحتديات �سناعة وت�سويق الطاقة واالأعمال التي تتعر�ض 

لها انابيب نقل النفط اخلام والتاأثريات اخلارجية..
احل�سينية(  )الرو�سة  جملة  بحثت  املنطلق  ه��ذه  وم��ن 
كلية  يف  م�سري  �سمد  ك��رمي  امل�ساعدالدكتور  االأ���س��ت��اذ 
ال�سياحة الدينية بجامعة كربالء، االأ�سباب التي اأدت اىل 
تردي الو�سع االقت�سادي وتعرثه يف ظل االمكانيات الهائلة 

التي ميتلكها البلد.

على  وم�شاوئ  تبعات  اأوجــد  امليزانية  اقــرار  تاأخر 
القت�شاد العراقي كيف تقراأ هذه التبعات؟

امل�ساريع  جميع  تعطيل  يعني  امليزانية  اق���رار  ع��دم  ان 
احلديثة، لعدم وجود �سلف كافية  تعطى للمقاولني؛ ف�ساًل 
عن تعطل امل�ساريع التي با�سر العمل بها حديثا، ا�سافة اىل 
تعطل اخلدمات العامة، وهذا كله ي�سب يف انعدام وجود 
فر�ض عمل وعدم تفعيل االأيدي العاملة، وهذا يوؤثر على 
م�ستوى دخل االفراد والذي بدوره يوؤثر على حركة ال�سوق 
الذي يعتمد على توفر الدخل لكي يكون هناك بيع و�سراء 

اي تكون هناك اأ�سواق ن�سطة.
لذلك االقت�ساد العراقي االن م�سلول ب�سبب عدم اقرار 
وا�سح  اقت�سادا  منتلك  ال  نحن  احلقيقة  ويف  امليزانية، 
ال��ذي نح�سل  النفطي  القطاع  املعامل وكل ما منلكه هو 
مقابل ت�سديره على املواد الغذائية اال�سا�سية فاالقت�ساد 

احلقيقي يعني عر�ض وطلب وقدرة �سرائية... الخ 
وما هو موجود حمدود جدا والدليل نحن اىل االن لي�ض 
لدينا م�ساريع �سناعية تقوم على �سنع املواد ال�سرورية 
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الدكتور كريم ضمد في حوار اقتصادي:
االقتصاد العراقي غير واضح المعالم العتماده على مصدر واحد 

حوار: ف�شل ال�شريفي ـــ �شالم الطائي



الدكتور كرمي �شمد



لو تم تفعيل القطاع الزراعي فان ذلك سيجعلنا في غنى عن 
الدول المجاورة وسوف لن نخشى اي اضطرابات قد تحصل

على �سبيل املثال �سناعة احلديد امل�ستعمل يف بناء البيوت 
واملباين وغري ذلك.

االعتماد على القطاعات االأخرى ي�سمن االكتفاء الذاتي 
للبالد 

اعتماد العراق على القطاع النفطي فقط  األ ي�شكل 
بقية  غياب  يف  القت�شاد  بنية  على  خطورة  ذلك 

ال�شناعات الخرى؟ 
كبريا  نفطيا  احتياطيا  العراق ميتلك  املنظور  امل��دى  يف 
جدا؛ لكن امل�سكلة تكمن يف ان لو حدثت ازمة اقت�سادية 
البرتول  ت�سدير  وتوقف  او حرب  عاملي  او حدث  عاملية 
ان  البالد.ا�سافة اىل  تعم  �ستكون هناك كارثة حقيقية 
تفعيل بقية القطاعات االخرى امر �سروري لكي يتحقق 
االخرى،  ال��دول  على  االعتماد  من  بدال  الذاتي  االكتفاء 
فمثال لو مت تفعيل القطاع الزراعي فان ذلك �سيجعلنا يف 
غنى عن الدول املجاورة و�سوف لن نخ�سى اي ا�سطرابات 
�سي�سد  الذاتي  االكتفاء  الن  ال��دول  ه��ذه  يف  حت�سل  قد 
القدرات  نوظف  ان  ال�سروري  اأرى من  انا  لذا  حاجتنا، 
ان  وعلينا  القطاعات؛  بقية  تفعيل  يف  والنفطية   املالية 
امل��وارد  ا�ستثمار  على  تقوم  �سحيحة  ا�سرتاجتيات  جند 
يف  االرا�سي  من  الوا�سعة  امل�ساحات  كا�ستثمار  املوجودة 
الزراعة وا�ستخدام التقنية احلديثة يف ا�ستثمارها فهذه 
بلد  يكون  ان  بل  ومنتج  م�سدر  بلد  جتعلنا  اال�ستمارات 

م�ستورد.
الطاقة  من  هائل  كم  توليد  �ساأنها  من  ال��ع��راق  قمامة 

الكهربائية لو ا�ستثمرت بالطريقة ال�سحيحة 

م�شتثمرة  الغري  املـــوارد  من  بالعديد  البلد  يزخر 
كالطاقة ال�شم�شية وغري ذلك ما ذا لو ا�شتثمرت؟ 

يف العامل تقوم الدول باإنتاج الطاقة الكهربائية من القمامة 
والنفايات بل بع�سهم يدفع االموال مقابل احل�سول على 
العراق  والنفايات يف  القمامة  فيما جتد  النفايات؛  هذه 

الكهربائية  الطاقة  الإن��ت��اج  تكفي  وه��ي  م�ستثمرة  فغري 
لعموم العراق، كما ان توفر ال�سم�ض ال�ساطعة يف العراق 
العامل،  بلدان  عليها  هائلة حت�سدنا  �سم�سية  يوفر طاقة 
وباالإمكان حتويل هذه الطاقة اىل طاقة كهربائية كبرية 
جدًا باالإ�سافة اىل �سرورة ا�ستثمار الغاز الطبيعي الذي 
مبالغ  العراق  يكلف  وال��ذي  يهدر حرقا منذ عام 1928 
مالية طائلة؛ لو ا�ستثمر ب�سكل �سليم الأحدث قفزة نوعية يف 
االقت�ساد، فالعديد من البلدان تعتمد يف اقت�سادها على 
الغاز امل�سدر اىل الدول االخرى كرو�سيا واإيران وم�سر 

وقطر .

ما م�شاوئ عدم مراعاة التخ�ش�ص والكفاءة يف العمل؟
لي�ض بال�سرورة ان يكون الف�ساد مايل بل ي�سمل الف�ساد 
�سواء  والتفكري،  التنفيذ  �سوء  او  االدارة  ا�ستخدام  �سوء 
اأو ب��دون  ق�سد فلو مت تكليف �سخ�ض غري  كان بق�سد 
متخ�س�ض وغري كفوء يف ادارة موقع ما ف�ستكون قراراته 
واإدارته غري �سائبة و�سيكون ذلك م�سيعة للوقت وللموال 
واجلهود؛ وهذا يعني و�سع الرجل الغري منا�سب يف املكان 

الذي ال ينا�سبه، 
يجب درا�سة التخ�س�سات اجلامعية لتوفري فر�ض العمل 

كيف حتل م�شكلة توظيف الطاقات الب�شرية املعطلة 
من خريجني و�شباب؟

ينبغي تفعيل حركة اال�ستثمار يف البلد فلو قامت ع�سرات 
هذه  بناء  �سيحتاج  �سكنية  جممعات  ببناء  ال�سركات 
املجمعات اىل العديد من املهند�سني واالإداريني والفنيني 
وباقي املهارات والتخ�س�سات، وهذا يعني ايجاد فر�ض 
عمل الآالف اال�سخا�ض، واأود تو�سيح ان انعدام التخطيط 
يف عموم قطاعات الدولة ومنها قطاع التعليم فعلى �سبيل 
عندما يتم افتتاح كلية لالآداب، فان ذلك �سيكون عبئا اآخر 
ب�سبب عدم وجود فر�سة تعيني خلريجي كلية االداب يف 
جمال التعليم ب�سبب اعطاء االولية واالأف�سلية خلريجي 
�سبب يف  يعد  التخ�س�ض  ان عدم مراعاة  كما  الرتبية، 

عدم توظيف اخلريجني حيث يوظف �سخ�ض غري خمت�ض 
يف املجال الذي يعمل فيه، وي�ستبعد املتخ�س�ض لذا يجب 
االنتباه اىل حاجة ال�سوق ف�سال عن اهمية تفعيل القطاع 
ال�سناعي والزراعي وهذا �سيحل ازمة البطالة لكون تفعيل 

هذه القطاعات �سيوفر فر�ض العمل ملاليني اال�سخا�ض. 

ما تقييمك للن�شاط امل�شريف يف العراق؟
ان �سوء ال�سيا�سة النقدية خلق ازمة يف الن�ساط امل�سريف، 
خمتلف  بتقدمي  امل�سارف  تقوم  االخ��رى  البلدان  ففي 
من  متكينهم  بغية  لالأ�سخا�ض  واالمتيازات  الت�سهيالت 
اقامة امل�ساريع مبختلف انواعها، بينما يف العراق توؤخذ 
غري  ب�سمانات  ويطالب  امل�ستفيد  من  املرتفعة  الفوائد 
معقولة، فعندما يريد �سخ�ض اخذ قر�ض من امل�سرف 
مل�سروع معني كبناء فندق او غري ذلك �سيطالبه امل�سرف 
برهانات باهظة الثمن،  مما ي�سعب اقامة امل�سروع يف 
حني ي�ستطيع امل�سرف �سمان امل�سروع ذاته اىل ان ي�سدد 
القرو�ض  ال��دول��ة  وف��رت  ول��و  القر�ض،  امل�سروع  �ساحب 
الفائدة  لعمت  امل�ساكل   م��ن  الكثري  حللت  للمواطنني 
اجلميع الن ذلك �سيخلق الكثري من فر�ض العمل وبالتايل 
ال يحتاج الكثريين اىل الوظيفة احلكومية لكونه �سيعتمد 

على م�ساريعه ون�ساطه اخلا�ض.

تغزو ال�شواق الب�شائع وال�شلع الرديئة فكيف يتم 
حتجيم هذه الظاهرة؟ 

يف  اخللل  ب�سبب  الظاهرة   ه��ذه  من  التخل�ض  ي�سعب 
التي  النوعية  وال�سيطرة  وال��رق��اب��ة  االداري����ة  املنظومة 
يفرت�ض ان ت�سع معايري حمددة ال�سترياد ودخول الب�سائع 
اىل العراق؛ لذا على الدولة ان تقوم  باإجراء �سارم ملنع 
االنتهازيني من  التجار  ومنع  رديئة  ب�ساعة  اي  ا�سترياد 
ا�ستريادها، مع االأخذ بنظر االعتبار حتديات عديدة منها 
انخفا�ض  ب�سبب  الرديئة  ال�سلعة  يف�سل  نف�سه  الفرد  ان 
كلفتها، لذا نحن بحاجة اىل قوانني رادعة ورقابة �سديدة 
مقابل دعم لل�سلع وتدخل الدولة يف حتديد �سقف اال�سعار.
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اأح��داث��ًا  خميلتي  ا�ستح�سرْت  ال��ط��ري��ق  يف 
فكاأين  اجلليل،  ال�سحابي  ه��ذا  ع��ن  عجيبة 
اأبا  اأراه وهو يكّفن �ساحبه ال�سحابي املظلوم 
ذر الغفاري ويقول �سدق ر�سول اهلل �سلى اهلل 
�ستموت  انك  ذر  اأبا  يا  اأبلغَك  حني  واآل��ه  عليه 

غريبًا ويقوم بدفنك ثّلة من املوؤمنني...
ال�سالم  عليه  علي  اإمامنا  ق��ول  اأ�سمع  وك��اأين 
وكاأن  لر�سول اهلل".  "كاَن يل ماِلك كما كنت 
عندما  االأ�سرت  اىل  املوؤمنني  اأمري  عهد  �سدى 
واّله م�سر د�ستور كامل ودليل متكامل للحقوق 

والواجبات...
اأخرجني  حتى  التاريخ  هذا  ا�ستح�سر  وبقيُت 
اأ�سبحنا على مقربة  اننا  ال�سائق مبينًا  �سوت 
�سرق  �سمال  ال��واق��ع��ة  "املرج"  منطقة  م��ن 

القاهرة والتي هي مق�سدنا.

احلارث  ابن  هو  االأ�سرت  مالك  فان  وللتعريف 
النخعي، �سيد قبيلة بني نخع التي كانت ت�سكن 
اإىل  االإ�سالمي  الع�سر  يف  انتقلت  ثم  اليمن، 
وقد  االأُخ���رى،  العراقية  امل��دن  وبع�ض  الكوفة 
حممد  النبي  يدي  على  االإ�سالم  مالك  اعتنق 
�سلى اهلل عليه واآله وح�سَن اإ�سالمه فكان من 
ال�سالم.  عليه  علي  االإم���ام  اأ�سحاب  ُخّل�ض 
االإ�سالم  عن  دفاعًا  معارك  عدة  يف  و�سارك 
التي انت�سر فيها امل�سلمون  اأ�سهرها الريموك 
ويف  ال�سام،  ب��الد  احتالل  ُمنهني  ال��روم  على 
ب��رم��و���ض عينيه  م��ال��ك  اأ���س��ي��ب  امل��ع��رك��ة  تلك 

ولذلك �سمي باالأ�سرت.
ال�سعبية  امل��رج  منطقة  اىل  و�سلنا  اننا  املهم 
القدمية فبداأ ال�سائق ي�ساأل عن مرقد )ال�سيخ 
مالك  اجلليل  ال�سحابي  عن  كناية  الَعَجمْي( 

تقرير: املهند�ض طالب هاين اخلفاجي

 د احلما�ص اليومي عند 
ال�شائق املكلف رافقتنا خالل 

�شفرتنا اىل م�شر عندما اأبلغناه 
بوجهتنا اىل مرقد مالك الأ�شرت، 

املوؤِمن الذي اأر�شله اأمري املوؤمنني 
علي عليه ال�شالم لولية اأر�ص 

الكنانة. قد يكون الزحام ال�شديد 
يف تلك املنطقة اأو �شبب اخر، املهم 

اأننا انطلقنا نحو مرادنا م�شتثمرين 
الجازة يف ذلك اليوم.

صوت اإلمامة في ارض الكنانةمالك األشتر.. 
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احل�سول  دون  بال�سوؤال  وا�ستمررنا  اال�سرت! 
اإال  �سادفناهم  مّمن  العديد  من  اإجابة  على 
فعرفتا  طريقنا  يف  كانتا  ُم�سّنتني  ام��راأت��ني 

مق�سدنا. 
و�سلنا اىل باحة �سغرية يبداأ ال�سياج اخلارجي 
مقفل،  حديدي  باب  طريق  عن  منها  للمرقد 
على  ي��دل  ا�سم  او  عالمة  او  اأ���س��ارة  اأي��ة  دون 
املكان، فبقينا ننتظر حتى اأقدم علينا �سخ�ض 
"�سالح احللو،  نف�سه  املكان معرفًا  داخل  من 
االأ�سرت".  م��ال��ك  ال�����س��ح��اب��ي  م��رق��د  ُم��ت��ويل 
داخ��ل  كبرية  حديقة  اىل  و���س��واًل  بنا  ف��رح��َب 
الكثري  فيها  تقريبًا  م2   500 مب�ساحة  ال�سياج 
من االأ�سجار واخل�سرة والع�سب، امتدادا اىل 
باب ال�سريح الذي يبدو انه بناء جديد مربع 
7م  وعر�ض  15م  بحدود  طوله  يرتاوح  ال�سكل 
ي�سخ�ض  القاعة  و�سط  ويف  بي�ساء.  قبة  تعلوه 
عليه  ومكتوب  باملرمر  مغلفًا  ال�سريف  القرب 

االأ�سرت". مالك  ال�سحابي  قرب  "هذا 
حينها داَهمنا وقت ال�سالة فما كان من متويل 
املرقد اإال اأن اأخرج لنا جمموعة من )الرُتب( 
فوجئنا يف احلقيقة بوجودها، وعقب ال�سالة 
مدة  ع��ن  ك��ان  اأول��ه��ا  اأ�سئلة  بعدة  ل��ه  توجهت 
تواجده يف املكان  فقال" اأنا خادم �سريح مالك 
االأ�سرت اأّبًا عن جد". مبينًا" ان املكان يق�سده 
زائرون من العراق وال�سعودية والكويت ولبنان 
التي ج��رت يف  االأح���داث  بعد  ولكن  وغ��ريه��ا، 
الزائرين كثريًا  اأفواج  قّلْت  م�سر منذ عامني 

نتيجة ظروف عدم اال�ستقرار".
بالقول"  ت�ساوؤالتنا  عن  االجابة  �سالح  واأكمل 
�سوى  االأ�سرت  ملرقد  اعمار  اأعمال  اأية  جتر  مل 
الت�سعينات  يف  )الُبهرة(  اأقامها  التي  العمارة 

من القرن املا�سي".
واأ�ساف" لقد ُدعي مالك اال�سرت با�سم حممد 
الَعَجمْي الأنه غريب، رغم انه من قبيلة عربية 
مينية اأ�سيلة، اأما عن كون هذا املكان بالذات 
اأ�سبح �سريحًا ملالك اال�سرت فان ال�سبب يعود 
ر�سوان  مالكًا  ان  جمملها  معروفة  ق�سة  اىل 
ِقبل  من  �سيناء  يف  ال�ُسم  �ُسقي  قد  عليه  اهلل 

�سخ�ض كّلفه معاوية بهذا االأمر، اأثناء طريقه 
امل�سلمني  خليفة  عليها  واّلُه  التي  م�سر  اىل 
امل�سافة  ُبعد  ورغم  ال�سالم،  عليه  علي  االإم��ام 
من �سيناء والتي تتجاوز 200كم فقد ظل مالك 
اال�سرت ي�سري حتى و�سل هذا املكان الذي تويف 

فيه ر�سوان اهلل عليه".
وملا و�سل نباأ وفاة مالك اإىل اأمري املوؤمنني عليه 
ال�سالم جعل يتلّهف ويتاأ�ّسف عليه ويقول: هلل 
دّر مالك، لو كان من جبٍل لكان اأعظم اأركانه، 
ولو كان من حجٍر كان �سلدًا، اأما واهلل ليهّدنَّ 
موتك، فعلى مثلك فلتبِك البواكي، ثم قال: اإّنا 
هلل واإّنا اإليه راجعون واحلمد هلل رّب العاملني، 
م�سائب  من  موته  ف��اإّن  عندك،  اأحت�سبه  اإيّن 
ال��ده��ر، ف��رح��َم اهلل م��ال��ك��ًا ق��د وف��ى بعهده، 
وطّنا  ق��د  اأّن���ا  م��ع  رب���ه،  ول��ق��ي  نحبه،  وق�سى 
اأنف�سنا اأن ن�سرب على كل م�سيبٍة بعد م�سابنا 
اأعظم  فاإنها  واآله  عليه  بر�سول اهلل �سلى اهلل 

امل�سيبة.)1(
عنا املكان بعد اأن زرعنا فيه ذكريات االميان  ودَّ
والهداية عّمن كان �سحابيا جلياًل ورفيقًا وفيًا 

الأمري املوؤمنني عليه ال�سالم.
�شذرات من عمره ال�شريف

عليه  اهلل  �سلى  النبي  االأ���س��رت  مالك  عا�سر 
وذكر  حديثه،  ي�سمع  ومل  يره  مل  ولكنه  واآل��ه، 
عليه  اهلل  �سلى  النبي  فيه  فقال  النبي(  عند 
امل��وؤم��ن ح��ق��ًا، وه��ذه �سهادة تعدل  اإن��ه  واآل���ه: 

�سهادة الدنيا باأ�سرها.
اأبلوا  كما ُعدَّ مالك من بني املجاهدين الذين 
ُذكر  اأن��ه  كما  ة.  ال���ردَّ ح��روب  ب��الًء ح�سنًا يف 
خا�سوا  الذين  ال�سجعان  املحاربني  جملة  يف 
معركة الريموك، وهي املعركة التي دارت بني 

امل�سلمني والروم �سنة 13ه�.
كان  االأ�سرت  مالك  اأن  على  تدل  اإ�سارات  ة  وثمَّ
قبل الريموك ي�سارك يف فتوح ال�سام، ويدافع 
عن مبادئ االإ�سالم وقيمه ال�سامية، ويدفع عن 

كيان االإ�سالم وثغور امل�سلمني �سرور الكفار.
.........................................

الهام�ض:
1-جمال�ض املفيد �ض58.
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هذه االأمور وغريها التي تعنى بهذا اللون من الفن طرحناها على الفنان الت�سكيلي 
حممد ج�سوم الدعمي، من خالل هذا اللقاء الذي اأجرته جملة )الرو�سة احل�سينية( 

بعد اأن حدثنا عن نبذة خمت�سرة عن حياته الفنية.
مواليد  من  كربالء  حمافظة  �سكنة  احد  الدعمي  ج�سوم  حممد  الت�سكيلي  الفنان 
1963، عمل يف اجلانب االإداري لنقابة الفنانني ملدة �سنتني وتراأ�ض ال�سعبة الت�سكيلية 
اآخر �سنة بعد ت�سلمه االإدارة بالوكالة، ومن اجلانب الفني عمل يف معار�ض �سخ�سية 

االول يف بابل والثاين يف كربالء، ولديه معار�ض م�سرتكة مع فنانني اآخرين.
 حتدث حممد ج�سوم عن بداياته الفنية قائال" مل ياأت تخ�س�سي للفن الت�سكيلي 
وبت�سجيع من اال�ساتذة  املتو�سطة حتديدا  الدرا�سة  واإمنا رغبتي من مرحلة  �سدفة 
اأفكاري واأفكار االآخرين   املوجودين من خالل ما وجدوه من موهبة يف التعبري عن 
وحتويلها اإىل ر�سوم معربة مما حفزين على تنمية مواهبي، ودخلُت يف عامل الفن 
احلديث يف مرحلة اجلامعة فكانت اول جتربة يل هي املدر�سة التعبريية وهي االقرب 
اىل نف�سي ومن خاللها ا�ستطيع اأن اعرب عما بداخلي من تخ�س�سي يف هذا اجلانب 
الفني، وح�سلت على متييز عال وب�سهادة ا�ساتذتي كانت اعمايل مميزة من خالل 
ا�سلوبي يف عمل اللوحات، حيث كنت ا�ستخدم مفردات عراقية بحتة كنت ا�ستعري من 

الرتاث والتاريخ وا�سقلها على احلا�سر كي احاكي ما موجود يف وقتنا هذا. 
واملعار�ض التي �ساركت فيها كانت اعمايل فيها مميزة، ومن اأكرث الرموز  التي ركزت 
عليها هي املراأة  فكان لها حيز كبري من اأعمايل ملكانتها الكبرية يف املجتمع ، واأخذُت 
امتداد النخلة الن لها معنى كبري حيث تعني ال�سموخ اإ�سافة اىل مكانتها يف املجتمع 

واالإ�سالم كذلك ركزت على احل�سارة البابلية.
الفن هل هو درا�سة اأم هواية اأم موهبة وكيف ي�سبح االإن�سان فنانا وهل ياأتي الفن 
قائال" الفن  الت�سكيلي حممد ج�سوم  الفنان  اأجاب عنها  التي  االأ�سئلة  اإرث��ًا؟  هذه 

باالجتاه  وتوجه  ت�سقل  اأن  يجب  املوهبة  ولكن  ب��االإرث  ياأتي  اأن  ميكن  وال  موهبة 
ال�سحيح من خالل الدرا�سة واملتابعة".

وحتدث الفنان حممد عن اختالف الفن الت�سكيلي من حمافظة اإىل اأخرى قائال"      
ح�سارة  البابلية  احل�سارة  فمثال  مت�سابهة  الفنون  اغلب  ان  بل  اختالف  يوجد  ال 
اإن�سانية تاأثرت بها جميع املحافظات وا�ستلهمت منها كافة احل�سارات وعلى م�ستوى 
او  ال�سكل  ناحية  من  الت�سكيلي  الفن  لون  يف  يكون  االختالف  ولكن   ، اأجنبية  دول 
امل�سمون والكثري من الفنون العراقية يطغى عليها اللون االزرق وخ�سو�سا يف بابل 
وكربالء ب�سبب االعراف والتقاليد املتداولة يف املجتمع باأنه يطرد االأرواح ال�سريرة 
وتبعد احل�سد، كذلك قباب االأولياء ال�ساحلني وبع�ض اأبواب البيوت متنح هذا اللون 

بالفطرة.
وتابع ج�سوم حديثه" اأنا كفنان ت�سكيلي لي�ض لدي تخطيط م�سبق للون اللوحة فهي 
تخرج ال اإراديا لوجود عالقة حميمية بيني وبينها، واغلب اللوحات ترتجم من الواقع 
اليها  املتلقي من خالل رموز فنية ي�سري  اأهداف تربوية يفهمها  لها  االأعمال  وكافة 
اإن مل يكن لديها هدف فهي حتمل  االأعمال  ، واب�سط  الفنان ب�سورة غري مبا�سرة 

اجلمال او تنتقد بع�ض احلاالت والظواهر املوجودة يف املجتمع".
ما مييز الفنان حممد ج�سوم هو ا�سلوب اال�ستطالة وا�ستخدام االألوان ال�ساخنة وهذا 
ما يعرب عن ع�سبية الفنان مما يجعله يلجاأ اإىل تهدئة نف�سه من خالل ا�ستخدام 

ر�سوم واألوان هادئة.
 وعن املعاناة التي يواجهها الفنانون يف كربالء اأ�سار ج�سوم" واجه الفن الت�سكيلي يف 
بادئ االمر م�سايقات من قبل املجتمع فالبع�ض ياأخذه ماأخذ احلرام وهذا ما يدل 
على قلة الوعي الثقايف جتاه هذا الفن اإ�سافة اإىل قلة الدعم املادي فاأي عمل ال ميكن 

ان ينه�ض من دون هذا الدعم.

وامتدادات الحضارة والحداثة
الفن التشكيلي 

يتميز الفن التشكيلي بعناصر اخرى تختلف عن تلك الموجودة في الفنون األخرى، من خالل ما يجسده 
للمتلقي  تجسد  والتي  الشخصية،  الفنان  تجربة  من  نابعة  جمالية  ولمسة  وابداع  خلق  من  الفن  هذا 
المعنى الفني الذي يستشعر به, والفن التشكيلي في العراق وخصوصا في كربالء له جذور عريقة كونه 
أفكار جديدة  العراقي بإضافة  الفنان  الزمن قام  التاريخ، وبمرور  يرتبط بحضارات تمتد لقرون عديدة عبر 

مستوحاة من الواقع الذي يعيش فيه.

فنون
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اما يف الوقت احلايل حدث تطور على الفن الت�سكيلي من خالل الدعم 
الذي ح�سلنا عليه من بع�ض اجلهات االخرى التي ا�سطررنا اىل اللجوء 
معر�ض  اإقامة  ا�ستطعنا  خاللها  من  والتي  املعلمني،  نقابة  ومنها  اليها 
هذه  جميع  ت��زال  ان  ونتمنى  كربالء  يف  االأول  وهو  تربوية(  )ا�سراقات 
من  املدينة  لهذه  الكبرية  بالفائدة  يجدي  الأنه  الفن  هذا  اأمام  املعوقات 
اأمكانيتي املحدودة  خالل اقامة هذه املهرجانات والندوات. بالرغم من 
وما  بداخلي.  عما  التعبري  لغر�ض  واإمن��ا  امل��ادي  باملبداأ  اخذ  مل  اإنني  اإال 
تو�سل  فهي  اللوحة  يف  النجاح  موا�سفات  هو  العمل  نحو  املتلقي  يجذب 
اىل  للو�سول  بنظرة  الوقت  تختزل  الأنها  الفنون  باقي  من  ا�سرع  الفكرة 

امل�سمون.
ويرى الفنان حممد" اإن الفن الت�سكيلي ترك ب�سمة ح�سينية يف كربالء 
ذلك اإن الثورة احل�سينية هي ثورة اإن�سانية واأثرها وا�سح يف نفو�ض الكثري 
يف  موجودة  الطف  واقعة  مفردات  من  فالكثري  الكربالئيني  وخ�سو�سا 
ي�ستثمرها  اأن  اإن�سان  اأي  وبا�ستطاعة  للعيان  اغلب االعمال وهي وا�سحة 
الت�سكيلي ميتلك احلرية يف كربالء خ�سو�سا من بعد  باأي عمل، فالفن 
�سقوط الطاغية ففي ال�سابق كانت اعمالنا مقيدة ومبهمة وهذا ما يوؤدي 
اىل خلل يف العمل مما يجعله غري متكامل، ولكن هناك اأعراف ال ميكن 

جتاوزها مثل االحت�سام فال ميكن الأي فنان اأن يتجاوزه".
ويف اخلتام وجه حممد ج�سوم ر�سالة اإىل كافة الفنانني الت�سكيليني حيث 
قال" اإن الفن هو ر�سالة ومن يتخلى عن ر�سالته مل�سلحة �سخ�سية فهو 

لي�ض بفنان حقيقي".

محمد جسوم الدعمي
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رئي�ض  مع  لقاء  لها  كان  احل�سينية(  )الرو�سة  جملة 
ق�سم االعالم يف العتبة احل�سينية املقد�سة )علي كاظم 
�سلطان( فقال" توا�سل اللجنة التح�سريية مع اللجان 
مهرجان  ال�ستعدادات  النهائية  اللم�سات  الفرعية 
ن�سبة  و�سلت  ال��ذي  العا�سر  ال���دويل  ال�سهادة   ربيع 
اجلهود  نتيجة  متقدمة  مرحلة  اىل  فيه  اال�ستعدادات 

املتوا�سلة من قبل اللجان املتخ�س�سة".
االن  حل��د  ال�سيوف  ع��دد  �سلطان" و���س��ل  واأ���س��اف   
�سخ�سيات متثل ما يقارب اخلم�سني دولة ورمبا يزيد 

التح�سريية يف حرج من  اللجان  وان  العدد،  عن هذا 
ان  حيث  امل��ق��رر  ال��ع��دد  الكتمال  ال��دع��وات  بع�ض  رد 
ت�سمل  واإمن��ا  معينة  طائفة  على  تقت�سر  مل  الدعوات 
كافة الطوائف واالأديان فهناك الكثري من ال�سخ�سيات 
املعر�ض  ه��ذا  يف  امل�ساركة  يف  ت��رغ��ب  ال��ت��ي  العاملية 
واالت�ساالت الدولية  تكاد تكون يومية وهذا يدل على 
احل�سني  االم��ام  بقيمة  املرتبط  احل��دث  ه��ذا  اهمية 

)عليه ال�سالم( ومكانته يف قلوب املحبني".
هذا  يف  املعر�ض  هذا  مييز  قائال" ما  حديثه  واختتم 

العام هو وجود جناح خا�ض بالعتبات املقد�سة وم�ساركة 
املزارات ال�سيعية ا�سافة اىل دور الطباعة والن�سر مثل 
التابعتان  والن�سر  للطباعة  ال��وارث  ودار  الكفيل  دار 
للعتبتني احل�سينية والعبا�سية مع خدمات عديدة منها 
متهيدا  امل�ساركة  للجهات  متاح  جماين  انرتنت  توفر 

للو�سول اىل البيانات واملعلومات". 
مدير معر�ض كربالء الدويل وع�سو اللجنة التح�سريية 
قال  ال��ذي  احلكيم(  اأك��رم  )مي�سر  ال�سيد  للمهرجان 
االأمانتان  با�سرت  املهرجان"  لهذا  اال�ستعدادات  عن 

استعدادات مبكرة 
مهرجان ربيع الشهادة الدولي العاشر في كربالء المقدسة

ت�شتعد الأمانتان العامتان للعتبتني املقد�شتني احل�شينية والعبا�شية لفتتا مهرجان ربيع ال�شهادة الثقايف العاملي العا�شر تزامنا مع ولدة 
الإمام احل�شني واأخيه العبا�ص )عليهما ال�شالم(، والذي يفت اأبوابه يف 3 �شعبان ولغاية 7 �شعبان، لي�شم الكثري من الفعاليات املحلية 

والعاملية التي حتمل ر�شالة المام احل�شني )عليه ال�شالم( واإي�شالها للعا اجمع. 
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والعبا�سية  احل�سينية  املقد�ستني  للعتبتني  العامتان 
العاملي  ال�سهادة  ربيع  ملهرجان  املبكرة  باال�ستعدادات 
الإجن��اح  متخ�س�سة  جل��ان  ت�سكيل  مت  حيث  العا�سر 
وتق�سيم  تخ�سي�ض  مت  فقد  الكبرية،  الفعالية  ه��ذه 
العمل ح�سب اللجان منها اللجنة املالية وجلنة االعالم 
وا�سع  اخت�سا�سها  ان  حيث  املتابعة  جلنة  اىل  ا�سافة 
وكبري كذلك جلنة العالقات والت�سريفات التي اخذت 
ال�سيوف  اىل  وار�سالها  الدعوات  توجيه  عاتقها  على 
والوفود الذين �سيقدمون من دول العامل اىل حمافظة 

كربالء املقد�سة للم�ساركة يف هذا املهرجان الكبري".
اخلا�سة  اال���س��ت��ع��دادات  اك��م��ال  مي�سر" مت  واأ���س��اف 
ودع��وة  للمهرجان  املرافقة  العلمية  البحوث  مبوؤمتر 
االخوة الباحثني لال�ستكتاب والكتابة واإر�سال بحوثهم 
اىل اللجنة العلمية اخلا�سة بالبحوث امل�ساركة يف هذا 
اخرى  ا�سافية  ن�ساطات  و�سع  ومت  اأي�سا،  املهرجان 
�سن  ن�ساطات  اىل  ا�سافة  ال�سعرية  االم�سية  منها 
للعتبة احل�سينية  والن�سيد احل�سيني  ال�سرعي  التكليف 
والعبا�سية وهي ن�ساطات مرافقة الأيام املهرجان كذلك 

االم�سيات القراآنية وال�سعر القري�ض وال�سعبي".
الثالث  يف  االف��ت��ت��اح  ي��وم  �سيكون  احلكيم"  واأ���س��ار 
ال�سالم  عليه  احل�سني  االم��ام  �سحن  يف  �سعبان  من 

االنبياء يف  قاعة خامت  �ستكون موزعة بني  والفعاليات 
يف  جعفر  ابن  مو�سى  االم��ام  وقاعة  احل�سينية  العتبة 
العتبة العبا�سية وقاعة الكفيل ، كما قامت العتبة بدفع 
لكل  كاملة  و�سكن   ونقل  طعام  م�ساريف  االجورمن 
الوفود القادمة على �سرف مهرجان ربيع ال�سهادة، كما 
التي  املواقع  تزيني  يف  والزينة  الت�سجري  ق�سم  ي�سارك 
�سيكون فيها فعاليات كثرية، كذلك ق�سم االليات الذي 
يقوم بنقل االخوة وال�سيوف وق�سم حفظ النظام الذي 
له الدور الكبري يف ا�ستتباب االمن يف املنطقة التي يتم 

فيها املهرجان".
املوجودة  الفعاليات  كل  ان  احلكيم"  مي�سر  واأو���س��ح 
حاليا والتي تقام على هام�ض املهرجان هي -ان �ساء 
والدة  واىل  كربالء  اىل  م�سافة  ب�سمة  �ستكون  اهلل- 

االمام احل�سني عليه ال�سالم.
بنّي  للكتاب  ال���دويل  ك��رب��الء  معر�ض  يخ�ض  وفيما 
ترافق  ال��ت��ي  الفعاليات  م��ن  فعالية  ان��ه��ا  احلكيم" 
معر�ض  وهو  العا�سر  العاملي  ال�سهادة  ربيع  مهرجان 
ك��دور  ن�سر  دار   230 م��ن  اك��رث  ت��ق��دمي  فيه  مت  دويل 
عددها  و�سل  خمتلفة  دول  ومن  املعر�ض  يف  م�ساركة 
وم�سر  و�سوريا  واإي��ران  )لبنان  وهي  دول  ع�سرة  اىل 
والدولة  وال�سعودية  والكويت  وتون�ض  وانكلرتا  واملغرب 

امل�سيفة العراق(.
ال��دول  من  الن�سر  ل��دور  الكتب  ا�ستقبال  يتم  وتابع" 
جلنة  فهنالك  ال���دويل  الكتاب  معر�ض  يف  امل�ساركة 
با�ستالم  تقوم  باملعر�ض حيث  واإعالمية  خا�سة  فنية 
وملء  اخلا�سة  ال�سروط  واإر�سال  للم�ساركني  الطلبات 
االح�سائيات  ه��ذه  جمع  ثم  وم��ن  امل�ساركة  ا�ستمارة 
اال�ستعداد  هبة  على  يكونوا  لكي  بامل�ساركني  اخلا�سة 
خالل  م��ن  لهم  املهمة  وت�سهيل  دول��ه��م  م��ن  ل��ل��ق��دوم 

اخلا�سة  الفيزا  لتهيئة  �سفرهم  جوازات  �سور  ار�سال 
بهم، و�ستكون هناك مبيعات مدعومة بن�سبة 20% لكل 
الكتب املوجودة داخل املعر�ض وهناك جناح خم�س�ض 
االطفال  وجم��الت  نتاجات  عر�ض  فيه  يتم  لالأطفال 
واألعاب  التعليمية  الو�سائل  وبلغات متعددة ا�سافة اىل 

االطفال". 
مع  وقفة  احل�سينية  للرو�سة  ك��ان  العمل  ميدان  ويف 
يف  ال�سيانة  وحدة  م�سوؤول  الكعبي(  )احمد  املهند�ض 
العتبة احل�سينية املقد�سة الذي حدثنا عن ا�ستعدادات 
كوادرهم لهذا املهرجان قائال" ت�ستمر اللجان الفنية 
والهند�سية اخلا�سة بهذا املهرجان واملتكونة من خم�سة 
م�ستلزمات  كافة  توفري  على  تعمل  والتي  مهند�سني 
املعر�ض واملتمثلة بتن�سيب وتاأهيل اخليمتني الكبريتني 
البالغة الواحدة م�ساحتهما االجمالية 2600م و�سيكون 
اخلربة  نتيجة  مميز  ال�سنه  هذه  يف  للمعر�ض  عملنا 

املرتاكمة لل�سنوات الع�سرة املا�سية".
بال�سكل  وتابع املهند�ض حديثه" �ستكون اخليمة موؤثثة 
الذي يليق باملعر�ض وجمهزة باأجهزة تكييف ومقطعة 
�سا�سات  اىل  ا���س��اف��ة  )ك��اب��ي��ن��ات(  ب��ارت�����س��ن��ات  اىل 
لتقدمي  جهودها  اأق�سى  ك��وادرن��ا  و�ستبذل  العر�ض، 

اخلدمة املتميزة لل�سيوف".

مشاركة  نشر  دار   230
ف��ي ال��م��ع��رض وم��ن 
وصل  مختلفة  دول 
عددها الى عشرة دول

تقتصر  لم  ال��دع��وات   
معينة  طائفة  على 
كافة  شملت  وإن��م��ا 

الطوائف واألديان
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  ناصر الخزاعي    

ق��د عرفتها  ظ��اه��رة  االت�����س��ال  اأو  وال��ت��وا���س��ل   
االأول  ت�سّكلها  بداية  منذ  االإن�سانّية  املجتمعات 
على االأر�ض، فهو لي�ض حديث العهد، لكن اأدواته 
تطورت تطورا هائال يف ع�سرنا احلا�سر، حتى 
تعرف  التي  االإعالمّية  واأدوات��ه  و�سائله  �سارت 
ال��ي��وم،  عاملنا  �سمات  م��ن  �سمة   ) امليديا  ب���) 
من  ماأخوذة   ) يونانّية   ( التينية  كلمة  وامليديا 
يف  وت�سمل  الو�سائط،  وتعني   ) ميديوم   ( كلمة 
وقتنا احلايل جميع و�سائل االعالم من �سحف 
ذلك  وغري  واأنرتنت،  وتلفزة  واإذاع��ة  وجم��الت 
من و�سائط رقمّية جديدة ا�ستطاعت اأن حتتوي 
كّل الو�سائل القدمية وت�سهرها يف بوتقتها ملغية 
الزمن وخمت�سرة امل�سافات، مّما يجعل الع�سر 
الذي نحياه ع�سر املوؤثرات االإعالمّية بكل حّق.

مبهّمات  هذه  اجلديد  االإع��الم  و�سائل  وتنه�ض 
االإعالنّية،  والدعاية  الرتفيه  بني  تتوزع  عديدة 
اأخ��رى  بوظائف  القيام  ع��ن  ف�سال  واالإخ��ب��ار، 
النا�ض  اإىل  ُتو�سل  وثقافّية  واجتماعّية  تربوية 
ما يتالءم مع قناعات واآراء القائمني على هذه 
توجهاتهم  طبيعة  ع��ن  النظر  بغ�ض  الو�سائل 
تتوقف  اأن  دون  لكن  واالأيديولوجّية،  الفكرّية 
املهّمات عند هذه احلدود والوظائف ذات  هذه 
الأن  يبدو،  ما  على  الَعذبة  االأخالقية  الطبيعة 
�ساأنا  تّقل  ال  امليديا  بها  ت�سطلع  وظائف  هناك 
ع��ن اإع����الن احل���رب وع���ن ال��رتّب�����ض لتخريب 

الثقافات االإن�سانّية التقليدية والعتيدة.
و�سهل  ال��ك��ل��ف��ة  واط����ئ   - اجل��دي��د  ف���االإع���الم 
اال�ستخدام - قادٌر على �سياغة عقول اجلمهور، 
وال�سيما منهم الذين يف مقتبل العمر، فال�سباب 
باتوا  امل��ع��م��ورة  اأ���س��ق��اع  ك��ل  يف  اجلن�سني  م��ن 
ال  متطورة  رقمّية  ات�سال  و�سائل  مع  يتعاملون 
تخ�سع اإىل اأي نوع من اأنواع الرقابة واالإ�سراف، 
وال حُتجب عنها ال�سور وامل�ساهد الفاح�سة التي 
يندى لها اجلبني، وتق�سعر منها االأبدان، وهذه 
املرتبطة  الو�سائل  ه��ذه  من  تتوجه  �سربة  اأول 
امل�ساملة  املجتمعات  اإىل  ثقافية غربية  باأجندات 
بالتحديد،  تق�سد   �سربة  وه��ي  واملحافظة، 
�سميم هذه املجتمعات من الفئة املذكورة الذين 
املجتمعات يف  اأمان  امل�ستقبل و�سمام  هم عماد 

كّل االأمم االإن�سانّية.
ويحّدثنا تاريخ االإعالم اجلديد عن اأن اأول عملية 
يف  ب��داأت  احلديث  الع�سر  يف  حكومّية  دعائّية 
اأمريكا اأيام ال�سعود الع�سكري االأملاين يف اأوربا، 
ففي الوقت الذي كان فيه املواطنون االأمريكيون 
التورط يف  وبعيدين جغرافّيا عن  م�ساملني جدا 
حرب اأوربية؛ كان على اإدارة احلكومة االأمريكّية 
االأم��ر  احل��رب  اإزاء  خا�سة  التزامات  اآن���ذاك، 
جنحت  حكومّية  دعاية  جلنة  الإن�ساء  دعا  الذي 
املواطنني  موقف  تغيري  يف  اأ�سهر  �ستة  خ��الل 
ولتدمري  للحرب  متعّط�ض  موقف  اإىل  امل�سامل 

اللجنة  ه��ذه  اعتمدت  وق��د  اأمل���اين!  ه��و  م��ا  ك��ّل 
من  كبرٌي  ق��دٌر  فيها  اإعالمّية  و�سائل  جمموعة 
الوهمّية  املذابح  من  والرتويع  والزيف  الفربكة 
والعرقيات  القومّيات  �سد  االأمل��ان  ارتكبها  التي 
االإعالمّية  الدعاية  تفعل  وهنا  اجلرمانّية،  غري 
يف االأنظمة ال�سيا�سّية الدميقراطّية فعل الع�سا 
وال�سمولّية،  امل�ستبدة  االأنظمة  يف  )الهراوة(  اأو 
اأن ت�سوق اجلماهري بالع�سا والتلويح  فبدال من 
خالل  من  تريد  ما  اإىل  دفعهم  ميكنك  بالقوة 
كانت  واإن  حتى  ال�سخمة  االإع��الم��ّي��ة  الدعاية 
اأخالقي،  م�سمون  وبال  وكاذبة  مفربكة  دعاية 

وهنا مكمن خطورتها.
وموؤ�س�ساتها  العاملّية  امليديا  �سا�سات  وت�ستمر 
ال  و���س��ور  ب��رام��ج  اإن��ت��اج  يف  املختلفة  وو�سائلها 
متت للمو�سوعية ولل�سدق باأية �سلة، بل اإّنها يف 
اأغلب ذلك مل تكن حيادّية على االإطالق حتى يف 
التعامل مع الق�سايا الداخلّية للدول التي ت�سم 

مثل هذه املوؤ�س�سات ال�سخمة. 
بع�ض  تلعبه  ال��ذي  ال���دور  ت��اأم��ل  اإىل  عدنا  ول��و 

حرب الميديا واألخالق المهدورة                        
 

يعّد التوا�شل الب�شري غاية من الغايات التي ينطوي عليها مبداأ 
اهلل  معرفة  ك�شرورة  ــرى  اأخ غايات  جانب  اإىل   الــرّبــا الق 

والتقّرب اإليه بالعبادة والطاعة والإح�شان اإىل النا�ص..



كان" اأ�سا�سًا  "ملا  كلمة  من  جتعل  بديباجة  االن�سان  حلقوق  العاملي  االع��الن  الئحة  تبداأ 
افرتا�سيا الأ�سباب عمومية متفق عليها لل�سروع باإقرار فقرات تلك الالئحة، وتكررت هذه 
الكلمة 7 مرات مو�سحًة اأ�سباب تراوحت بني االعرتاف بكرامة االن�سان وحقوقه املت�ساوية 
كاأ�سا�ض للحرية والعدل، ون�سوء اعمال عنف همجية اآذت ال�سمري االن�ساين، و�سرورة تبني 
االأنظمة لهذه احلقوق... كمربرات لتثبيت 30 مادة حقوقية متفق عليها كم�ستوى م�سرتك، 

ينبغي اأن ت�ستهدفه كافة ال�سعوب...
وقد تراوحت مواد هذه الالئحة العاملية بني حرية االن�سان وت�ساويه مع االآخر يف الكرامة 
واحلقوق، واأن لكل �سخ�ض احلق يف حرية التفكري وال�سمري والدين وال�سمان االجتماعي 
والتنقل واحل�سول على عمل... وتنتهي نقاط هذه الالئحة ببيان �سورة عامة عن واجبات 

كل فرد نحو املجتمع.
لقد تعر�ست هذه الوثيقة الدولية التي اأقرتها منظمة االأمم املتحدة عام 1948م اىل اأغلب 
احلقوق املتعلقة بالفرد اأيًا كان على وجه االر�ض، بهام�ض كبري من املتعلقات املادية، لكن 
مبقابل القليل من احلقوق املعنوية �سواء ما خ�َض االن�سان جتاه نظرائه اأو ماخ�سُه جتاه 
اجلانب االمياين والروحي الذي يجب اأن نتفق على انه اأ�سل احلياة وعّلتها رغم تعدد معانيه 

وتباين م�ستويات تبّنيِه وفق اجتاهات خمتلفة وقناعات متغايرة.
وهنا ياأتي دور الريادة الفكرية الأئمة اأهل البيت عليهم ال�سالم يف بيان احلقوق والواجبات يف 
�سبيل خلق جمتمع مت�سامن ور�سني، وتتجلى هذه املعاين يف )ر�سالة احلقوق( لالإمام علي 
ابن احل�سني عليه ال�سالم التي كتبها ُبعيد واقعة الطف يف الن�سف الثاين من القرن االأول 
الهجري، مبينًا ما غفلت عنه الئحة االأمم املتحدة من متعلقات وجدانية واميانية وروحية. 
فقد ا�ستملت ر�سالة احلقوق على خم�سون بابًا بداأها ال�سجاد عليه ال�سالم بالتربك بذكر اهلل 
تعاىل وحقِه على اخللق قائاًل" )فاأما حق اهلل االأكرب عليك، فاأن تعبده ال ت�سرك به �سيئا، 

فاإذا فعلت ذلك باإخال�ض جعل اهلل لك على نف�سه اأن يكفيك اأمر الدنيا واالآخرة...(".
وال�سمع  كالل�سان  اجل��وارح  وحقوق  النف�ض  حقوق  ببيان  ال�سالم  عليه  ال�سجاد  ي�ستمر  ثم 
وال�سالة  ال�سوم  وحق  االن�ساين،  اخللق  جوانح  ت�سمها  التي  اجل�سد  واأع�ساء  والب�سر 
وال�سدقة والزكاة واالإمام واملعّلم وحقوق الراعي والرعية، وحقوق الرحم، وحقوق اجللي�ض 
واجلار وال�ساحب، واحلقوق االقت�سادية مثل حق ال�سريك واملال والغرمي واخلليط، وحقوق 
اخل�سومة كحق املدعي واملدعى عليه، واحلقوق االجتماعية كحق الكبري وال�سغري والفقري 
وحقوق اأهل املّلة وحقوق اأهل الذمة حتى يخال ملت�سفح هذه الر�سالة انها منهج حياة ود�ستور 

متكامل ل�سمان العي�ض احلر الكرمي.
لقد متيزت ر�سالة احلقوق ب�سموليتها للجوانب املادية والوجدانية على ال�سواء، متفوقًة على 
ما جادت به قريحة االن�سان املتمدن حتى بعد اربعة ع�سر قرنًا من التطور والنمو الفكري 

واحلقوقي والثقايف...

 لئحة ور�شالة وما بينهما

• �سباح الطالقاين

 سةا 
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ارتباطا  ترتبط  مّمن  للقارات  والعابرة  العاملية  الف�سائّية  القنوات 
الكبرية  القنوات  هذه  لوجدنا  العاملية؛  ال�سيا�سات  اإدارة  يف  مبا�سرا 
والعمالقة كال�  )b b c(وال�)c c n(  واجلزيرة واحلرة والعربية، 
اإمكانّيتها ومتويلها مل تعد جمرد  و�سوى ذلك من قنوات م�سابهة يف 
قنوات تقوم باأدوار التثقيف والتوعية والرتفيه، واإمّنا هي قنوات ت�سّكل 
جزءا من اأجهزة ال�سبط والرقابة والتحكم ال�سيا�سي واالجتماعي يف 
املجتمعات التي تتوجه لها هذه القنوات، وال �سّيما يف الق�سم العربي 
منها، اأي اأّنها باتت جزءا مّما يطلق عليه علماء االجتماع املعا�سرون 
)العنف الرمزي( الذي يتحّكم به وي�سريه القائمون على هذه القنوات 

خلدمة م�سالح وماآرب خبيثة بعيدة وخفّية.
ولعّل اللغة االإعالمية التي تتبعها هذه القنوات املذكورة تف�سح اأحيانا 
فمطالعة  اإن�سانّية،  الال  نواياهم  عن  وتك�سف  القائمني  هوؤالء  ماآرب 
ال�سريط االإعالمي ال�سغري يف اأ�سفل القناة ب�سكل دقيق يوؤكد ما ذهبنا 
اإليه، فحني يحدث انفجار يف العراق اأو �سوريا اأو غريها من البلدان 
الذين  تعبريهم  ح�سب   ) يح�سد   ( فاإّنه  مثال،  واالإ�سالمّية  العربّية 
مماثل  انفجار  حدث  لو  لكن  اأ�سخا�ض،  ت�سعة  اأو  ع�سرة  عليه  درجوا 
يف بلد اأوربي اآخر ف�ستتغري اللغة االإعالمّية ال ب�سبب تغرّي املخاَطب، 
بل ب�سبب تغرّي احلدث وتداعياته حيث �س�) يقتل ( االنفجار املذكور 
بالعدد  التالعب  احتمالية  مع  اأ�سخا�ض،  ع�سرة  اأرواح  �سيزهق  اأو 

احلقيقي لل�سحايا للماآرب واملقا�سد املُرادة.
لقد اأدرك القائمون على هذه الو�سائل اأّنهم يف حالة حرب ال هوادة 
فيها، واأيقنوا اأّن املجتمعات التي يتوجهون اإليها باخلطاب ما هي اإاّل 
اأجهزة اأو اآالت من املمكن اأن تخ�سع اإىل اأدوات حتّكم وتوجيه بهدف 
ت�سيريها نحو غايات حمّددة �سلفا، ودور اآالت التحّكم واأدوات التوجيه 
واحلركات  والرتو�ض  املحاور  على  ال�سيطرة  اإحكام  مبحاولة  يتمّثل 
العامة التي تتم خالل هذه االأجهزة اأو االآالت اأي )املجتمعات ( ورمّبا 
القنوات يف ما يعرف  الدور القذر واخلطر الذي قامت به هذه  كان 
بثورات الربيع العربي خري دليل على ذلك. بل اإن الدور الال اأخالقي 
الذي قامت به هذه القنوات قد ا�ستمّر تاأثريه حتى يف مرحلة �سقوط 
بع�ض االأنظمة العربّية ب�سبب هذه الثورات، بغية الو�سول اإىل تدمري 
�سار  بحيث  العربي،  الربيع  ملجتمعات  واالجتماعّية  الثقافّية  البنية 
وتكفري  العامة  االأم��الك  على  واالعتداء  واالغت�ساب  املجاين  القتل 
يف  ال�سائدة  الثقافة  هي  االجتماعّية  قيمتهم  من  واحلط  املخالفني 
تلك املجتمعات العربّية االإ�سالمّية ب�سبب الرتويج الكاذب، وهي القيم 
التي ال ُيعلى عليها، وهي بالتاأكيد ثقافات وقيم دخيلة ال متت لالإ�سالم 
احلقيقي القائم على املحبة والت�سامح واحرتام اإن�سانية االإن�سان بغ�ض 

النظر عن لونه وجن�سه ومعتقده!
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اأن كلمة الطوفان يف اللغة ال�سومرية تعني )ارتفاع 
املاء وطغيانه( وله معاين اأخرى يف اللغة العربية 
الف�سحى ، على اأنه املاء الكثري الغامر الذي يطوف 
بكرثته يف نواحي االأر�ض، ويف تف�سري اآخر هو كل 
اأ�سل  من  م�ستقة  وهي  باالأن�سان،  حتيط  حادثة 
الغزير  للماء  التعبري  هذا  ا�ستعمل  ثم  الطواف، 
اأو ال�سيل ال�سديد الذي يحتوي م�ساحة كبرية من 
اأىل  احلادثة  هذه  زمن  ويرجع  ويغرقها.  االأر���ض 
اأواخر ماي�سمى يف تاريخ العراق مب�سطلح الع�سر 
اأي   )Chaleolitic( املعدين  احلجري 
يف اأوائل الع�سر امل�سمى بع�سر ) فجر ال�سالالت( 
يف اأواخر االألف الرابع قبل امليالد. ولقد اأرفدتنا 
امل�سادر االأثرية بثالثة اأ�سماء خمتلفة ل�سخ�سية 
ي�سمى  ال�سومري  الطوفان  ففي  الطوفان.  بطل 
)زيو�سيدرا( ومعناه ) الذي جعل احلياة طويلة( 
اأتراحا�سي�ض(   ( ي�سمى  البابلي  الطوفان  ويف 

ومعناه ) الوا�سع احلكمة(، اأما يف ق�سة الطوفان 
ومعناه  نب�ستم(  اأوت��و   ( فهو  كلكام�ض  ملحمة  يف 
ب���اأن ق�سة  ونلحظ  االأب��دي��ة.  احل��ي��اة(  )وج���دت 
الطوفان ملحمة كلكام�ض قد اأعطت �سفة القد�سية 

لبطل الطوفان،  يف الن�سو�ض التالية :-
)) اأتيت قا�سدا اأبي -اأوتو  نب�ستم- الذي دخل يف 

جممع االآلهة ونال احلياة ) اخلالدة(. 
)ماكنت قبل اليوم اأال ب�سرا، ولكن من االآن �ستكون 

اأنت وزوجتك مثلنا األها(.
وادي  ب���الد  ت��اري��خ  ال��ك��ب��ري يف  ه���ذا احل���دث  اأن 
املذكورة  الطوفان  بطل  اأ�سماء  وكذلك  الرافدين 
اآنفا لها دالالتها يف الكتب الدينية ال�سماوية ومنها 
القراآن الكرمي على ق�سة النبي نوح عليه ال�سالم.

موقع احلدث اجلغرايف:-
اجلغرايف  املوقع  كلكام�ض  ملحمة  لنا  حددت  لقد 
حددتها  التي  امل��دن  وم��ن  الطوفان  �سمله  ال��ذي 

اأدبيا  لقد كانت ق�شة الطوفان العظيم، نتاجا 
مــن روائـــع الأدب  بــل ورائــعــة  الــ�ــشــاأن،  عظيم 
العراقي القدمي التي عرفتها الب�شرية جمعاء، 
ولي�ص  العاملي  الأدب  يف  تاأثريها  لها  كان  لهذا 
تاريخ  يف  واقعيا  حدثا  كان  واأمنا  فح�شب  هذا 
الرُقم  من  الق�شة  هــذه  وردتنا  ،وقــد  العراق 
الطينية امل�شمارية وهي) قائمة اأثبات امللوك 
املعروفة  البابلي  الطوفان  ق�شة  ال�شومرية، 
ببطل الق�شة املدونة باللغة البابلية واملوؤرخة 
اأىل الألف الثا قبل امليالد ، ملحمة كلكام�ص 
ثم الكت�شاف احلديث لأحد الرقم الطينية(، 

قصة الطوفان العظيم في المصادر األثرية

• الباحث االآثاري :حممد طاهر عبا�ض ال�سيخ ح�سني
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امللحمة هي مدينة  ) �سروباك( والتي تعترب من املدن وال�سالالت التي حكمت 
باأن هذا  باقر  الدكتور/ طه  االآثاري   العالمة  قبل الطوفان، ويرى املرحوم 
الطوفان حدث يف منطقة ال�سهل اجلنوبي) الر�سوبي( من العراق القدمي.

ففي حماورة اأدبية رائعة خاطب فيها بطل الطوفان )اأوتو – نب�ستم( ، امللك 
كلكام�ض قائال له:- )ياكلكام�ض �ساأفتح لك عن �سر حمجوب �ساأطلعك على 
على  الواقعة  اأن��ت  تعرفها  التي  املدينة  االآلهة،)�سروباك(  اأ�سرار  من  �سر 
�ساطيء نهر الفرات،اإن تلك املدينة قد تقادم عليها وكان االآلهة العظام قد 

حملتهم قلوبهم على اأحداث الطوفان اجتمعوا وكان معهم اأبوهم ) اآنو( (.
وتقع مدينة ) �سروباك( والتي تعرف اأطاللها االآن باأ�سم ) تل فارة( ، على 
بعد ) 64( كم جنوبي �سرقي مدينة الديوانية، وتعترب من املدن ال�سومرية 
اأثرية  ال�سهرية وموطن بطل الطوفان. وقد اأجريت فيها تنقيبات وحتريات 
ق�سرية االأمد من قبل البعثة االأملانية عام ) 1902 م -1903 م( ثم حتريات 
التاريخية  االإ���س��ارات  وت��دل  م(   1930  ( عام  االأمريكية  بن�سلفانيا  جامعة 
الواردة من الن�سو�ض امل�سمارية على اأن ) �سروباك( كانت من املراكز التي 

ازدهرت يف ع�سر فجر ال�سالالت.
اأنه من اال�ستدالالت االأثرية االأخرى على امتداد الطوفان جغرافيا هو اعتماد 
علماء االآثار على طبقة الغرين التي يقا�ض بها مقدار �سمك تر�سب  طبقة 
الطني الناجمة عن الطوفان، ومن خالل التنقيبات االأثرية التي اأجريت يف 
الوركاء،  حاليا(،  االأحيمر  تل  كي�ض)  مثل  القدمي  العراق  مدن  من  العديد 
و�سروباك ) تل فارة( (. وقد وجدت باأن هذه الرت�سبات الغرينية تف�سل بني 
دوري ماي�سمى ب�) جمدة ن�سر( وبني اأوائل ع�سر فجر ال�سالالت.حيث قام 
عامل االآثار الربيطاين ال�سيد )ليونارد وويل( بعدة حفريات يف بالد وادي 

الرافدين ويف �سبعة مناطق خمتلفة، حيث عرث على طبقة غرين ب�سمك 
) 11 قدم( يف  عدة مدن وهي) كي�ض، �سروباك،لك�ض، الوركاء، اأور( ولكنه 

مل يتم العثور على ماي�سابهها يف موا�سع قريبة مثل اأريدو .
بها   قام  اأخ��رى   اأثرية  حفريات  نتائج  اأثبتت  وكذلك 
املهند�ض االإجنليزي )وليم كوك�ض( ،على وجود طبقة 
اأربعة  اأج��رى  اأن  بعد  الطوفان   خلفها  التي  الغرين 
اختبارات اأثرية يف )مدينة بابل، �سمال بغداد، مدينة 
االإ���س��ارة  يتم  مل  الغريب  من  ولكن  واالأن��ب��ار(.  هيت 
يف  الطوفان  خلفها  التي  الغرين  تر�سبات  طبقة  اإىل  
نتائج التنقيبات االأثرية يف �سد حمرين عام ) 1977 
وبهذا  ومايجاورها.  دياىل  حمافظة  يف  م(  م-1982 
مل يتوافر لدينا من الناحية االأثرية عن امتداد الرقعة 
اجلغرافية حلدث الطوفان  �سوى يف االأجزاء الو�سطى 

واجلنوبية يف العراق .
اأ�سباب الطوفان على �سوء امل�سادر االأثرية:-

ن�سو�ض  اإح��دى  يف  ورد  كما  الطوفان  اأ�سباب  من  اإن 
ملحمة كلكام�ض:-)يتهم االأله ) اأنليل( االأله ) اأنكي( 
باأنه امل�سوؤول عن تدفق املاء من املحيط االأ�سفل الذي 

يقع �سمن م�سوؤولية االأله ) اأنكي( باأن تدفق املاء من املحيط االأ�سفل مل يكن 
ب�سببي واأمنا ب�سبب ك�سر حدث يف مزالج باب املحيط االأ�سفل مما اأدى اإىل 
للق�ساء  الطوفان  باأحداث  م�سّددا  قرارا  اأنليل(   ( االأله  فاأ�سدر  املاء  تدفق 

على الب�سرية كافة(.
ومن االأ�سباب االأخرى للطوفان من الناحية العلمية نرى باأنه قد بداأ  م�سبوقا 
باأحداث طبيعية، وهي رعد ي�سق عنان ال�سماء واأعا�سري مدمرة م�سحوبة 
باأمطار غزيرة وفي�سان عارم يدمر كل �سيء. فقد جاء يف ن�سو�ض امللحمة 
ويف  غزيرا  املطر  من  واب��ال  �سينزل  اأنتم  منها:)وعليكم  اخل�سو�ض  بهذا 
امل�ساء �سيمطركم بالزوابع مبطر من قمح (،) حينما ينزل املوكل بالعوا�سف 
يف املاء مطر الهالك( ،)علت من االأفق البعيد)من اأ�س�ض ال�سماء( غمامة 
ظلماء ويف داخلها اأرعد االأله ) اأدد( . ومن ن�ض اآخر ) وجعل الرب  �سم�ض 
يل وقتا  حمددا، فوجلت ال�سفينة واأغلقت بابي(. وهنا ي�سري ال�سيد املرحوم 
اأمري  قول  وبني  الن�ض  هذا  بني  الرتابط  اإىل  النيلي،  �سبيط  عامل  اال�ستاذ 
املوؤمنني االأمام علي بن اأبي طالب ) ع( :)اأما واهلل ماهو بتنور خبز، ثم اأوماأ 

بيده اإىل ال�سم�ض فقال : طلوعها(.
ثم ت�ستمر ملحمة لكام�ض �سورة رقم)1( ب�سرد ق�سة الطوفان وهيجانه اإىل 
اأن اأخذ بالهدوء يف اليوم ال�سابع بعد اأن ا�ستمر �ستة اأيام مدمرا عارما )ومل 
تزل الزوابع تع�سف وقد غطت زوابع الطوفان البالد وملا حل اليوم ال�سابع 

خفت وطاأة زوابع الطوفان يف �سدتها(.
 ، الهواء  اإله  اإىل  القدمية يرمز  العراقية  املعتقدات  االأله )اأنليل(  يف  وكان 
العوا�سف  اإله  اإىل  اأدد(   ( ويرمز  ال�سفلى،  املياه  اإله  اأنكي( فهو رمز   ( اأما 
واالأمطار. ونالحظ من الناحية العلمية مع بع�ض اال�ستثناءات باأن االأ�سباب 
العلمية التي اأدت اإىل الطوفان العظيم مماثلة يف ع�سرنا احلايل يف اأحداث 
النا�ض  بحياة  اأودى  دمار  من  اأحدثاه  ملا  )كاردينيا(  واأع�سار  )ت�سونامي( 

واملمتلكات واحلقول نتيجة الفي�سانات والطوفانات ال�سغرية.
هياأة ال�سفينة ور�سوها

ومنها   ، لدينا  املعروفة  االأث��ري��ة  امل�سادر  ت�سر  مل 
الطوفان،  بطل  �سفينة  �سكل  اإىل  كلكام�ض  ملحمة 
االأثرية  امل�ستجدات  اآخ��ر  على  ال�سوء  ن�سلط  وهنا 
قراءة  طريق  عن  جاءتنا  والتي  الطوفان  ق�سة  يف 
حديثة الأحد الرقم الطينية امل�سمارية التي خرجت 
باالآثار  والتجارة  البيع  عمليات  اأثناء  العراق  من 
لبلدنا  الربيطاين  االح��ت��الل  ف��رتة  خ��الل  املهربة 
املتحف  يف  حاليا  حمفوظ   الرقيم  وهذا  احلبيب، 
الربيطاين)�سورة رقم 2( ، ويف راأينا اأنه ميثل حلقة 
من احللقات التاريخية املفقودة يف ق�سة الطوفان، 
اخلارجية  بهياأتها  ال�سفينة  �سكل  لنا  حّدد  قد  الأنه 
على اأنها كانت ذات �سكل دائري. والرقيم متو�سط 
بالكتابة  مدون  املفخور،  الطني  من  معمول  احلجم 
�سنة  القدمي  البابلي  العهد  اإىل  وي��وؤرخ  امل�سمارية 

لنا أن نعجب بالذي 
جاء به القرآن الكريم 
بالتأكيد على كلمة 

)الفلك( بينما لم يثبت 
علم اآلثار ذلك إال في 

عصرنا الراهن وهو ما 
يتعلق بشكل السفينة 

الدائري
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 3800 ح��وايل  عليه  م�سى  اأي  امليالد  قبل   1800
امل�سماريات  وقد متكن عامل  يومنا هذا  �سنة من 
وهو  قراءته،  من  فينكل(  اآيرفنك  الربيطاين) 
ال�سومري،  االأ�سل  عن  بابلية(   ( اأكدية  ترجمة 
وبدورنا ندرج هذه القراءة، التي قمنا برتجمتها 
ج��دار،   – ج��دار  العربية:)  اإىل  االإجنليزية  من 
الق�سب،  من  جدار  الق�سب،  من  طوق)جدار( 
الأنك  بدقة،  لن�سيحتي  انتبه  حا�سي�ض،   - اأت��رام 
من املحتمل اأن تعي�ض اإىل االأبد، هّدم بيتك وابِن 
ادفع  حياتك،  ممتلكاتك،وانقذ  وانبذ  �سفينة، 
املركب الذي بنيته بال�سكل الدائري، واجعل طوله 
م�ساويا لعر�سه(. ولو قارنا هذه القراءة بالقراءة 
كلكام�ض-  ملحمة  يف  منها  االأق���دم  امل�سمارية 
لوجدنا  ع�سر،  احل��ادي  اللوح  يف  الطوفان  ق�سة 
مللحمة  امل�سماري  الن�ض  يف  فقدانا  هناك  ب��اأن 
بع�ض  مع  اأ�سطر  ع�سرة  بحوايل  يقدر  كلكام�ض، 
الرقيم  ت�سرر  نتيجة  الوا�سحة،  غري  ال�سطور 
اجلديد  امل�سماري  الرقيم  باأن  ونرى  امل�سماري، 
عن  جديدة  معلومة  اأعطى  قد  اجلديدة  بقراءته 
لتحديدها  اخل��ارج  من  ال�سفينة  هياأة  اأو  �سكل 
بال�سكل الدائري، ويف نف�ض الوقت قد ك�سفت لنا 
فقدتها  التي  التاريخية  احللقات  من  حلقة  عن 

ملحمة كلكام�ض. 
وعندما نقارن اأحدث  قراءة م�سمارية مع  ماجاء 
يف ملحمة كلكام�ض، فاأننا جند ن�سا م�سابها له اإال 
اأنه يختلف عنه  ببع�ض االإ�سارات ومنها االإ�سارة 
القراءة  ن�ض  واأن  ال��دائ��ري،  ال�سفينة  �سكل  اإىل 
القدمية للملحمة هي:-)ياكوخ الق�سب، ياجدار، 
ياحائط   وافهم  الق�سب  ياكوخ  ا�سمع  ي��اج��دار، 
توتو(..  اأوب���ار-   ( اأ���ن  يا  �سروباك(   ( يارجل 
قّو�ض البيت وابِن لك فلكا) �سفينة( .. تخل عن 
مالك وان�سد النجاة. وانبذ امللك وخل�ض حياتك. 
واحمل ال�سفينة بذرة كل ذي حياة. وال�سفينة التي 
عر�سها  ليكون  مقا�سها  ت�سبط  اأن  عليك  �ستبني 

م�ساويا لطولها(.
اأحدث  به  جاء  اللذي  الدائري  ال�سكل  باأن  ونرى 
قراءة للرقم الطينية والذي ذكرناه يف مو�سوعنا 
هذا، له عالقة وثيقة وربط تكمل مافقدته ملحمة 
كلكام�ض - ق�سة الطوفان، حيث جاء يف امللحمة 
التاأكيد على �سبط  قيا�سات ال�سفينة بحيث يكون 

اأن  اأما  احتماالن  وهنا   ، للعر�ض  م�ساويا  الطول 
الداخلي  لهيكلها  القيا�سات  بها  املق�سود  يكون 
ومل يكتمل الن�ض من الناحية املعلوماتية بتو�سيح 
ال�سرر  لوجود  نتيجة  اخلارجي  ال�سكل  تفا�سيل 
واالحتمال  بامللحمة،  اخلا�ض  الطيني  الرقيم  يف 
االآخر اأن م�ساألة �سبط القيا�سات باأن يكون الطول 
م�ساويا للعر�ض له عالقة بالهند�سة والريا�سيات 
من  وقيا�ساتها  هند�سي  ك�سكل  بالدائرة  مقارنة 
الرقيم  ج��اء  ل��ذا  القطر،  ون�سف  القطر  ناحية 
اجلديد وا�سفا لنا �سكل ال�سفينة اخلارجي بهياأة 

دائرية.
قد  كلكام�ض،  ملحمة  ومنها  االأثرية  امل�سادر  اأن 
 ، الطوفان  بطل  �سفينة  ر�سو  مو�سع  لنا  ح��ددت 
)فراأيت   : الن�ض  ه��ذا  يف  ن�سري(   ( جبل  على 
ج��زي��رة وه��ي تعلو مائة واأرب��ع��ة واأرب��ع��ني ذراع��ا 
ويعتقد   .)) ن�سري   ( جبل  على  الفلك  وا�ستقر 
باأن  باقر،  طه  االآث��اري  العالمة  املرحوم  الدكتور 
لنا  والب��د  العراق.  �سمال  يف  ن�سري  جبل  مو�سع 
ق��د ح��ددا  واالأجن��ي��ل  ال��ت��وراة  ب��اأن  اأن نذكر  هنا 
اأرمينية،  اآرارات يف  موقع ر�سو ال�سفينة يف جبال 
جبل  على  املو�سع  هذا  الكرمي  القراآن  لنا  وح��ّدد 
باأن  ال��ب��دري  �سامي  الدكتور  )اجل���ودي(،وي���رى 
وقد  االأ�سرف،  النجف  يقع يف مدينة  هذا اجلبل 

اأفاد عدد من الباحثني يف علم االآثار باأنهم عرثوا 
على  �سفينة النبي نوح )ع( يف اأرمينية با�ستخدام 
القمر ال�سناعي ) �سورة رقم 3(، ولكننا نرى اأن 
يف  االآثارية  الناحية  من  وا�سحا  اختالفا  هناك 
�سكل ال�سفينة  املكت�سفة يف اأرمينية فهي من نوع 
ال�سفن الطويلة التي تكون نهاياتها مدببة كال�سفن 
املعروفة يف يومنا هذا، واأن االختالف االأثري هنا 
الذي  الدائري  ال�سفينة  �سكل  عن  اختالفها  هو 
اأحدث القراءات امل�سمارية التي دونها  وردنا من 

قدماء العراقيني.
امل�سادر االأثرية والن�ض القراآين 

لقد وردت يف اأحد ن�سو�ض ملحمة كلكام�ض التي 
ال�سفينة(.   ( الفلك  كلمة  ترجمة  ذكرها،  �سبق 
وكذلك و�سفت اأحدث القراءات امل�سمارية لق�سة 

الطوفان ال�سفينة بال�سكل الدائري.
ومن تفا�سري العلماء لكلمة ) الفلك( : هي ال�سفن 
واأ�سله  واح���د،  بلفظ  واجل��م��ع  امل��ف��رد  على  ويقع 
املاء.  الفلك، الأنه يدور على  من اال�ستدارة ومنه 
وت�سميته  الكواكب  جمرى  الفلك:  ت�سمية  ومعنى 
لذا  املغزل.  فلكة  مثل  وهو  كالفلك  لكونه  بذلك 
ق�سة  يف  هنا  لدينا  واملقارنة  الربط  حمور  ف��اأن 
الطوفان البابلية على �سوء القراآن الكرمي كتاب 
اهلل -عّز وجّل- املنزل على خامت الر�سل واالأنبياء 
اهلل  �سلى  اهلل  عبد  بن  القا�سم حممد  اأبي  نبينا 
عليه واآله و�سلم قد اأكد يف عدة اآيات كرمية على 
حادثة الطوفان والنبي نوح ) ع(، حيث جاء ذكر 
وردت  بينما  كرمية  اآي���ات  �ست  يف  الفلك  كلمة 
كلمة ال�سفينة  يف اآية واحدة تخ�ض هذه احلادثة 
التطابق  نالحظ  وهنا  اأخ��رى.  ملوا�سيع   واآيتني  
اأ�سرنا  الذي  املعنى  مع   ) )الفلك  كلمة  ذكر  بني 
اأو  بالدائرة  )الفلك(  كلمة  تف�سري  اأعاله يف  اإليه 
ال��ق��راءات  اأح��دث  لنا  ماحددته  مع  اال���س��ت��دارة، 
امل�سمارية للرقيم املحفوظ يف املتحف الربيطاين 
الذي ي�سف لنا ال�سفينة بال�سكل الدائري.اأما عن 
اأحد ن�سو�ض  اأىل  نعود  الثانية فحينما  املالحظة 
ن�سا  جند  الطوفان  بخ�سو�ض  كلكام�ض  ملحمة 
يقول:) وم�ست �ستة اأيام و�سبعة اأم�سيات، ومل تزل 
الزوابع تع�سف وقد غطت زوابع الطوفان البالد 
، وملاحل اليوم ال�سابع خفت وطاأة زوابع الطوفان 
يف �سدتها(. ولنا اأن نعجب هنا مع هذا التو�سيح 

نعتقد بأن الشكل 
المستدير لسفينة بطل 
الطوفان في تاريخ العراق 

القديم  والذي ذكرته أحدث 
القراءات المسمارية هو 
األنسب لتحمل أهوال 

الطوفان الكبير ودماره 
من الناحية العلمية 

وصموده وسط موجات 
ودوران تيارات الماء 



مرت علينا قبل ايام عدة ذكرى عظيمة لرجل عظيم ان�سق له جدار الكعبة 
ذكرى  القادمة  االي��ام  يف  و�سن�ستذكر  احل��رام،  اهلل  بيت  يف  �سيفا  ليحل 
التحاقه بالرفيق االعلى يف ليلة تعد من اف�سل الليايل عند اهلل ويف �سهر 
عد من اعظم ال�سهور فتحت فيه ابواب اجلنان وغلقت ابواب النريان، ولد 
مابني  يكمن  الذي  ال�سر  فا�سبح  وا�ست�سهد يف حمرابه،  تعاىل  �ساجد هلل 
ال�سجدتني مفتاح الباب الذي يق�سد من خالله املوؤمن اىل اهلل، فمن عرفه 
جاز وعرب ومن مل يعرفه خاب وخ�سر... والبد لنا بعد مرور 1400 عاما 
ان نبحث يف ثنايا هذا ال�سر العظيم لنرتجم حروفه ونتوقف عند خفايا 
حكمه ونغو�ض يف اعماق علومه، وجنتهد بتطبيق و�ساياه، هذا البحث يقع 
بالدرجة االوىل على عاتق دعاة الوالية وا�سحاب القرار و�سناع الراأي العام 
وباخل�سو�ض ا�سحاب القنوات الف�سائية ليرتجموا تلك اال�سرار والو�سايا 
والبعيد،  القريب  وي�ستوعبها  وال��داين  القا�سي  يفهمها  برامج  �سكل  على 
يعرف  ومل  طبقي  جمتمع  يفرز  مل  علي  د�ستور  ب��ان  العامل  حكام  ليطلع 
ا�ستلم  وامل�سلم،  والكافر  والر�سيع،  الكاهل  حق  حفظ  اال�ستجداء،  �سعبه 
الفقراء، واح�ست  ابواب  بثوب مرقع، عرفته  بثوب قدمي و�سلمها  ال�سلطة 
الليل يبحث عن دور املحتاجني، مل ترهقه احلروب ومل  بانفا�سه ن�سمات 
االيتام،  دموع  امام  انثنى  لكنه  ال�سدائد  تك�سره  ومل  العتاة  �سوالت  تهزه 
�سماله،  عن  عطاءاتها  مينه  واخفت  ميينه  عن  �سدقاتها  �سماله  اخفت 

ترت ا�سماعه اذا ا�ستد �سليل ال�سيوف، وتهتز فرائ�سه عند املحراب.
الربامج  بعيدا عن  تامل،  وقفة  اىل  بحاجة  الكثري  ال�سمائل وغريها  هذه 
التي نتطلع لها عرب �سا�سات قنواتنا الدينية الف�سائية خ�سو�سا يف �سهر 
عوز  وا�ستغالل  الفقراء  مبعاناة  املتاجرة  من  تتخذ  التي  الكرمي  رم�سان 
املحتاجني منهجا لزيادة متابعيها، ومن اال�ستخفاف بدموع االيتام وانني 
امرنا  طالب  ابي  بن  علي  بان  اغفلت  قد  ر�سيدها،  لرفع  فر�سة  الثكلى 

ب�سدقة ال�سر، واو�سانا بااليتام.
وقنوات  التلفاز  �سا�سات  بف�سل  يتاأتى  ال�سالم مل  االمام علي عليه  فخلود 
دعاة اال�سالم، بل جاء بف�سل التوثيق االلهي الذي �سخر له اقمار ال حممد 

لين�سروا ف�سائله عرب قنوات التاريخ.

الإمام علي  ودوره يف برام رم�شان 

•  والء ال�سفار

يو 
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الذي جاء به القراآن الكرمي بالتاأكيد على كلمة )الفلك( بينما مل 
ب�سكل  مايتعلق  وهو  الراهن  اأالآ يف ع�سرنا  ذلك  االآثار  علم  يثبت 
ال�سفينة الدائري ، اآخذين بنظر االعتبار ملا يف القراآن الكرمي من 
 ) )الفلك  كلمة  عدد  جاء  االآخر  واللغة،واالأمر  العلم  يف  االإعجاز 
بعدد االأيام ال�ستة الهائجة من الطوفان اإىل اأن هداأ وخّفت وطاأته 
بع�ض  نذكر  وهنا  كلكام�ض.  ملحمة  يف  جاء  كما  ال�سابع  اليوم  يف 
قوله  من  الفلك،  كلمة  فيها  وردت  التي  الكرمية  القراآنية  االآي��ات 
ِذيَن َمَعُه يِف اْلُفْلِك َواأَْغَرْقَنا الَِّذيَن  ُبوُه َفاأَجَنْيَناُه َوالَّ تعاىل :-) َفَكذَّ

ُهْم َكاُنوْا َقْومًا َعِمنَي( . اآية 64 –�سورة االأعراف ُبوْا ِباآَياِتَنا اإِنَّ َكذَّ
َذا َجاء اأَْمُرَنا َوَفاَر  ْعُيِنَنا َوَوْحِيَنا َفاإِ َنِع اْلُفْلَك ِباأَ ِن ا�سْ )َفاأَْوَحْيَنا اإَِلْيِه اأَ
نُّوُر َفا�ْسُلْك ِفيَها ِمن ُكلٍّ َزْوَجنْيِ اْثَننْيِ َواأَْهَلَك اإِالَّ َمن �َسَبَق َعَلْيِه  التَّ
ْغَرُقوَن(. اآية 27-  ُهم مُّ ِذيَن َظَلُموا اإِنَّ اْلَقْوُل ِمْنُهْم َواَل ُتَخاِطْبِني يِف الَّ

�سورة املوؤمنون
َتُهْم يِف اْلُفْلِك امْلَ�ْسُحوِن( . اآية 41- �سورة  يَّ ا َحَمْلَنا ُذر ُهْم اأَنَّ )َواآَيٌة لَّ

ي�ض
�سكل  عن  �سالتنا  لوجدنا  القدمي  العراق  تاريخ  يف  مابحثنا  واأذا 
اإحدى  اآخر قراءة م�سمارية وبني كلمة )الفلك( يف  ال�سفينة وفق 
و�سائل النقل املائي ذات ال�سكل امل�ستدير واملعروفة بالكفة) القفة( 
اأيام  القدمي حتى  العراق  م�ستخدمة يف  كانت  والتي  القاف  ب�سم 
الو�سيلة  هذه  ا�ستخدام  واأن  احل��ايل،  ع�سرنا  من  بعيدة  لي�ست 
يعود اإىل الع�سر ال�سومري وكذلك ا�ستخدمت يف الع�سر االأكدي، 

البابلي القدمي، االآ�سوري والبابلي احلديث. 
قادرة  القري.وهي  مبادة  وت�سيح  الق�سب  نبات  من  ت�سنع  وكانت 

على حمل النا�ض واحليوانات والغالت باأعداد وكميات كبرية.
وفي�سانات  اأعا�سري  خلفتها  التي  االأح��داث  �سور  اإىل  نظرنا  ولو 
كبرية  اأح���داث  كونها  احل��ايل  ع�سرنا  يف  وكاردينيا  ت�سونامي 
املقارنة  هذه  يف  �سابقا  اأو�سحنا  وكما  هذا  ع�سرنا  يف  ومدمرة 
من الناحية العلمية الأ�سباب الطوفان والفي�سانات املدمرة، حيث 
جندها قد جرفت ال�سفن الكبرية) الطولية( بعيدا مدمرة اأياها 
ال�سكل  باأن  نعتقد  لذا  االإبحار،  اأو  والثبات  ال�سمود  ت�ستطع  ومل 
والذي  القدمي   العراق  تاريخ  يف  الطوفان  بطل  ل�سفينة  امل�ستدير 
اأه��وال  لتحمل  االأن�سب  هو  امل�سمارية  ال��ق��راءات  اأح��دث  ذكرته 
الطوفان الكبري ودماره من الناحية العلمية و�سموده و�سط موجات 

ودوران تيارات املاء الهائجة .






�شعر:   نا�شر عبا�ص 
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)1(
اأنا ل�شت باكية عليك

اأنا غرُي عاتبة على ما قد م�شى
ل. ل�شت نادمة على ما قد يجيء

ال�شرب  يتقاطر  اأكمامها  من  الــزهــراء  ــي  اأّم ــا  اأن
اجلميل

دررا، ندى....
هة منها �شمعنا اأو ن�شيل ا

الناتئة ل اأّنة رغم اجلرا
�شاألوذ باجلر الكبري كما تلوذ بغابها   اأنا مثلها

اللبوات     
)2(

اأخي يا ح�شني، اأخي يا �شهيد
 ماته وهب احلياة اأنا ما حزنت على الذي

حز على هذي ال�شبايا كالورود. 
وجعي على في�ص الرباءة يف عيون رقّية اإذ ت�شاأل 

اجلاّلد: اأين اأبي؟
اأملي على ال�شّجاد يف اأغالله 

 مثل العبيد
وعلى الذين بعهدهم قد كّذبوك

 ما اأن�شفوك

   
)3(

اأخي يا ح�شني، اأخي يا �شهيد
�شاأ�شّد بعد غد رحايل اإىل يزيد.

قلبي على ج�شد م�شّجى بالعراء
عيني على الأطفال كالأعواد اأيب�شها الظما

ماذا تبّقى يل �شوى وجه الإله وكربالء؟
 اإّ اأراِك بعني قلبي كربالء

اأفٌقا على باب الإله توّردا
األقا من الن�شرين يف كّف املدى

اأيقونة للت�شحيات وللفدى
وبق�شرك الفا يزيُد �شاأعلن النباأ اليقني:

ل.... لن وت الثائرون
عت دولتك اللقيطة كّلها ُحو ذكرهم ولو جم ل

احل�شرات  �شوى  جتني  فما  الباغي  كيدك  كد 
والبدد اللعني...

 فرعون قبلك هل جنى اإّل ندم
وعلى ال�شاللة مثله كل ظاّلم عنيد. 

 ل .....لن يعي�ص الظاملون
ل....لن وت الثائرون...

 

33 �سعبان املعظم  1435 ه�



يف اأحكام العبادات

الوجيز

جتب  وقد   ، اليومية  الفرائ�ض  يف  اجلماعة  ت�ستحب   :  97م�ساألة  
كما اإذا كان لدى املكلف خطاأ يف قراءته وكان متمكنًا من ت�سحيحه 
ولكنه ت�سامح يف التعلم فانه يلزمه االإقتداء يف �سالته بغريه اأن و�سعه 

ذلك .
النوافل مطلقًا على  ال�سلوات  ت�سّرع اجلماعة يف  : ال   98 م�ساألة 
االأحوط ، وي�ستثنى من ذلك �سالة اال�ست�سقاء فاإنه يوؤتى بها جماعة 

.
 م�ساألة 99 : يعترب يف اأمام اجلماعة اأن يكون بالغًا عاقاًل ، موؤمنًا 
 اثنا ع�سريًا  عاداًل ، طاهر املولد ، �سحيح القراءة ، واأن ال يكون 
ممن اأقيم عليه احلد ال�سرعي ب�سبب ارتكاب بع�ض املحرمات على 
االحوط ، واأن تكون �سالته من قيام اإذا كان املاأموم ي�سلي من قيام 
، كما يعترب اأن يكون رجاًل اإذا كان املاأموم من الرجال ، واأن تكون 
املاأموم فال يجوز االئتمام مبن كانت �سالته  �سالته �سحيحة عند 
باطلة بنظر املاأموم ، كما اإذا تيمم يف حالٍة ّما باعتقاد اأن وظيفته 
التيمم فيها يف حني يرى املاأموم اأن وظيفته فيها الو�سوء اأو الغ�سل .

 م�ساألة 100 : يعترب يف �سالة اجلماعة اأمور :
1- ق�سد املاأموم االئتمام .

ق�سد  لو  كما  اأجمااًل  تعينه  ويكفي   ، املاأموم  لدى  االإمام  تعني   -2
االئتمام باالإمام احلا�سر واأن مل يعرف �سخ�سه .

يف  ائتم  مبن  االإقتداء  يجوز  فال   ، �سالته  يف  االإمام  ا�ستقالل   -3
�سالته ب�سخ�ض اآخر .

4- اأن يكون االئتمام من اأول �سالة املاأموم ، فال يجوز العدول من 
الفرادى اإىل اجلماعة يف اأثناء ال�سالة .

5- اأن ال ينفرد املاأموم يف اأثناء ال�سالة من غري عذر �سرعي ، وان 
فعل ذلك اأ�سكلت �سحة جماعته .

�� بحائل �سواء  �� اإذا كان رجاًل  6- اأن ال ينف�سل االإمام عن املاأموم 
اأمنع من م�ساهدته اأم ال ، وهكذا بع�ض املاأمومني عن البع�ض االآخر 
جهة  من  �سفهم  يف  كمن  باالإمام  ات�سالهم  يف  وا�سطة  يكون  ممن 

االإمام اأو كانوا قدامهم اإذا مل يكن يف �سفهم من يت�سل باالإمام .
املاأموم مبا يعد علوا  اأعلى من موقف  االإمام  اأن ال يكون موقف   -7
يف العرف ، وال باأ�ض باأن يكون موقف املاأموم اأعلى من موقف االإمام 

بكثري مامل يبلغ حدًا ال ت�سدق معه اجلماعة .
وبني من  بينه  اأو  واالإمام  املاأموم  بني  الف�سل كبريًا  يكون  ال  اأن   -8
هو وا�سطة ات�ساله باالإمام ، واالحوط لزومًا اأن ال يكون بني موقف 
االإمام وم�سجد جبهة املاأموم اأو بني موقف املاأموم ال�سابق وم�سجد 

جبهة املاأموم املتاأخر اأزيد من خطوة واحدة باأق�سى مراتبها .
يف  يحاذيه  ال  اأن  واالحوط   ، االإمام  على  املاأموم  يتقدم  ال  اأن   -9
املوقف بل يقف متاأخرًا عنه اإال فيما اإذا كان املاأموم رجاًل واحدًا، 
فاأنه يجوز له الوقوف بحذاء االإمام ، هذا يف املاأموم الرجل ، واأما 
املراأة فرتاعي يف موقفها من االإمام اإذا كان رجاًل وكذا مع غريه من 

. 72 املاأمومني الرجال ما تقدم يف امل�ساألة

�شالة اجلماعة

طبقا لفتاوى املرجع الدين الأعلى �شماحة اية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني 
ال�شي�شتا )دام ظله الوارف(







ال�شوؤال :
�شماحة اية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتا دام ظله 

الوارف 
ال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

نحن جمموعة من مقلديكم ون يرجع اليكم يف امل�شتدثات قد 
ا�شرتكنا يف النتخابات اأخذا براأيكم بالرغم ا اأ�شابنا من 

  دمات وتف�شي الف�شاد، ولكن راأينا اأنكمالحباط نتيجة �شوء ا
 ت�شموا لنا قائمة انتخابية معينة ول ا�شخا�شا معينني بل دعو

اىل التغيري نحو الف�شل وطلبتم انتخاب ال�شال الكفوء، انتخب كل 
منا ح�شب نظره فمنا من انتخب دولة القانون ومنا من انتخب قائمة 
املواطن ومنا من انتخب قوائم اخرى، واليوم نرى اأن البع�ص-وفيهم 

عدد من احلوزويني- يلوم البع منا على اختياره ويتهمه بخيانة 
املرجعية العليا وتقدمي الدنيا على الدين وغري ذلك من التهامات 

اطرية. فهل هذا �شحي نورونا جزاكم اهلل خري اجلزاء.

اجلواب :
ب�شمه اهلل الرحمن الرحيم

من انتخب ال�شال الكفوء وفق ما نتهت 
اليه قناعته بعد التحري والتحقيق 

فال لوم ول عتب عليه اأيا كان اختياره 
بل هو ماأجور على ذلك ان �شاء اهلل 
تعاىل. ويف كل الحوال فانه ينبغي 

ان يغلق هذا امللف ول يجعل �شببا 
لختالف الكلمة وبث الفرقة.

وفق اهلل اجلميع ملا يحب وير�شى 
وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

                  حول النتخابات
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من انتخب ال�شال الكفوء وفق ما نتهت 

فال لوم ول عتب عليه اأيا كان اختياره 

وال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 



◄اإعداد: هيئة التحرير

اية اهلل العظمى املرحوم 
ال�شيد ابو القا�شم اوئي 

)قّد�ص �شّره(

اية اهلل العظمى 
 ال�شيد علي ال�شي�شتا

)دام ظّله الوارف(

ينبغي للمكلف اأن يتعلم اأحكام التجارة التي يتعاطاها. فقد 
قال ال�شادق )عليه ال�شالم(: )من اأراد التجارة فليتفقه يف 
دينه ليعلم بذلك ما يحل له ا يحرم عليه، ومن  يتفقه 
يف دينه ثم اجتر تورط يف ال�شبهات(. وي�شتحب يف التجارة 

اأمور اأربعة :
)1( الت�شوية بني امل�شلمني يف الثمن.

)2( الت�شاهل يف الثمن.
)3( الدفع راجحًا والقب�ص ناق�شًا.

)4( الإقالة عند ال�شتقالة.
    

ينبغي للمكّلف اأن يتعلم اأحكام التجارة التي يتعاطاها ، بل 
يجب عليه ذلك اإذا كان يف معر�ص الوقوع يف الفة تكليف 
ال�شادق )عليه  املروي عن  التعلم، ويف  ب�شبب ترك  اإلزامي 
ال�شالم( : ) من اأراد التجارة فليتفّقه يف دينه ليعلم بذلك 
ما يحّل له ا يحرم عليه ، ومن  يتفّقه يف دينه ثم اجّتر 

توّرط يف ال�شبهات( .
ــ فيما ذكره الفقهاء  )م�شاألة 638 ( : ي�شتحب يف التجارة 

ر�شوان اهلل عليهم ــ اأمور منها: 
)1( الت�شوية بني املبتاعني يف الثمن اإّل ملرّج كالفقر.

.2( الت�شاهل يف الثمن اإّل اإذا كان يف معر�ص الغ(
)3( الدفع راجحًا والقب�ص ناق�شًا.

)4( الإقالة عند ال�شتقالة.
اهلل  قّد�ص  الفقهاء  ذكره  ما  على  ــ  املعامالت  يف  ويكره 

اأ�شرارهم ــ اأمور منها
)1( مد البائع �شلعته وذّم امل�شرتي لها.

)2( الدخول يف �شوم امل�شلم.
)3( الرب على املوؤمن زائدًا على مقدار احلاجة.
)4( احللف يف املعاملة اإذا كان �شادقًا واإّل حّرم.

)5( البيع يف مو�شع ي�شترت فيه العيب.

بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد اأبي القا�سم اخلوئي )قّد�ض �سّره( 
واآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظّله الوارف(



املعامالت املحرمة
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• اإعداد: ح�سني عبد االأمري







االإ�سفهاين  جواد  حمّمد  بن  اهلل  فتح  )ال�سيخ  هو 

املعروف ب�سيخ ال�سريعة(


ولد يف 12 ربيع االأّول من عام 1266 ه� يف اأُ�سرة 

دينية ُعرفت بالتقوى وال�سالح.


يف اإ�سفهان بداأ �سوطه العلمي، وكانت هذه املدينة 

يومها حا�سرة علمية �سهرية، فتلّقى مبادئ العلوم 

البارزين  العلماء  درو����ض  ح�سر  ث��ّم  وامل��ق��ّدم��ات، 

وجمال�سهم النافعة.. حّتى ارتقى �ُسّلم الف�سيلة.

اإىل  �سافر  العلمية،  الفرتة من حياته  وخالل هذه 

علمائها  باأجّلة  والتقى  املقّد�سة،  م�سهد  مدينة 

العلمية  مواهبه  ع��ن  ب��ذل��ك  فك�سف  وح���اَوَره���م، 

الرفيعة.

بعدها عاد اإىل موطنه اإ�سفهان مت�سّديًا للتدري�ض 

بعد ان نال درجة االجتهاد ، فان�سرف اإىل البحث 

والتعليم، وح�سر جمل�َسه العلمي جمع من الف�سالء 

واالأ�ساتذة الذين اأُعجبوا بطريقته.

هاجر اإىل العراق عام 1295 ه�، ويف مّدة ق�سرية 

اإىل  اجنذبوا  االأفا�سل  من  ع��ددًا  حوله  ا�ستقطب 

الفقه  يف  درو�سًا  حوله  فتحّلقوا  العلمية،  موهبته 

واالأ�سول وغريهما من علوم ال�سريعة.

وبعد عام 1313 ه� انح�سر ن�ساطه يف التدري�ض 

ب�سوؤون  وااله��ت��م��ام  واالإف���ت���اء  وال��ت��األ��ي��ف  والبحث 

.سيخ ال�سريعة� �ب حينذاك ب امل�سلمني، وُلق
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احتّل �سيخ ال�سريعة االإ�سفهاين مكانة علمية رفيعة 

على  وتخّرج  الفقه،  واأع��الم  الف�سيلة  اأقطاب  بني 

يديه عدد من كبار العلماء واملحّققني، منهم ال�سيخ 

عبدالهادي  ال�سيد  واملرجع  الطهراين،  بزرك  اآغا 

ال�سريازي.

وقد مال النا�ض اإىل اأخذ االأحكام ال�سرعية عنه بعد 

وفاة ال�سيد كاظم اليزدي عام 1337ه�، حّتى اإذا 

ُتويّف ال�سيخ حمّمد تقي ال�سريازي �سنة 1338ه� 

الأْتباع  االأعلى  الديني  ال�سريعة املرجع  اأ�سبح �سيخ 

ال�ّسالم(. فنه�ض مب�سوؤوليته،  البيت )عليهم  اأهل 

وترك  والعمل،  املعرفة  طريق  على  اأجيااًل  وخ��ّرج 

موؤّلفات ور�سائل عديدة.

اإي��ران،  يف  الد�ستورية  احلركة  ال�سريعة  �سيخ  اأي��د 

فيها.  ال�سرعي  احلكم  باإعالن  الُفتيا  يف  و�ساهم 

اأخذ  التي  احلديثة  املدار�ض  رف�ض  يف  �ساهم  كما 

لتبّث  االإ�سالمية  البالد  يوؤ�س�سونها يف  امل�ستعمرون 

الثقايف  الهجوم  وج��ه  يف  فوقف  الغربية،  االأف��ك��ار 

الغربي و�سّد حملة التغّرب والتغريب.

التي  االإ�سالمي  اجلهاد  ق�سايا  يف  م�ساركات  وله 

و�سمال  ليبيا  �ساحات  على  ب��رزت  وق��د  عا�سرها 

اأ�سماء  اإىل  وخّطه  ا�سمه  ف�سّم   ، وال��ع��راق  اإي��ران 

بعثها  التي  الر�سالة  يف  االإ�سالمي  العامل  اأع��الم 

علماء النجف االأ�سرف اإىل �سحف ا�سطنبول اإعالنًا 

ليبيا من االحتالل  اأجل حترير  للزوم اجلهاد من 

الرو�سي..  االحتالل  من  اإيران  وحترير  االإيطايل، 

كان ذلك عام 1329ه�.

حملتهم  االإجنليز  بداأ  االوىل  العاملية  احلرب  ويف 

مدينة  قا�سدًا  للجهاد  خ��رج  ال��ع��راق..  الح��ت��الل 

وهي   ) ال��ُق��رن��ة   ( منطقة  اىل  وو���س��ل  الب�سرة، 

يومذاك قلب اجلبهة االإ�سالمية.

اال�سرف  النجف  اىل  ال�سريعة  �سيخ  ع���ودة  بعد 

تبلورت زعامة املعار�سة يف �سخ�ض ال�سيخ حمّمد 

تقي ال�سريازي، وال�سيخ فتح اهلل االإ�سفهاين ، وقد 

كتبا ووّجها معًا ر�سالتني يطلبان فيهما تاأييد حقوق 

ال�سعب العراقي يف احلرية واال�ستقالل.

وبعد وفاة املرجع ال�سيخ حمّمد تقي ال�سريازي يف 

ال�سريعة  �سيخ  اإىل  املرجعية  انتقلت  1338ه�، 
ال�سحن  ويف  كذلك.  ال��ث��ورة  وق��ي��ادة  االأ�سفهاين 

ال�سريعة  �سيخ  األقى  النجف،  يف  ال�سريف  العَلوي 

رحمة  اإىل  انتقل  ال�سريازي  اإّن  فيه:  ق��ال  خطابًا 

باقية، فجاِهدوا  امل�سركني  بقتال  فتواه  ولكّن  اهلل، 

واجتِهدوا يف حفظ وطنكم العزيز واأخذ ا�ستقاللكم.


ح�سني  حمّمد  ال�سيخ  الر�ستي،  اهلل  حبيب  ال�سيخ 

ال�سيخ  التنكابني،  ال�سيخ حمّمد �سادق  الكاظمي، 

اجل���واد  عبد  ال�سيخ  االإ���س��ف��ه��اين،  ب��اق��ر  حم��ّم��د 

اخلرا�ساين، ال�سيخ حمّمد تقي الهروي.


امل��ع��روف  اخل��ون�����س��اري  االأع��رج��ي  اأح��م��د  ال�سّيد 

باآقا  املعروف  حم�سن  حمّمد  ال�سيخ  بال�سفائي، 

بزرك الطهراين، ال�سّيد عبد احل�سني �سرف الدين 

املو�سوي العاملي، ال�سّيد حمّمد ر�سا الطباطبائي 

التربيزي، ال�سّيد ح�سني الطباطبائي الربوجردي، 

ال�سّيد  امل��ي��الين،  احل�سيني  ه��ادي  حمّمد  ال�سّيد 

حمّمد احلّجة الكوهكمري، ال�سيخ حمّمد علي ال�ساه 

اآبادي، ال�سيخ �سياء الدين العراقي، ال�سيخ حمّمد 

ح�سني ال�سبحاين، ال�سّيد حمّمد تقي اخلون�ساري، 

ال�سّيد علي اليرثبي الكا�ساين، ال�سيخ حمّمد علي 

االأُردب��ادي، ال�سّيد حم�سن االأمني العاملي، ال�سّيد 

كا�سف  ه���ادي  ال�سيخ  ال�����س��ريازي،  ال��ه��ادي  عبد 

اأبو  ال�سّيد  القّمي،  الفي�ض  حمّمد  ال�سيخ  الغطاء، 

القا�سم اخلوئي، ال�سّيد اأحمد اخلون�ساري، ال�سيخ 

عبا�ض القّمي.

 
اإبانة املختار يف اإرث الزوجة من ثمن العقار، اإنارة 

احلالك يف قراءة ملك ومالك، �سيانة االإبانة عن 

و�سمة الرطانة، اإفا�سة القدير يف اأحكام الع�سري، 

مع  مناظرة  ال�سحاح،  نقد  يف  ال�����س��راح  ال��ق��ول 

جلود  بني  التف�سيل  يف  ر�سالة  البغدادي،  االآلو�سي 

ال�سباع وغريها، ر�سالة يف علم الباري باملمتنعات، 

ر�سالة يف الع�سري العنبي، قاعدة الواحد الب�سيط، 

قاعدة  ���س��رر،  ال  ق��اع��دة  ك���ّرًا،  املتّمم  يف  ر�سالة 

الطهارة، اإبرام الق�ساء.


قيادة  يف  دوره  االإ�سفهاين  ال�سريعة  �سيخ  وا�سل 

�سنة  الثاين  ربيع  �سهر  يف  اهلل  توّفاه  حّتى  الثورة 

1339ه�، وذلك اأثر مر�ض مزمن كان قد اأ�سابه 
االإجنليزي  االح��ت��الل  �سد  اجلهاد  اإىل  �سفره  يف 

للعراق، وكانت فيه وفاته )رحمه اهلل(.
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وقفة   ) احل�سينية  ال��رو���س��ة   ( ملجلة  ك��ان  ول��ه��ذا   
االأثر  لهم  كان  الذين  القراء  من  للفيف  ا�ستطالع 
القران  ق��راءة  النا�ض يف  الكبري يف ترطيب م�سامع 
احل�سيني  ال�سحن  من  انطالقًا  واالدع��ي��ة  الكرمي 

ال�سريف.  
ال�شراف  م�شطفى   ــا احل املقرئ 

وم�شواره يف رحاب القران
ال�سراف  "املقرئ احلاج م�سطفى حممد ح�سني   
كربالء  يف   1950 مواليد  م��ن  ب����)امل���وؤذن(  امللقب 
املقد�سة، اهتم بعلوم القراآن الكرمي منذ �سباه، من 
خالل ح�سوره املنتظم يف املحافل واملجال�ض القراآنية 
وباأ�سراف اأ�ساتذة متخ�س�سني يف الدرا�سات القراآنية 
وعلم التجويد والقواعد، بعد اأن تتلمذ على يد كبار 
االأ�ساتذة حتى اأ�سبح مقرئًا مرموقًا، با�سر بتدري�ض 
علوم القراآن الكرمي واأ�سول جتويده يف العديد من 
املجال�ض واملحافل الدينية منها ال�سحن احل�سيني 
ال�سريف، وم�سجد العطارين يف �سوق التجار القدمي، 

وهياأة �سباب ال�ساغة، وهيئة القراآن احلكيم، وهيئة 
عليه  العبا�ض  االإم���ام  ���س��ارع  يف  امل�سطفى  �سباب 
ال�سالم، وامل�سجد الكائن قبالة مبنى بريد كربالء، 
ح�سل على العديد من ال�سهادات واجلوائز، و�سارك 
يدير  القراآنية،  وامل�سابقات  املحافل  من  العديد  يف 
واالأم���ور اخلريية يف كربالء  ال��ق��راآن احلكيم  هيئة 
املقد�سة والتي ترعى ع�سرات اال�سر الفقرية واالأيتام 

واملهجرين".  
وبخ�سو�ض القراءة املحببة اىل نف�سه قال )احلاج 
��راف( "اقراأ ال��ق��راآن ال��ك��رمي وف��ق ال��ق��راءة  ال�����سّ
الكرمي؛  القراآن  ق��راءة  االن�سب يف  واأراه��ا  العراقية 
ا�ستنادًا اإىل قول الر�سول الكرمي )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( )نزل القراآن باحلزن فاأقراأوه باحلزن فاأن مل 

تبكوا فتباكوا(".
ال��ق��راآن الكرمي  وي��رى احل��اج ال�سراف" اأن ق��ارئ 
ينبغي ان يهتم بداية باأخالقه، امتثااًل الأمر الر�سول 
الكرمي)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( )تخلقوا باأخالق 

مهما  والعجب  الغرور  عن  بنف�سه  ويناأى  ال��ق��راآن(، 
اأحرز من  تقدم، كما ان ال�سوت اجلميل مطلوب وقد 
دعانا الر�سول االأكرم اأي�سًا اىل االهتمام بال�سوت، 
حيث قال )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( )ح�سن القراآن 
باأ�سواتكم فاأن ال�سوت احل�سن يزيد القراآن ح�سنًا(، 
لذلك على قارئ القراآن الكرمي ان يتمرن على قراءته 
الكرمي  ال��ق��راآن  ب��ق��راءة  اخلا�سة  املقامات  ويتعلم 

واأحكام التالوة".

القارئ م�شطفى الغالبي 
كربالء  مواليد  من  الغالبي  الكرمي  عبد  م�سطفى 
املقد�سة ولد عام 1988 وهو موؤذن و�ساحب �سوت 
القراء  من  ويعد  الكرمي،  ال��ق��راآن  ق��راءة  يف  ح�سن 
امل�سابقات  م��ن  العديد  على  م�سرف  و  ال��دول��ي��ني، 
اأ�ساتذة  من  الكثري  تدري�ض  يف  و���س��ارك  القراآنية، 
ي���زال االآن، م���وؤذن للعتبتني  ال��ك��رمي، وم��ا  ال��ق��راآن 
رابطة  يف  وع�سو  املقد�ستني  والعبا�سية  احل�سينية 

تتميز العتبة احل�شينية املقد�شة ب�شكل خا�ص وكربالء املقد�شة ب�شكل عام 
قرانية  اأ�شوات  بتقدمي  باخر  اأو  ب�شكل  �شاهمت  التي  الدينية  بخ�شو�شيتها 
جتذب النتباه وت�شاهم يف رفد املجال�ص الدينية، واملحافل القرانية بحناجر 
�شوتية يزة، وهذا ينم على ال�شعور الديني وامل�شوؤولية التي حملوها على 

عاتقهم يف ن�شر الر�شالة الإ�شالمية.
• حتقيق: ف�سل ال�سريفي - حممد الي�ساري
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حناجر حسينية تصدح بصوت 
اإلسالمية  الرسالة 

المقدسة الحسينية  العتبة  رّاء  قُ





القراء يف العتبة احل�سينية املقد�سة.
بلغت   حينما  الغالبي"  قال  القراآين  م�سواره  وعن 
�سن العا�سرة من عمري بداأت اواظب على احل�سور 
القراآنية؛ مبا يف ذلك من  ال��دورات  وامل�ساركة يف 
من  الثالثني  اجل��زء  حفظت  حيث  حفظ  دورات 
ال��ق��راآن ال��ك��رمي، وم��ن��ذ ذل��ك ال��وق��ت انغمرت يف 
الكرمي  القراآن  قارئ  يحمل  وما  القراآنية  االأج��واء 
من اأو�ساف، بعد ذلك بداأت ا�سمع تالوات جتويدية 
يطلق عليها تالوات حتقيقه لكبار القراء يف العامل 
االإ�سالمي، يف هذه الفرتة ا�ستمعت اىل الكثري من 
القراء ومن �سمنهم القارئ ال�سيخ �سحات حممد 
انور، والقارئ م�سطفى اإ�سماعيل، والقارئ حممود 
رم�سان، وقراء عمالقة فاملجال وا�سع وبعد احلفظ 

جلاأت اإىل التالوة باأحلان قراآنية" .
واأو�سح الغالبي" انا ا�ستمع اإىل الطريقتني العراقية 
وامل�سرية واأحب �سماع الطريقة العراقية، ولكن احب 
الطريقة امل�سرية اأكرث، واأقراأ بالطريقة امل�سرية، 

وال�سبب يف ذلك هو الروحية التي اأجدها يف القراءة 
امل�سرية، باالإ�سافة اىل خامة ال�سوت التي امتلكها 

قريبة من اخلامات ال�سوتية امل�سرية".
وي�سري الغالبي اىل اأهمية التف�سري قائاًل" الفهم ملا 
نقراأ يف القراآن الكرمي مهم جدا واأود اأن اأو�سح، اأن 
الت�سويرية؛  القراءة   القراءة وهي  نوع من  هناك 
التي تبني لل�سامع م�سمون االآية الكرمية، والقارئ 

وتف�سري  القراآنية  امل��ف��ردات  معاين  يعرف  ال��ذي 
القراآن الكرمي تراه ينغم�ض انغما�سًا كاماًل يف القراآن 
الكرمي؛ الأنه يح�ض باالآية الكرمية فيتفاعل القارئ 
مع االآيات الكرمية وتدبره يف كتاب اهلل  �سينعك�ض 
على اجلمهور. وبالتايل جتد اجلمهور يتفاعل اأي�سا 
مع القارئ ومثال ذلك اأن من يقراأ االآية االأخرية من 
الواقعة حيث يقول اهلل تبارك وتعاىل )لوال  �سورة 
اذا بلغت احللقوم واأنتم حينئذ تنظرون( فالقارئ 
�سورة  يخرج  الكرمية  االآي��ة  يعي�ض م�سمون  ال��ذي 
كاملة لل�سامع عن هذه االآية الكرمية؛ فتجد اجلمهور 
االآية  لها  ت�سري  التي  اللحظة  فتلك  بالبكاء  ينفجر 
الكرمية حلظة ال يح�سد عليها اأحد اأي عندما تبلغ 
الروح احللقوم والنا�ض تنظر اإىل ذلك املوقف. واهلل 
�سبحانه وتعاىل وحده الويل، قلنا اأن املوهبة فطرية. 
اأن يتدرج يف تالوة  واخلطوة االأخ��رى حينما يريد 
القراآن الكرمي وي�سبح قارئ حمرتف يجب اأن يتقن 

اأحكام التالوة ويقراأ وفق االأحلان القراآنية".

39 �سعبان املعظم  1435 ه�

القارئ الذي يعرف 
معاني المفردات 

القرآنية وتفسير القرآن 
الكريم تراه ينغمس 
انغماسًا كاماًل في 

القرآن الكريم 



املكان  روحانية  الكعبي:  علي  احل��اج  الدعاء  ق��ارئ 
وقد�سيته تدفعني اإىل اخل�سوع يف القراءة 

باب  حملة  املقد�سة  ك��رب��الء  م��وال��ي��د  م��ن  "اأنا 
اأت�����ردد على  ب����داأت  ال��ط��اق ول����دت ع����ام  1957، 
من  جمموعة  برفقة  القراآنية  واملجال�ض  املحافل 
الكرمي  ال��ق��راآن  ق��راءة  تعلمت  اأن  اإىل  االأ���س��دق��اء، 
واالأدعية والزيارات، وكذلك كتابة الق�سائد املنربية 
 1990 عام  ومنذ  وال�سعبية،  الف�سيحة  والق�سائد 
وحتى يومنا هذا ونحن بف�سل اهلل -عّز وجّل- نخدم 

اأهل البيت عليهم ال�سالم". 
وعن ا�سلوب اداء الدعاء وتاأثريه على املتلقي اأو�سح 
�سحيحة  ق���راءة  هناك  تكون  اأن  يجب   " الكعبي 
يعي�ض حالة اخل�سوع،  املتلقي  و�سجية بحيث جتعل 
كون اأن قراءة الدعاء تختلف عن قراءة الكتاب اأو 
املجلة اأو غري ذلك، فالدعاء �سادر عن اأهل البيت 

عليهم ال�سالم الذين هم عدل القراآن الكرمي". 
وحول كيفية قراءة االأدعية وجداولها قال الكعبي" 
و�سعت جدواًل يت�سمن االأدعية اليومية، واالأ�سبوعية، 
واملناجاة، ومن هذا االأدعية دعاء التو�سل، والك�ساء، 
العابدين عليه  االإم��ام زين  ودع��اء كميل، ومناجاة 

ال�سالم، وغري ذلك اأدعية".

وبــدايــة  ال�شغري  البا�شط  عبد 
النطالقة 

القارئ اأ�سامة عبد احلمزة عبد اهلل مواليد كربالء 
 1984

م�سريتي  وكانت    1991 ع��ام  يف  كانت  "بدايتي 
عبد  بالقارئ  تاأثري  خالل  من  الكرمي  القراآن  مع 

البا�سط عبد ال�سمد، وب��داأت ب�سكل ذات��ي بحفظ 
ق�سار ال�سور التي كنت ا�ستمع لها ب�سوت القارئ 
عبد البا�سط عبد ال�سمد، وكان ذلك بت�سجيع من 
قبل والدي ووالدتي ووفروا يل كل ما كان متاح من 
الكا�سيتات  خالل  من  الكرمي،  للقراآن  ت�سجيالت 
الكرمي  القراآن  ملدار�ض  تفتقد  التي  الفرتة  تلك  يف 
اأمترن  فبداأت  القراآنية،  االأم�سيات  اأو  اجلل�سات  اأو 
على تالوة القراآن الكرمي وتقليد �سوت القارئ عبد 
البا�سط عبد ال�سمد، بعد ذلك عملت على قراءة 
القراآن الكرمي للتالميذ يف املدر�سة التي در�ست فيها 
اقراأين  بني  األقب  واأ�سبحت  االبتدائية  املرحلة  يف 

بلقب عبد البا�سط ال�سغري".
على  م�سابقات  عدة  يف  ا�سرتكت  الفرتة  "وبتلك 
املراكز  على  وح�سلت  االبتدائية  امل��دار���ض  �سعيد 

االأوىل يف اغلب م�ساركاتي، وقد ا�سرتكت يف كثري 
من املحافل التي كانت تقام يف بيوت اهايل كربالء 
االأطهار  البيت  اآه��ل  ووفيات  مواليد  منا�سبات  يف 
االأو���س��اط  يف  م�سهورًا  واأ�سبحت  ال�سالم  عليهم 
املجتمعية، وكذلك ا�سرتكت يف عدة م�سابقات على 
االوىل  املراكز  والعراق وح�سدت  املحافظة  �سعيد 
يف كل امل�سابقات التي ا�سرتكت بها ومبختلف الفئات 

العمرية". 
"وبعد عام 2003 اختلفت نوعية امل�سابقات وظهرت 
عدة مواهب وا�ستدت املناف�سة ب�سورة اكرب يف كل 
املحافل على �سعيد كربالء ب�سورة خا�سة والعراق 

ب�سورة عامة.
وا�سرتكت بتلك الفرتة بعدة م�سابقات منها م�سابقة 
الثانية،  امل��رت��ب��ة  على  وح�سلت  امل��ح��راب  �سهيد 
وم�سابقة اجلامعات العراقية وح�سلت على املركز 
االول، وعلى اثر هذه امل�سابقة مت تر�سيحي لتمثيل 
عام 2007  طهران  يف  الدولية  امل�سابقة  يف  العراق 

وح�سلت فيها على املركز الثاين".
م�سابقة  يف  ا�سرتكت  فقد   2008 ع��ام  يف  "اأما   
اقامتها قناة الكوثر الف�سائية وكانت امل�سابقة دولية 
واملناف�سة كانت �سديدة وح�سلت فيها على املركز 
االول، ويف عام 2009 ا�سرتكت يف م�سابقة دولية يف 
اأما يف عام 2010 فقد  ماليزيا ونلت املركز االول، 
ا�سرتكت مب�سابقة دولية اقيمت يف بغداد وح�سلت 

على املرتبة االأوىل".
االنفتاح  ونتيجة  للبلد  ح�سل  الذي  التغيري  "وبعد 
بعد ع��ام 2003وا���س��ب��ح ه��ن��اك ح���راك ق���راآين يف 
البلد، اطلعت على كثري من القراء وتاأثرت بقراتهم 
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نلمس الخير واإلبداع 
في جيل الشباب, 
خصوصًا ان العراق 
يمتلك الكثير من 

المواهب اليافعة التي 
بحاجة للعناية وتوظيف 

طاقاتهم بالشكل 
الصحيح



ت�شاوؤلت حذرة...

• بقلم: عبدالّرحمن الاّلمي

ن  ة 

لقد كانت االنتخابات التي فاقت ن�سبة امل�ساركة فيها 60% �سربة قا�سمة اأوجعت اأوكار 
االإرهاب، و�سفعة عنيفة وّجهها ال�سعُب العراقي اىل قوى الظالم والتكفري، ور�سالة 
بحروف م�سّعة اىل كّل اأ�سحاب امل�ساريع اخلبيثة: اأن ارحلوا ال مكان لكم بيننا، ويف 

نف�ض الوقت اأفرزت كثريًا من الت�ساوؤالت احلذرة.
َمن هي احلكومة املقبلة؟ ما تعدادها؟ َمن ُرّبانها؟ ما مدى حنكتها يف اإدارة امللّفات 
التي عجزت احلكومات ال�سابقة عن و�سع احللول الناجعة لها، اىل غري هذه االأ�سئلة 
الكثرية التي تلوكها األ�سن النا�ض، والتي اأنتجتها االنتخابات للدورة الثالثة للمجل�ض 

النيابي.
املقيتة  ال�سفحات  وح��ذف  التغيري،  يف  ي��اأُم��ُل  ال��ذي  ال�سعب  اإرادة  �ستنت�سر  وه��ل 
ال�سابقة؟ ك�سفحة املحا�س�سة البغي�سة، و�سفحة تف�سي الف�ساد االإداري، وفقدان 
النزاهة، وعدم ال�سعور مب�سوؤولّية هذا الوطن اجلريح، اىل غري ذلك من ال�سفحات 

الكثرية.
وهل �سي�ست�سعر النائب الذي �سّوت له ال�سعب بثقل االأمانة التي �سيتحّملها؟ وهل 
�سيوؤّدي دوره ب�سكل �سحيح؟ متحّررًا من اأنانياته النف�سية واحلزبية والفئوّية؟ وهل 
�سي�سع ن�سب عينيه م�سلحة الوطن؟ وهل �سيحّقق اأمنيات هذا ال�سعب اجلّبار؟ وال 

تاأخذه يف هذا املبداأ لومة الئم؟! 
اأن  تر�ّسحوا  للذين  والب��ّد  التوايل،  االأي��ام  �ستجيبنا عليها  االأ�سئلة وغريها  كّل هذه 
يعلموا: اأّن هذا ال�سعب االأبّي قد فهم اللعبة جيدًا، ولن ي�سكت على َمن �سيخذله اأو 
يخونه اأو يتمّل�ض عن وعوده، اأو ي�سرق اأمواله جهارًا، فالعاقل ال ُيلدغ من ُجحر مّرتني، 
و�سيرتّب�ض هذا ال�سعب مراقبًا ومتاأّماًل خالل االأ�سهر االأوىل الأداء احلكومة اجلديدة، 
و�سي�سعهم يف  النّواب،  قاعة جمل�ض  �سيجل�ض يف  بوعوده مّمن  �سيفي  َمن  و�سريى 

امتحان حقيقّي لكي يتبنّي له م�سداقية كّل ما اأعلن من �سعارات، واأطلق من وعود.
وللو�سول اىل الهدف املن�سود باأمان واّتزان على جميع االأخوة الذين تر�ّسحوا الإدارة 
اأعينهم ويلتزموا بالعهود التي قطعوها على  اأن يجعلوا اهلل ن�سب  اأمور هذا البلد 
احلكمة  واإن  الوطن،  هذا  م�سلحة  �سوى  ما  �سيء  كّل  عن  يتجّردوا  واأن  اأنف�سهم، 
الكربى يف مركب ال�سراكة من اأجل اإدارته للو�سول اىل املر�سى اأن يجعلوا �سربات 

جماذيف البحارة من�سجمًا. وحتى لو اقت�سى االأمر من اأحدهم اأن ال يكون قبطانا.
ولكن هل �سيفكر القبطان الذي �ستدفعه اأو �ست�ساعده نتائج �سندوق االنتخاب على 
ال�سابقة  املريرة  التجارب  �ستكون  نف�سها؟ هل  بالطريقة  االأول  املوقع  اإىل  الو�سول 

اإنذارًا له ملفتًا البّد من جتّنبها؟ 
الأغلب  واال�ستحقاقات  ج�سيمة،  البناء  الإع��ادة  التحديات  �ستكون  الذي  الوقت  ويف 
املحافظات املنكوبة قدميًا وحديثًا كبرية، وما جتّرعه هذا ال�سعب من حيف وظلم 
على مدى هذه االأربعني �سنة بحيث ال ت�سعفني الكلمات لو�سف ذلك، من �سيا�سات 
وابتذال  والتقزمي  والتهجري  والت�سفري  والتدمري من جهة  والقتل  الرعناء  احلروب 
اأخ��رى، كّل ذلك ي�سع مهاّمًا كبرية بني يدي �سا�ستنا، عليهم  الكرامات من جهة 

ال�سروع مبكرًا ال�ستالم مهاّمهم واأداء دورهم يف االإجناز والتنمية.

وطرق القراءة مثل املن�ساوي، وعبد الفتاح ال�سع�ساعي، واأبو العينيني 
�سعي�سع،  وم�سطفى اإ�سماعيل.

ولكن اكرث مقام  اق��راأ معظمها  فانا  ال�سوتية  للمقامات  بالن�سبة  اأما 
حمبب يل هو )بيات ور�ست( وقراءتي دائمًا على الطريقة امل�سرية، 
وقد �سهد منت�سف عام 2007 ت�سريف بتالوة القراآن الكرمي يف مئذنة 

العتبة احل�سينية املقد�سة".
بتعاليم  العهد  العراق هم من حديثي  ال�سباب يف  القراء  "ان معظم 
القراآن الكرمي، ولكن نالحظ يف االآونة االخرية هناك ن�ساط وحراك 
قراآين مميز بالرغم من بع�ض الت�سوهات، ولكن نلم�ض اخلري واالإبداع 
يف جيل ال�سباب، خ�سو�سًا ان العراق ميتلك الكثري من املواهب اليافعة 
وان�سح  ال�سحيح،  بال�سكل  طاقاتهم  وتوظيف  للعناية  بحاجة  التي 
واالأم�سيات  املحافل  يف  واملكثفة  الوا�سعة  امل�ساركة  ب�سرورة  ال�سباب 
وامل�سابقات القراآنية، فهي ت�سيف دافع وخربة لل�سباب وتوهج يف نف�سهم 

روح التناف�ض لتقدمي االف�سل للربوز مب�ستوى الئق وقارئ جيد".

القارئ عادل الكربالئي  
يد  على  اتتلمذ  كنت  عندما  الكرمي  القراآن  تالوة  مع  بدايتي  "كانت 
يف  البلو�ض  جامع  يف  احلمريي  االم��ري  عبد  احل��اج  املرحوم  ا�ستاذي 
مركز املدينة القدمية، وكان هناك اهتمام خا�ض وعناية يل من قبل 
اأ�ستاذي، وذلك يف اأيام النظام البائد حيث كانت تقام املحافل القراآنية 
يف البيوت وب�سكل �سري، خوفًا من اأزالم النظام البائد كونهم يعار�سون 
اأفاق  انفتحت  التغيري يف 2003 فقد  بعد  ،اما  القراآنية  املجال�ض  هذه 
وا�سعة للن�ساطات القراآنية فكرثة املحافل وامل�سابقات املحلية والوطنية".

يف  الكرمي  القراآن  دار  من  اولها  كان  �سهادات  عدة  على  "ح�سلت 
العتبة احل�سينية املقد�سة، واإج��ازة للقراءة برواية حف�ض عن عا�سم 
للتالوة والتعليم، اإما ال�سهادة الثانية فهي ب�سفة اجتياز دورة بدرجة 
امتياز من دورة جامعة امل�سطفى العاملية يف قم املقد�سة، ت�سرفت يف 
القراء يف مئذنة العتبة احل�سينية املقد�سة، ولدينا تعاون مع قناة كربالء 
االأدعية، ولدي عدة  والكثري من  املرتلة  الف�سائية يف ت�سجيل اخلتمة 

م�ساركات يف حمافل قراآنية دولية يف قم وم�سهد ولبنان وباك�ستان".  
"بداية م�سريتي القراآنية كانت تعتمد على ال�سماع للت�سجيالت القراآنية 
خ�سو�سًا للقراء عبد البا�سط عبد ال�سمد، وحممد �سديق املن�ساوي، 
والقراء الذين يعتمدون على ت�سوير الن�ض القراآين، ولذلك اأنا اقراأ 

بالطريقة امل�سرية، وهي املحببة يل يف القراءة ".
"ن�سيحتي للقراء ال�سباب من املفرو�ض عليهم درا�سة واإتقان اأحكام 
التالوة، ومن ثم اال�سرتاك يف املحافل القراآنية ب�سفة م�ستمع لتقوية 
وتطور  فكره  ات�ساع  يف  ذلك  لي�ساعد  ومهاراته  قدراته  وتنمية  �سمعه 

قراءته".
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ولد جواد �سليم عام 1921م يف اأنقرة الأبوين عراقيني من مدينةاملو�سل، ولعائلة 
مار�ست فن الر�سم وا�ستهرت به، فقد كان والده احلاج �سليم واأخوانه ) �سعاد 
ونزار ونزيهة ( من الفنانني الت�سكيليني املعروفني على م�ستوى العراق، وقد ظّل 
جواد عا�سقا للر�سم واخلط والنق�ض والتعامل مع الطني منذ نعومة اأظفاره، ولذا 
1931م  �سنة  بغداد  يف  للفنون  معر�ض  اأول  يف  النحت  يف  الف�سّية  اجلائزة  نال 
احلكومة  اأوف��دت��ه  ع�سرة  ال�سابع  بلغ  وح��ني  اأع���وام،  الع�سرة  يتجاوز  مل  وعمره 
ذهب  االأوىل  العاملية  احلرب  اندالع  ب�سبب  لكنه  باري�ض،  يف  للدرا�سة  العراقّية 
الفنون اجلميلة  للنحت يف معهد  اأوربا عمل مدر�سا  اإىل روما، وبعد عودته من 
اأ�س�ض مع جمموعة  ببغداد، كما عمل مرمّما للتحف االآ�سورية وال�سومرّية، وقد 
من زمالئه العراقيني منهم عطا �سربي، وحافظ الدروبي قبيل احلرب العاملّية 
الثانية حركة فنّية جديدة اأطلق عليها ) حركة الرّواد ( ثم �سّكل مع جمموعة من 
الفنانني البولونيني الالجئني اإىل العراق -فيما بعد- مدر�سة تعنى باأ�ساليب الفن 

احلديث وبدرا�سة هذه االأ�ساليب على وفق اأ�س�ض علمّية، وقد تكّللت جهوده هذه 
باإن�ساء مدر�سة )جماعة بغداد للفن احلديث( عام 1951 باال�سرتاك مع نخبة 
من الر�سامني والنحاتني واملعماريني والكّتاب واملنّظرين يف الفنون واالآداب. يف 
باجلائزة  1953م  عام  املجهول(  ال�سيا�سي  ب�)ال�سجني  املو�سوم  عمله  فاز  حني 
االأو�سط  ال�سرق  الوحيد من  امل�سرتك  الثانية يف م�سابقة نحت عاملية، وكان هو 
بهذه امل�سابقة، والزالت االأمم املتحدة حتتفظ لالآن مب�سّغر برونزي لهذا العمل 
�سمن مقتنياتها اخلا�سة، وقد عر�ض جواد �سليم اأعماله يف الر�سم والنحت يف 
وا�سنطن وباري�ض ونيويورك و�سيكاغو ومدن عاملية اأخرى عديدة وكانت تلقى من 

الثناء واالإعجاب ال�سيء الكثري. 
يدرك  والنحتّية  الت�سكيلّية  والإبداعاته  �سليم  جواد  الراحل  الأعمال  املتابع  ولعّل 
ب�سهولة طبيعة ثقافة الرجل احلياتّية والفنّية التي هي عبارة عن مزيج متجان�ض 
وخطوطه  مبنمنماته  امل��وروث  واالإ�سالمي  العربي  للر�سم  اجلمايل  ال��ذوق  من 

 من يتحدث عن جواد �شليم املبدع يجد نف�شه منجذبا للحديث عن اأثره البارز ) ن�شب احلرّية ( ال�شامخ يف ميدان التحرير بقلب 
العا�شمة احلبيبة بغداد، وهو الأثر الذي �شيظل حمفورا بالذاكرة العراقّية املعا�شرة، وبحياة النا�ص التي �شهدت يف الع�شر 

احلديث جمموعة حتّولت فكرّية و�شيا�شّية واجتماعّية ع�شرية واكبها جواد �شليم بح�ّشه املرهف وبتوقه اإىل املطلق واإىل احلرّية 
يف اأ�شمى جتلّياتها من خالل جمموعة متمّيزة من الأعمال الفنّية والت�شكيلّية التي توؤّكد عبقرّيته ال�شخ�شية الفّذة وامل�شدودة 

اإىل احلرية ب�شفتها �شرطا حيوّيا لإغناء التجارب الب�شرّية ولدعم تعاي�ص الأ�شوات والنغمات املتنافرة، بغية جتديد ن�شغ احلياة 
وتر�شيخ قيم التغيري والفكر احلداثي املتنّور

 

 

 • علي يا�سني جواد سليم  ..    رؤية أوسع من الحلم
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وزخ���رف���ت���ه وم����ن امل��ن��ه��ج 
االأورب�����ي احل��دي��ث ال��ذي 
يف  درا���س��ت��ه  اأث���ن���اء  ثقفه 
توّجهه  عن  ف�سال  اأورب���ا، 
الفني الذي يغّذيه ح�ضٌّ ذو 
اإمالءات اجتماعّية وبيئّية حملّية، باالإ�سافة اإىل جتاربه ال�سخ�سّية اخلا�سة 
املحلي  والتاريخي  تنطلق من اخلا�ض  �سمولية  فكرّية  روؤية  بلورة  واملميزة يف 

لتعانق االإن�ساين والكوين الكّلي.
املعماري  مع  م�ساركة  �سليم  جواد  به  العمل  ابتداأ  الذي   ) احلرّية  ن�سب   (  
النحتّية  االأعمال  اأ�سهر  هو  1959م  عام  اجلادرجي  رفعت  الكبري  العراقي 
اأعماال  الن�سب  هذا  ويحاكي  االأو�سط،  ال�سرق  يف  مكانّية  م�ساحة  واأكربها 
تروي  �سردي  طابع  ذات  اأعمال  وهي  القدماء،  العراقّيون  عرفها  جدارّية 
البطولّية  واالأعمال  االأ�ساطري  ق�س�ض  وحتكي  والقادة،  اجليو�ض  انت�سارات 
التي اأجنزها االإن�سان العراقي اآنذاك يف هيئات متعددة االأ�سكال كالزقورات 
وامل�ساطب ال�سومرية امل�سممة لرُتى من مكان بعيد، و�سوى ذلك من اأعمال 

حفظها تراث وادي الرافدين الزاخر بالفن قبل اآالف ال�سنني.
تاريخ  تاريخّية حا�سمة يف  للحظة  العمالق هذا  بعمله  يوؤّرخ  كان  �سليم  جواد 
العراق احلديث، وهذه اللحظة حتكي ق�سة انتقال البلد من امَلَلِكّية االإقطاعّية 
واآزره��ا  اجلي�ض  قادها  كربى  ث��ورة  يف  1958م  عام  اجلمهوري  النظام  اإىل 

وراءه   تقف  التي  االأجنبّية  الو�ساية  امَلَلكي وعلى  النظام  للق�ساء على  ال�سعب 
وحتميه.

فيما  تتاآزر  منحوتة  ع�سرة  اأرب��ع  ح��ّرة  خميلة  اأبدعته  ال��ذي  الن�سب  وي�سم 
حتى  ال�سومري  العهد  من  العراقي  االإن�سان  ح�سارة  م�سرية  لتحكي  بينها 
قيام اجلمهورية االأوىل يف تاريخ العراق، وقد �ساعد م�ستوى ارتفاع الن�سب 
على   ) اأك��رث من خم�سني مرتا   ( الن�سبي  وطوله   ) اأمتار  ثمانية  اأك��رث من   (
بارع  ب�سكل  �سليم  ا�ستثمرها  تراتبّية  ومكّوناته بطريقة  العمل  توزيع مفردات 
للتخل�ض من اجلمود الذي قد تقع فيه املنحوتات الربونزية البارزة والإ�سباغ 
روح احلركة واحلياة على كائنات الن�سب املختلفة بغية حتفيز حا�سة الب�سر 
به هياأة  توحي  اأن  ملا مُيكن  تاأويلي مفتوح  نحو ف�ساء  الكّلي  للم�سهد  املتطلعة 

العمل الكّلّية التي تتخذ �سكل جملة عربّية نرثية طويلة!
لكن قبيل افتتاح هذا العمل العمالق بثالثة اأ�سهر تقريبا تعّر�ض جواد �سليم 
اأن  دون  1961م  عام  الثاين  كانون   23 يف  بحياته  اأودت  �سديدة  قلبّية  لنوبة 
تكتحل عيناه بروؤية مولوده احلبيب اجلديد، ودون اأن يلم�ض مدى االأثر الذي 
يرتكه هذا االإجناز الفني البالغ الرثاء يف نف�ض من يتطّلع اإليه بدقة واإمعان، 
لكن هذا االأثر ظّل يقف بارزا يف �سماء بغداد يجتمع حتت اأفيائه ورموزه كلُّ 
العراقيني بطوائفهم واأديانهم حينما يريدون التعبري بعفوية �سادقة عن حّبهم 
رف�سهم  عن  التعبري  يف  يرغبون  وحينما  الوطنّية،  وللوحدة  وللحرّية  للحياة 

للموت املجاين ولال�ستبداد والقهر والقيود. 



     يتكون الكتاب من مقدمة للمرتجم وتقدمي للموؤلف وثالثة اأق�شام:
       يحتوي الق�شم الأول اأربعة اأجزاء: ن�شاأة الرواية)خلفية عامة( 

ون�شاأة الرواية)الكوفية( واملراحل الثانوية للرواية يف العهد 
الأموي.

     بينما يت�شمن الق�شم الثا من الكتاب: مقدمة، والرواية 
ال�شنية)750-800( والرواية العبا�شية)850-800( 

والرواية ال�شيعية)750-850( والرواية املتبقية املوؤيدة 
لالأمويني)750-850( واأخريا اإعادة ت�شرة للنقاط الأ�شا�شية.
     وي�شتمل الق�شم الثالث على: حماولت وم�شاع للت�شوية وهيد، 

والبالذري)املتوفى892( والطربي)املتوفى923( والدينوري)املتوفى 
حوايل895( وخال�شة وا�شتنتا ثم م�شرد بالرتجمة النكليزية 

لبع�ص امل�شطلحات يليها يف التاريخ الإ�شالمي ثم ثبت املراجع.
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�سعب  واختبار  بامتحان  قالئل  ايام  قبل   العراق  مّر 
اأراد  وقد  النواب،  ملجل�ض  الت�سريعة  االنتخابات  وهو 
مل�سلحتهم  االنتخابي  امللف  ا�ستغالل  العراق  اع��داء 
لكن حكمة املرجعية الدينية العليا املتمثلة ب�سماحة اية 
-دام  ال�سي�ستاين  احل�سيني  علي  ال�سيد  العظمى  اهلل 
الدميقراطي  املنجز  على  االلتفاف  دون  حالت  ظله- 
يدفعها  م��ازال  غالية  اأثمان  بعد  العراق  عرفه  ال��ذي 
احلكمة  جت��ّل��ت  وق��د  ال����ربرة،  اأب��ن��ائ��ه  دم  م��ن  لليوم 
ملف  غلق  اإىل  املرجعّية  دع��وة  اأخ��رى من خالل  مرة 
وعدم  ال�سحيح  ب�سكلها  اإجرائها  بعد  االنتخابات 
اخلو�ض يف امل�سائل التي تثري احل�سا�سّية والفتنة بني 
مكونات ال�سعب الواحد بغ�ض النظر عن طبيعة اأطيافه 
ودرجة قربها اأو بعدها عن املرجعية التي اأعلنت مرارا 
واحدة  م�سافة  على  بالوقوف  املتمّثل  موقفها  وتكرارا 
واأهوائه  ال�سعب  احرتامها الختيارات  مع  من اجلميع 
اخلا�سة يف العملية، وقد ن�ست الفتوى ال�سادرة من 
االآخرين  لنجاح  نفرح  )اأن  ���س��رورة:  على  املرجعية 
تن�سغلوا  وال  لنا،  قوة  ذلك  ففي  جمتمعنا،  اأبناء  من 
يحيكه  مما  حذٍر  على  وكونوا  اجلانبية  بال�سراعات 
لكم االأعداء، وعلينا اأن نوؤازر بع�سنا االآخر، ونتما�سك 
ما  كل  وبعد  واالآن  والتفرق(.  الفرقة  وننبذ  ونتعا�سد 
حاق بالعراق والعراقيني من دمار وف، يجب على كّل 
االإخوة يف البلد الواحد اأن ي�سغوا جيًدا اإىل اأبعاد هذه 
الفتوى، واأن يعت�سموا بحبل اهلل جميعا وال يتفرقوا كي 
يتخطوا هذه املحنة الع�سيبة، ويعملوا بقلب واحد كي 

ي�سبح العراق مثاال واأمنوذجا للجميع.

اغلقوا امللف 



◄  يكتبها: ح�سني ال�سالمي



   وجاء غالف الكتاب موحيا بالكثري، فعندما يلقي القارئ نظرة 
مع  علي)ع(  ا�سم  حتت  تقع  مثمرة  �سجرة  اأن  يجد  الغالف  على 
�سماء زرقاء وقليل من ال�سحب توحي بالربيع، بينما تكتنف كلمة 
معاوية دكنة توحي بجو ملبد بالغيوم حالكة ال�سواد مع �سجرة ذابلة 

قد �سقطت كل اأوراقها.

اإن       يقول املرتجم يف مقدمته ال�سافية وعلى مدى 35 �سفحة 
الكتاب يقع �سمن دائرة درا�سات املفا�سلة التي �ساعت لدى الكتاب 
الذي �سنف كتابا بعنوان)النزاع  العرب مثل اجلاحظ واملقريزي 
اأول  اأن  املرتجم  ويذكر  ها�سم(.  وبني  اأمية  بني  فيما  والتخا�سم 
الكلبي  دحية  اب��ن  اخلطاب  اأب��ي  كتاب  هو  االجت��اه  ه��ذا  يف  كتاب 

اأ. د. حميد ح�شون بجية

 Ali درا�شة يف ن�شاأة ومنو الكتابة التاريخية الإ�شالمية حتى نهاية القرن التا�شع امليالدي-الثالث الهجري(
 and Mu'awiya in early Arabic tradition : studies on the Genesis
 and growth of Islamic historical writing until the end of the
ترجمة   Erling Ladewig Peterson بيرت�شن  ليدوك  اأيرلنك  ninth century(تاأليف 
الأمــرية  ودار  الأ�شرف  النجف  يف  املجتبى  دار  من�شورات  من  ناجي.  اجلبار  عبد  الأ�شتاذ  وتعليق  وتقدمي 

للطباعة والن�شر والتوزيع بريوت     2009م | 1430هـ. عدد ال�شفحات: 336.
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قراءة يف كتاب 



املتوفى �سنة 633ه�| 1235 م )اأعالم الن�سر املبني يف املفا�سلة 
التي  معاوية  كتابات  على  املرتجم  يعرج  ثم  �سفني(.  اأهلي  بني 
وجهها اإىل علي)ع(مما ت�ستمل على مثل تلك املفا�سالت. بينما 
يجيبه االإمام  �سعرا اأو نرثا مما يعرب عما لديه من ف�سائل مما ال 

يت�سع املجال للخو�ض فيه. 
ون�ساأة  اأ�سل  يف  تفكيكية  درا�سة  الكتاب  اأن  املرتجم  يذكر  ثم     
ا�ست�سراقية  اأنها)درا�سة  القارئ  ي��درك  اإذ  التاريخية.  الرواية 
حتليلية قيمة اأخذت على عاتقها منهج تفكيك الروايات...و�سوال 
ل��الأح��داث  ج��دي��د(  فهم  يف  كثريا  تفيد  وحم�سالت  نتائج  اإىل 

التاريخية.
     ويعرج املرتجم على ما فر�سه مو�سوع كهذا على الربوفي�سور 
بيرت�سن اأن يرجع اإىل الوراء قليال وبالذات اىل ما حدث يف حرب 
يف  الكربى(  ح�سني)الفتنة  طه  د.  اأ�سماه  ما  قبلها  ومن  اجلمل 
التاريخ االإ�سالمي، وما حدث من مترد االأم�سار االإ�سالمية على 
عثمان وما كان له من تداعيات)كانت �سريعة جدا ومذهلة(. وقد 
تتبع الربوفي�سور منهج اال�ست�سراق الدانيماركي وباالأخ�ض لكتاب 
ويقول  وغريهم.  وفريدالندر  وفاجيلري  وفلهاوزن  كيتاين  مثل 
املنهج)جلعله  بذلك  اال�ست�سهاد  على  �سجعه  ذل��ك  اأن  املرتجم 
اأمنوذجا يف منهج اإعادة قراءة تاريخنا االإ�سالمي قراءة جديدة 
متحررة تعمل بجد على تنقيته مما علق به من اإ�سكاليات كثرية 

يف تدلي�ض الروايات التاريخية وتزييفها وتلفيقها والد�ض فيها(.
اأ�ساب ال��رواة احلقيقيني من حيف      ثم يعّرج املرتجم على ما 
وا�ستبدال رواياتهم بروايات م�سدرها رواة مل يح�سلوا على ق�سط 
وافر من الثقة حتى عند علماء اجلرح والتعديل، كون الثقاة من 

الرواة يو�سمون مبيلهم للراف�سة. 
اإع���ادة ق���راءة التاريخ  ث��ورة يف  اإن )اإح����داث    وي��ق��ول امل��رتج��م 
رغم  احل�سر(،  وجه  على  ا�ست�سراقيا  منهجا  يكن  مل  االإ�سالمي 
�سخ�سه  قد  منهج  االأ�سل  )ولكنه يف  قد طبقوه،  امل�ست�سرقني  اأن 
التاريخ  فيل�سوف  بالذكر  واأخ�ض  االأع���الم،  موؤرخينا  من  ع��دد 
املوؤرخني  فحول  اأن  يقول  ثم  خ��ل��دون(.  اب��ن  االإ�سالمي  العربي 
من  وبد�سائ�ض  املتطفلني  لكن  وجمعوها  التاريخ  اأخبار  ا�ستوعبوا 
بعدهم  ج��اء  من  واتبعهم  م�سعفة،  رواي��ات  فيها  لفقوا  الباطل 
للهجرة  الثامن  القرن  يف  خلدون  ابن  �سخ�ض  وقد  حتقيق.  دون 
الرابع  القرن  منذ  اإىل ذلك  �سبقه  وقد  بها،  و�سكك  املعايب  تلك 

واملقريزي.  االأث��ري  واب��ن  وم�سكويه  وامل�سعودي  الطربي  الهجري 
العربي  التاريخ  كتابة  اإع��ادة  من  التخوف  عن  املرتجم  ويت�ساءل 
من  االأوىل  الثالثة  القرون  يف  ال�ساخنة  مراحله  يف  واالإ�سالمي 
واإحالل  واإق�سائهم  ال�سيعة  الرواة  الهجرة. ثم يعّرج على تغييب 

روايات االأمويني والعبا�سيني حمل رواياتهم. 
الرابع  القرن  من  بدءا  بعد  فيما  التاأليف  كرثة  املرتجم  ويعزو    
والتلفيق يف  التدلي�ض  متف�سية يف  حالة  هناك  )اأن  اإىل  الهجري، 
التدوين التاريخي واالأهم من ذلك يف تدوين احلديث ال�سريف(، 
مما اأدى بهوؤالء الكتاب اأن يقوموا )بتهذيب التدوين وت�سحيحه 
لكن  ج��دا(.  زائ��د  وحتريف  �سوائب  من  به  علق  مما  وت�سفيته 
�سدي  موقف  )الت��خ��اذ  البع�ض  حم���اوالت  اإىل  يعزوها  البع�ض 
تلك  باالأخ�ض  العبا�سي  الع�سر  تتنامى يف  اأخذت  التي  باملرويات 

التي توايل اأهل البيت العلوي(. 
والتعديل  اجل��رح  رواي��ات  اإىل ظهور  بحاجة  االإع��الم  كان  وقد    
وت�سنيف الرواة اإىل ثقة وغري ثقة وعمدة و�سعيف ومرتوك)واىل 
عامل ثقة ثقة ثقة واىل راف�سي �سعيف(.  ويتناول املرتجم فيما 
الكتاب  وثناء  مروياتهم  وطبيعة  للرواة  اأ�سماء  تبقى من مقدمته 
اأن  فيذكر  ال��ك��ت��اب.  اأول��ئ��ك  ي��راه  م��ا  ح�سب  رف�سهم  اأو  عليهم 
)البالذري مل يعتمد منهجا حتليليا يف اختياره الروايات بقدر ما 
قائلها  يتحرى عن  اأن  دون  وال�سعيفة  الهزيلة  الرواية  يجمع  كان 
من  كانت  اإذا  وفيما  حمرفة  اأنها  اأم  �سحيحة  كانت  اإذا  وفيما 
�سنع راويها كبوق الأعمال معاوية وماآثره اأم غري ذلك(. ويتناول 
املرتجم �سخ�سيات مثل عامر بن �سراحيل بن عبد ال�سعبي الذي 
كان متذبذبا واأميا ولكن ماأثرته الوحيدة اأنه كان بوقا لالأمويني. 

تتبعه  بيرت�سن)يف  الربوفي�سور  يثني املرتجم على ما حققه  ثم    
التحليلي الأ�سانيد املرويات عن معركة �سفني بالدرجة االأ�سا�ض(.
ال�سام  لرواية  ال�سدية  )الرواية  بني  بيرت�سون-مييز  –اأي  وهو 
وهي الرواية الكوفية التي بداأت ثابتة يف خطها االإخباري وانتهت 
به(. كما اأنه )ال يغفل الرواية العثمانية الب�سرية وميلها واأحيانا 

اندماجها بالرواية ال�سامية االأموية(.
  واأخريا فهذا كتاب ال يعّو�ض عن قراءته اأن نقراأ عنه بل ينبغي 

اأن نقراأه.
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وقد يلجاأ البع�ض اإىل حمل معاول الهدم من 
االآخرين  �سخ�سية  اأرك���ان  يف  ال�سرب  اج��ل 
الدافع  ولعل  �ساأنهم  من  واالنتقا�ض  واحل��ط 
�ساحبه  على  ب�سدة  ي�سغط  ال���ذي  النف�سي 
يف  بالنق�ض  ال�سعور  هو  ال�سلوك  هذا  ملزاولة 
يحاول  خلال  هنالك  اإن  اأي  ال�سخ�سية  بناء 
غريه  مهاجمة  خ��الل  م��ن  تغطيته  �ساحبه 

وحماولة الظهور باأنه االأف�سل...
 يقول علماء النف�ض: اإن املرء ما هاجم غريه 

وانتق�ض منه اإال ل�سعوره بنق�ض.
مري�سة  ثقافة  هي  االآخرين  ت�سقيط  وثقافة   
وهذا الت�سقيط ينق�سم اإىل  اأق�سام �ستى منه 
اأو  اإثبات  الت�سقيط ال�سيا�سي فالبع�ض يحاول 
ادعاء اإن حزبه اأو منظمته اأو حركته اأو غريها 
واال�ستقامة  ال�سواب  على  هو  الت�سميات  من 
اأما غريه فال، فيعمد اإىل اإتباع اأ�سلوب الت�سنيع 
من  جاعال  االآخرين  بحق  والقذف  واالتهام 
ذلك �سبيال لهدم �سخ�سية غريه )احلقيقية 
اأو املعنوية بهدف اإلغاء لالآخر والظهور مبظهر 
االأف�سل واالأقوى. وهناك األوانا اأخرى للت�سقيط 
ذلك  اأك��ان  �سواء  االجتماعي  الت�سقيط  منها 
الثقايف،  اأو  الدرا�سي  اأو  الوظيفي  اجلانب  يف 
والت�سقيط الديني والذي هو من اأخطر واأب�سع 
اإىل ف�سل عوام  الت�سقيط الذي يهدف  األوان 
النا�ض عن رجل الدين باعتباره قدوة �ساحلة 

منها  للحط  �سخ�سيته  وبا�ستهداف  للمجتمع 
تربطه  التي  للثقة  قاتلة  �سميمية  �سربة  وهو 
هو  لذلك  امل�ستخدمة  االأ�ساليب  ومن  بغريه، 
البهتان والذي يقوم باإ�سفاء  ون�سبة ال�سفات 
�سخ�سية  يف  املوجودة  غري  واملثالب  واملعايب 
الرجل املعاب عليه، وقد حذر الر�سول االأقد�ض 
)�سلى اهلل عليه واآله( من البهتان بالقول: )اإن 

البهتان يوجب عذاب القرب(.
وكذلك الكذب وهو االإخبار مبا ال يطابق الواقع 
وهو من ا�سد املحرمات وكلها اأ�ساليب �سيطانية 
-�سبحانه  خالقه  ر���س��ا  ع��ن  االإن�����س��ان  تبعد 
يف  به  وتقذف  اإن�سانيته  من  وحتط  وتعاىل-  
م�ستنقع الرذيلة حتى يبتلعه ويختفي فيه مثال 
ال��ذي جعله اهلل -ع��ّز وج��ّل- خليفة  االإن�سان 
له يف اأر�سه قال تبارك ا�سمه )واإذ قال ربك 
للمالئكة اإين جاعل يف االأر�ض خليفة( �سورة 

البقرة االآية 30.
ال��ذي  االإن�����س��ان  ف��اأن  العك�ض متاما  على  ب��ل   
من  ه��و  احل��ق��ة  االإن�����س��ان��ي��ة  قيم  فيه  تتجلى 
فاالإن�سان  غ��ريه،  عيوب  عن  للتغا�سي  ي�سعى 
ال تخلو �سخ�سيته من نقائ�ض فاإذا �سعى اإىل 
اإ�سالحها وا�ستغل بتقومي وتهذيب نف�سه ا�ستغل 
عن عيوب غريه لكرثة ما يجده يف نف�سه من 
عيوب ونقائ�ض ومثال ذلك من ا�ستغل برتميم 
واإ�سالح بيته فاأنه �سين�سغل عن االلتفات اإىل 

نقائ�ض بيوت غريه وكفى املرء ا�ستغاال بعيوبه 
عليه  اهلل  )�سل  االأك��م��ل  النبي  عن  ورد  وق��د 

واآله( قوله: )عظموا اأنف�سكم بالتغافل(.
وعلى االإن�سان اإن يعلم اإن اإ�سالح املجتمع  يبداأ 
قراآنه  يف  العظيم  العلي  قال  وقد  ال��ذات  من 
املجيد )اإن اهلل ال يغري ما بقوم حتى يغريوا 
البد  وكذلك   ،11 االآي��ة  الرعد  باأنف�سهم(  ما 
لالإن�سان من اأن يتبني مواطن ال�سعف واخللل 
ت�سمحل  كي  مبحاربتها  يقوم  حتى  نف�سه  يف 
مواطن  يعزز  وان  تتال�سى  حتى  ف�سيئا  �سيئا 
القوة  يف نف�سه ويبداأ بتعزيزها وتثبيت اأركانها 
وبالتايل  يكون قدوة �ساحلة لغريه وكما اأو�سانا 
ال�سالة  عليهم  البيت  اأه��ل  اأئمة  احلق  اأئمة 
وال�سالم بقولهم )كونوا لنا دعاة  �سامتني( اأي 
اإن ندعو النا�ض اإىل نهجهم ال�سريف من خالل 
اإىل واقع ملمو�ض  النظرية وجت�سيدها  حتويل 
اأي اخلروج من حيز التنظري اإىل حيز التطبيق 

العملي الذي يتبلور يف م�ساديق خارجية.

ثقافة التسقيط
ان اأول من ادعى الأف�شلية هو اإبلي�ص اللعني كما اأخربنا بذلك كتاب اهلل  

ادم)عليه  لأبينا  التكري  ال�شجود  رف�ص  عندما  عنه  حكاية  تعاىل 
ال�شالم(...

  خالد غانم الطائي
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ت�سلط  ان  ارت���اأت  احل�سينية  الرو�سة  جملة 
االأ�سواء على اأهمية اأفراح �سهر �سعبان املعظم 
اللقاءات  اأول  فكان  لقاءات  اأجرت عدة  حيث 
مع ال�سيخ ) حممد �سادق ( من دار اجلوادين 
حيث قال:اإن الهدف االأ�سا�ض من اإحياء مواليد 
االأئمة -عليهم ال�سالم- واالحتفال بها هو اأن 
اجلهادية  واحلركة  والتجارب  العرب  ن�ستلهم 
التي تتمثل باالإمام احل�سني وعلي االأكرب وعلي 
اأي�سا  ون�ستلهم  ال�سالم-  -عليهم  ال�سجاد 
يتعاملون  االأئمة  كان  كما  احلياة  يف  التعامل 
فيها وكيف نعمل يف الدنيا للفوز باالآخرة وهذا 
الفوز نح�سل عليه عن طريق منهج اأهل البيت 
-عليهم ال�سالم- وال نحاول ان ناأخذ ميينا او 
ي�سارا بدون اأهل البيت -عليهم ال�سالم- الأنهم 

منهج حياتي متكامل .
بهذه  باالحتفال  يكتفي  وال  �سادق"  واأ���س��اف 
االأيام فقط باالإ�سعار واالأنا�سيد بل ال�سروري 
هو اإلقاء املحا�سرات القيمة ملنهج اأهل البيت 
وح��ي��ات��ه��م و���س��ريت��ه��م واأخ��الق��ه��م وامل��ن��اه��ج 
التي  الزمنية  الفرتة  خالل  من  اتبعوها  التي 
مليئة  ولكنها  قليلة  ف��رتة  وه��ي  فيها  عا�سوا 
باالإحداث والعرب والن�سائح والتجارب فلذلك 
اإلقاء  اأ�سا�سها  يكون  ان  يجب  املنا�سبات  هذه 
املحا�سرات لكي ن�ستلهم من حياة اأئمتنا العرب 
واحلكم و كي ي�ستفيد منها اكرب قدر ممكن من  

النا�ض.
حول  احل��دي��ث  ت��ن��اول  ال��غ��زي،  فا�سل  ال�سيخ 
-عليهم  اأئمتنا  مواليد  اإحياء  من  اال�ستفادة 
الكربى  اال�ستفادة  اإن  قال"  حيث  ال�سالم- 
درو���ض  خ��الل  من  املعظم  �سعبان  يف  املثلى  و 
حياة االأئمة -عليهم ال�سالم- غري ان الكثري 
من يحيونها قد تتخّللها اأمور خمالفة لل�سريعة 

وطريقة االحتفال خمالفة لل�سريعة االإ�سالمي  
االأئمة  حلياة  ا�ستذكار  هي  املثلى  فالطريقة 
ومع احلكام  النا�ض  يت�سرفون مع  كانوا  كيف 
طريقة  اأف�سل  وه��ذه  واأ�سرهم  اأبنائهم  وم��ع 
عليهم  االأئمة  والدات  ذك��رى  من  لال�ستفادة 
الغزي"  واأو���س��ح  وال�سالم".  ال�سالة  اأف�سل 
ذكرى  الإحياء  املهمة  االأخ��رى  االأه���داف  احد 
والدات االأئمة عليهم ال�سالم هو عر�ض �سرية 
كاملة لالإمام املع�سوم بذكرى والدته الن اي 
امة ال متجد عظمائها لي�ض لها تاريخ ولي�ض لها 
م�ستقبل ونحن لدينا تاريخ اأعظم من كل بقاع 
واإذا  الب�سرية  واأعظم من كل مدار�ض  االأر�ض 
ال�سالم  عليهم  اأئمتنا  من  واحد  حياة  در�سنا 
ال نحتاج اإىل ان نتاأثر باأفكار الغرب وال باأفكار 
والدة  علينا  عندما متر  فاملفرو�ض  اإن�سان  اي 
ن�ستنطق  ان  ال�سالم علينا  االأئمة عليهم  احد 
وك��ان  توجيهاته".  نطبق  ان  ون��ح��اول  حياته 
موؤ�س�سة  ممثل  حمدى  ه�سام  مع  لقاٌء  لدينا 
ان  فبنّي"  لبنان   � ال���رتاث  الإح��ي��اء  البيت  اآل 
والزمان  الع�سر  �ساحب  االإم��ام  مولد  اإحياء 
اأه��ل  ومواليد  ال�سريف-  فرجه  اهلل  -عجل 
االلتزام  اإىل  تدعو  ال�سالم-   -عليهم  البيت 
بخط االأئمة وبالت�سحيات التي قاموا بها من 
اجل االإن�سانية ومن اجل دين االإ�سالم وكذلك 
باأننا  باالأمان  وت�سعرنا  قلوبنا  يف  حبهم  تعمق 
بهم  نت�سبث  من  ُهناك  واإمن��ا  �سائعني  ل�سنا 
منهجهم  على  ون�سري  واملحن،  ال�سدائد  وقت 
واأخالقهم وتعاليهم، وهم خري منقذ لنا،  وهم 
قدوتنا، وعلى امل�سلم ان ميار�ض هذه ال�سعائر 
االأدعية  ويقراأ  املقد�سة  االأماكن  زيارة  وي��وؤدي 
االآخر  باملنا�سبة".ولقاوؤنا  اخلا�سة  والزيارات 
علم  ماج�ستري  نعمة،  زينب  االأ�ستاذة  مع  كان 

  دروس ومواعظ 

اأئمة الهدى -عليهم ال�شالم- فاأيامه من  �شهر �شعبان �شهر �شرور امل�شلمني بولدة 
الأيام املهمة يف تاريخ الإ�شالم حيث ولد يف هذا ال�شهر الإمام احل�شني واأخوه قمر 
الع�شرية ابو الف�شل العبا�ص وولده علي ال�شجاد وولده الأخر علي الأكرب -عليهم 
ال�شالم- ومنقذ الب�شرية الإمام املهدي املنتظر -عجل اهلل تعاىل فرجه ال�شريف- 

حيث يحتفل امل�شلمون يف �شتى بقاع الأر�ص بهذه الولدات امليمونة.
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اأهل  ملحبي  مهم  �سعبان  قالت" �سهر  النف�ض، 
البيت عليهم ال�سالم خا�سة وامل�سلمني ب�سورة 
حت�سن  فيه  ن��رى  مف�سل  ال�سهر  وه��ذا  عامة 
نف�سيات الكثري من النا�ض يف املجتمع العراقي 
الذي يعي�ض يف ظروف �سعبة ومير يف م�ساكل 
اجل��ان��ب  ح��ي��ث  ك��ث��رية  و�سيا�سية  اجتماعية 
النف�سي متدهور ومن خالل �سهر �سعبان والذي 
فيه كثري من املواليد حيث يذهب اغلب النا�ض 
لزيارة املراقد املقد�سة في�سعرون بحالة نف�سية 
، وبذلك تتغري حالتهم  م�ستقرة وارتياح كبري 
النف�سية نحو االأف�سل، واأف�سل اأجواء لتح�سني 
املراقد  زي���ارة  هو  لل�سخ�ض  النف�سي  الو�سع 
عليهم  البيت  اأه��ل  مواليد  واإح��ي��اء  املقد�سة 

ال�سالم".
وتابعت نعمة" فعندما يلجاأ الزائر للزيارة تتغري 
من  باال�ستقرار  ي�سعر  و  االأح�سن  نحو  نف�سيته 
املراقد  يف  املوجودة  االإميانية  االأج���واء  خالل 
املقد�سة ، وكلما ي�سعر االإن�سان بال�سيق والتوتر 
نعمة  وه��ذه  املقد�سة،  املراقد  زي��ارة  اإىل  يلجاأ 

كبرية من اهلل -�سبحانه وتعاىل- لعباده".
الفرح  تدخل  املواليد  اإح��ي��اء  ان  واأو�سحت" 
والبهجة  وال�سرور على قلوب العائلة من كبريهم 
حتى �سغريهم وهي تعد فر�سة لتعّرف االأطفال 
اليوم  ه��ذا  اإح��ي��اء  معنى  واإدراك  االأئ��م��ة  على 

باالأفراح واملباهج وتبادل الهدايا والزيارات".
املو�سوي،  فرقان  العلوية  مع  كان  لقائنا  ختام 
حيث  االأ���س��ري  االإر���س��اد  مركز  يف  ا�ست�سارية 
قالت" �سهر �سعبان له خ�سو�سية لدى امل�سلمني 
عامة لكرثة الوالدات لالئمة -عليهم ال�سالم- 
عند  املجتمع  نفو�ض  يف  مكانة  ال�سهر  ول��ه��ذا 
االحتفال بالوالدات املباركة حيث يذهب الكل 

لزيارة املراقد املقد�سة ففي �سهر �سعبان تبداأ 
االمام  الر�سول  �سبط  مبولد  املباركة  املواليد 
الف�سل  اب��ي  ومولد  ال�سالم-  -عليه  احل�سني 
العبا�ض يليه مولد االمام علي ال�سجاد -عليهما 
ال�سالم- و مولد علي االكرب ويف الن�سف من 
عجل  والزمان-  الع�سر  �ساحب  مولد  �سعبان 
�سخ�سيات  هي  وه��ذه  ال�سريف-   فرجه  اهلل 
ترى  ل��ذا  النا�ض  قلوب  يف  مكانة  لها  عظيمة 
الفرد يبحث عن اخالقهم الطاهرة ويقراأ عن 
االمام احل�سني -عليه ال�سالم- ملاذا ا�ست�سهد 
وكثري عن تفا�سيل حياتهم املباركة لكي يحاول 
الفرد ان يكت�سب �سيئا من اخالقهم فيتعامل مع 
التاأثري بهم من خالل ذلك،  االخرين حماوال 
مواليد  اح��ي��اء  يف  امل�ساركة  او  احل�سور  اذن 
االئمة -عليهم ال�سالم- له �سعور خا�ض و�سفاء 
لقلوب املوؤمنني الن  االئمة تركوا اثرا كبريا يف 

نفو�ض النا�ض بكل املجتمعات اال�سالمية".
وهي  ال�سعبانية  زيارة  املو�سوي" احياء  وبّينت 

-عليه  املنتظر  امل��ه��دي  االم���ام  م��ول��د  ذك���رى 
ال�سالم-  يف مدينة كربالء املقد�سة عند قرب 
جده االمام احل�سني -عليه ال�سالم- الن االمام 
واعلى  االن�سانية  اج��ل  م��ن  �سيء  بكل  �سحى 
 ، النا�ض  قلوب  يف  حمبة  ون��ال  اال���س��الم  كلمة 
واي�سا االمام املهدي -عجل اهلل تعاىل فرجه 
ال�سريف- هو االآخذ بالثار لالمام احل�سني عليه 
ال�سالم لذا ترى املاليني من حمبينهم يحيون 
هذا اليوم املبارك عند مدينة االمام احل�سني 

عليه ال�سالم".
اأن يكون يف هذه االيام  وت��رى فرقان" وج��وب 
بني  الالحمدودة  وامل�ساعدة  التعاون  املباركة 
االخرى  اال�سهر  يف  هي  عما  واملختلفة  النا�ض 
ال�سالم  عليهم  االئمة  اخ��الق  تاأثري  هو  وه��ذا 
حيث تاأثروا باخالقهم وبتعاليمهم، فكل غايته 
ر�سا اهلل ور�سا ائمتنا عليهم ال�سالم يف هذه 
االيام التي فيها اجواء اميانية يف نفو�ض حمبني 

اهل البيت عليهم ال�سالم".

�سعبان املعظم  1435 ه�50





لتقييم  كمقيا�ض  اعتمدناها  ل��و  االأ���س�����ض  تلك  لكن   
االإعالميني  كل  قبل  من  تهمل  جندها  االإعالمي  االأداء 
املوؤدجلني، وامل�سي�سني، ومن اأ�سحاب القنوات الف�سائية، 
اأو ال�سحف... فاجلميع يعرّب عن راأي من ميّوله، فمن 
يتقاطع ويبحث عن احلقيقة يرمى خارج اللعبة، واحللبة 
املمولة وامل�سرفة، من  تت�سع ملن يوايل خط �سري اجلهة 
على  والقفز  والتحريف،  والتزوير،  التالعب،  يتم  هنا 
يتيحه  ومبا  اأخ��رى،  وباالفرتاء  تارة  بالتمويه  احلقائق، 

جمال اللعبة االإعالمية...
ويف مو�سوعة )الوكيبيديا( يعرف االت�سال اجلماهريي: 
هو عملية ات�سال تقوم بها هيئات اأو اأفراد بهدف الو�سول 
اإىل عدد كبري جدا من النا�ض با�ستخدام و�سيط مادي 
اجلماهريي  االت�سال  بو�سائل  يعرف  م��ا  م�ستخدمة 
االت�سال  و�سائل  تزايدت  وق��د  االإع���الم(.  )و�سائل  اأو 
االإذاعة  الزمن: 1- اجلرائد 2-  اجلماهريي مع تقدم 
ال�سرائط  ال�سينما 6-  االإنرتنت 5-  التليفزيون 4-   -3

باأنواعها )فيديو- كا�سيت...(
فيما االت�سال غري اجلماهريي:

التليفونية  االت�ساالت   -3 االإ���س��ارات   -2 احلديث   -1
االإنرتنت  ا�ستخدامات  بع�ض  الربيدية 5-  الر�سائل   -4

6- الو�سائط املتعددة التفاعلية.
اجلمهور  ب��ني  امل��ت��ب��ادل  االع��ت��م��اد  نظرية  وبخ�سو�ض 
وو�سائل االإعالم واملجتمع - البد من و�سع ثالث عالقات 
االإع��الم:  و�سائل  تاأثري  عن  التحدث  عند  االعتبار  يف 
االإع��الم يف  ثانيا: دور و�سائل  النظام االجتماعي،  اأوال: 
االإع��الم.  بو�سائل  اجلمهور  عالقة  ثالثا:  النظام،  هذا 

- ا�ستخدام و�سائل االإع��الم ال يتم مبعزل عن تاأثريات 
النظام االجتماعي ال�سائد، وطريقتنا يف التعامل مع تلك 
نتعلمه من املجتمع يف املا�سي، ومبا  تتاأثر مبا  الو�سائل 

يحدث يف اللحظة التي ن�ستقبل فيها الر�سالة. 
اأن���واع من  ال�سياق 4  ه��ذا  االإع���الم يف  و�سائل  وحت��دث 
التاأثريات: 1- التاأثريات املعرفية: اإزالة الغمو�ض- و�سع 
وال�سلوكيات  القيم  املعتقدات  نظم  زي���ادة  االأج��ن��دة- 
2- التاأثريات الوجدانية: احل�سا�سية للعنف - املخاوف 
- االغرتاب 3- التاأثريات ال�سلوكية: احلركة والفعل اأو 
فقدان الرغبة يف احلركة والفعل وهما من نتاج التاأثريات 
املعرفية والوجدانية. مهم ال�ستيعاب دورنا. )االإعالن ال 
يهدف فقط اإىل تقدمي املعرفة بقدر ما يهدف الإثارة رد 

فعل اأو �سلوك( 4- التاأثريات العقلية.
ورمبا يت�ساءل البع�ض: وهل يتفاعل االإعالم االإ�سالمي مع 

معطيات الع�سر احلديثة؟
االإعالم الر�سايل الذي اأ�س�سه النبي حممد- �سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم - بدعوته هو االأمنوذج املثايل يف اإي�سال 
احلقيقة اإىل االآخرين، و�سار مبنهجه اأئمة الهدى واأعالم 
الورى باقتفاء نف�ض االأثر ونف�ض العنوان... ف�سميم العمل 
اإ�سالح الذات واملجتمع،  الدعوي االإ�سالمي ينطلق من 
ومنه اإىل العاملية واالإن�سانية، فالنف�ض الب�سرية وال�سلوك 
القومي هي الهدف من البناء باالإعالم اجلاد، فتح�سينها 
من االنحراف، وعدم �سرقة املال العام، واإ�ساعة العنف، 
والف�ساد االإداري واملايل ، ت�سب يف اأ�ض العمل االإعالمي 
الهادف وتوجهاته للمجتمع، فتاأ�سيل القيم بكافة ال�سبل 
واملقروءة  املرئية  االإعالمية  اخلطابات  وبكل  املتاحة 

اأخالقية مكملة لر�سالة امل�سجد،  وامل�سموعة هي ر�سالة 
وطلب  والروحانيات  العبادات  اإقامة  ر�سالته  فامل�سجد 
االجتماعي  والتكافل  االإن�سانية  واالأخ��وة  والعلم  احلكمة 
وال�سري على هدى النبي واآله االأطهار، واالإعالم الر�سايل 
يكمل عمل امل�سجد ويتفق معه ببناء ال�سخ�سية ال�سوية 
املوؤمنة النافعة للمجتمع، فالعمل ال�سالح تواأم العبادة، 
فالدين لي�ض �سالة وطقو�سًا بل هو جت�سيد حي يتحرك 

بال�ساحة احلياتية ليج�سد خدمة املجتمع واالإن�سانية. 
اإن وظيفة االإع��الم لي�ست تزجية الوقت،  من هنا نقول 
ودغدغة  ت�سلية  اأو  ال��ذق��ون،  على  وال�سحك  وال��ه��زل، 
امل�ساعر، اأو عبادة الطاغوت، بل العك�ض متاما، فهو اأرقى 
الو�سائل احل�سارية يف تهذيب النف�ض وكماالتها باإ�ساعة 
والتاآخي،  وال��ت��اآزر،  وال��ت��ع��اون،  واملحبة،  اجل��م��ال،  قيم 
وال�سالم بني اجلميع، فقد حث القراآن الكرمي على العمل 
ن َذَكٍر اأَْو اأُنَثى  احِلًا م ال�سالح بقوله تعاىل َمْن َعِمَل �سَ
اأَْجَرُهم  ُهْم  َوَلَنْجِزَينَّ َبًة  َطي َحَياًة  ُه  َفَلُنْحِيَينَّ ُموؤِْمٌن  َوُه��َو 
ِباأَْح�َسِن َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن النحل97. فالعمل ال�سالح هو 
�سعادة للفرد واملجتمع واالإن�سانية وي�سّب بخدمة االنتظار 

االيجابي لالإمام املهدي )عّجل اهلل فرجه(...

اإلعالم والعمل الصالح
 

توؤكد النظريات التي و�شعها الأكاديون بالغرب وال�شرق على حقيقة جوهرية 
وهي  عربالو�شيط  احلقيقة  واإي�شال  اإر�شال  وهي  العــالم،  بخ�شو�ص  واحدة 
اأجل املعرفة ون�شر  اأو جماعًة من  "املتلقي" فردًا  اإليه  "الر�شالة" اإىل املر�شل 

الوعي، باعتماد املهنية.. واملو�شوعية.. واحليادية..

  صباح محسن كاظم
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• حوار: حممود امل�شعودي - اإعداد: عبدالرحمن الالمي

فاغتنمت جملة الرو�سة احل�سينية وجوده الطّيب يف كربالء 
املقّد�سة واأجرت معه احلوار التايل:

ومتى ا ت�شّيعتم؟  متى  منذ  احل�سينية:  لرو�سة 
اأعلنتم ذلك جهارًا؟

)عليها  ال��زه��راء  فاطمة  الطاهرة  ال�سّديقة  ح��ّب  اإّن 
ال�ّسالم( مغرو�ض يف قلوب كّل امل�سريني اإاّل الطارئني عليها 
)عليها  لها  العداء  تن�سب  التي  الوهابّية  الزمر  الذين  من 
كان  املطّهر  احل�سيني  امل�سهد  من  قربنا  وبحكم  ال�ّسالم(، 
يل تعّلق خا�ض باأهل البيت االأطهار )عليهم ال�ّسالم( منذ 
وركبُت  ت�سّيعي  فاأعلنُت  �سبابي  مع  و�سّب  منا  حتى  �سغري 
يف  ذلك  وكان  االأطهار،  واآل��ه  حممد  �سفينة  النجاة  �سفينة 

عام 1996م�.



من �شمن اجلموع املليونّية التي تزور مرقد الإمام 
ويف  املقد�شة  كربالء  يف  ال�ّشالم(  )عليه  احل�شني 
ال�شيد  الأوىل  وللمرة  زارهـــا  متعّددة،  موا�شم 
 54 العمر  من  البالغ  عمر  حممد  علي  فرحات 
�شنة وهو من القاهرة يف جمهورّية م�شر العربّية، 
والذي َعِدَل اىل اّتباع مدر�شة اأهل البيت الأطهار 
ال�شهيد  يد  على  18عامًا  منذ  ال�ّشالم(  )عليهم 

ال�شيخ ح�شن �شحاته )رحمه اهلل(.

 المصرّيون أكثر الناس حبًّا آلل البيت األطهار

ـ م�شر  • البلد : القاهرةـ 
• العمر : 54

حوار خا�ص مع امل�شتب�شر امل�شري فرحات علي حممد
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ت�شّيعكم ا كــان  هــل  احل�سينية:  لرو�سة 
اأهل  مدر�شة  باأف�شلية  اعتقادكم  نتيجة 

البيت الأطهار )عليهم ال�ّشالم(؟
ال�سيد فرحات: لقد كان ت�سّيعي نتيجة بحث وحترٍّ 
اهلل(  )رحمه  �سحاتة  ح�سن  ال�سيخ  مبعّية  طويلني 
والذي ُيعترب القاعدة االأ�سا�سية يل وجلميع اإخواين 
فهو  غ��ريه��ا،  ويف  ب��ل  م�سر  يف  امل�ستب�سرين  م��ن 
االقتداء  اىل  ومر�سدنا  اأبونا  وهو  الروحّي  مرجعنا 

مبذهب اأهل البيت )عليهم ال�سالم(.
لقد كان ال�سيخ ح�سن �سحاتة )رحمه اهلل( يتمّيز يف 
اأ�سلوبه بطريقة جميلة، وهي ت�سجيعنا على القراءة 
والبحث، والدخول يف النقا�سات التي تخ�ّض الدين 
باأنف�سنا  نعرف  لكي  طويلة،  لفرتات  االإ���س��الم��ي  
اأو  ال�سالم(  البيت )عليهم  اأهل  اأ�سح طريق  اأّيهما 
املذاهب االأخرى والتي منها الوهابّية، وكذلك وّفر 
لنا ال�سيخ �سحاته )رحمه اهلل( الكثري من امل�سادر 
كتب  من  ال�سالم(  )عليهم  البيت  باأهل  اخلا�سة 
خمتلفني،  ملحا�سرين  �سماعّية  واأ�سرطة  متنّوعة 
ووّط��د  ع��ّزز  نوعها  م��ن  الفريدة  الطريقة  وب��ه��ذه 
االإ�سكاالت  اأنواع  كّل  اأنف�سنا، وقطع  الت�سّيع يف  روح 

والت�سكيكات وال�سبهات املتعّلقة باملذهب ال�سيعي.

ال�شيخ ا ِحْبُتم  �شَ كم  احل�سينية:  لرو�سة 
�شحاتة؟ وكيف كان موؤّثرًا فيكم؟

 28 يقارب  ما  ال�سيخ  مع  كنت  ف��رح��ات:  ال�سيد 
على  تطلع  اأن  ت�ستطيع  طويلة  ف��رتة  وه��ي  ع��ام��ًا، 
تعّلمُت  ظروفه،  واختالف  اأحواله  كّل  يف  ال�سخ�ض 
تعّلمته  ما  واأه��ّم  الكثري،  ال�سيخ  �سماحة  من  فيها 
منه هو الهّمة العالية يف العمل االإ�سالمي والتبليغ، 
بلوم  وال��الم��ب��االة  احل��ّق  يف  اجل���راأة  منه  وتعّلمُت 
مدى  على  يو�سينا  ال�سيخ  ك��ان  حيث  ال��الئ��م��ني، 
واحلفظ،  وال��ق��راءة  ال��دوؤوب  بالعمل  االأع��وام  هذه 
ع�سر  يف  فنحن  احل��دي��ث��ة،  ال��و���س��ائ��ل  وا���س��ت��غ��الل 
االنرتنت وتكنولوجيا املعلومات، ومن خالل القراءة 
امل�ستمرة وكرثة النقا�سات مع رجال الدين وغريهم 
�سحاته  ال�سيخ ح�سن  واآخ��رون من طلبة  اأنا  و�سلُت 

البيت  اأه��ل  طريق  ب��اأّن  اليقني  اىل  اهلل(  )رحمه 
جنة  اىل  الطريق  هو  ال�ّسالم(  )عليهم  االأط��ه��ار 

اخللد. 

ــل ا الأه بخ�شو�ص  احل�سينية:  لرو�سة 
عليهم  تاأثرٌي  لديكم  كان  هل  والأ�شدقاء 

وكنتم �شببًا اىل هدايتهم؟
 ال�سيد فرحات: منذ اأن اأعلنُت براءتي من مذهبي 
االأمر،  بهذا  اأ�سرتي  ال�سابق يف عام 1996م علمت 
وجرى  معي،  متعاطفني  كانوا  بل  ين�سدموا  فلم 
جميعهم  اأ�سبحوا  حتى  طوياًل  يدم  مل  بيننا  نقا�ض 
مت�سّيعني بف�سل اهلل )تبارك وتعاىل(، االأمر الذي 
الباقني  على  التاأثري  يف  املهّمة  ه��ذه  يف  �ساعدين 
هو  َمن  لهم  اأ�سرح  ورحُت  وزمالئي،  اأ�سحابي  من 
)عليهم  اأحفاده  وَمن  اأوالده  هم  وَمن  علّي  االإم��ام 
اأ�سرح لهم ق�سة ا�ست�سهاد االإمام  ال�سالم( ورحُت 
غريبًا  لي�ض  االأمر  وكان  ال�ّسالم(،  )عليه  احل�سني 
عليهم، ولكنهم يحتاجون اىل معلومات اأكرث، وهذه 
اجلليل  �سيخنا  خ��الل  من  لهم  وّفرتها  املعلومات 

ح�سن �سحاته )رحمه اهلل(.
حينما  اأ�سحابي  من  الكثري  ت�سّيع  ذلك  اإث��ر  وعلى 
ال�سيخ �سحاتة  اأو من  �سمعوا نداء احلّق �سواء مني 
)رحمه اهلل(، وما مل�سوه من ح�سن االأخالق و�سّدة 
وهناك  اهلل(،  )رحمه  ال�سيخ  جناب  من  التوا�سع 
امل�سرّي  ال�سعب  اأّن  وه��و  ذكرها  من  الب��ّد  حقيقة 
اأقرب ما يكون للت�سّيع، الأّن حّب اأهل البيت االأطهار 

)عليهم ال�ّسالم( مغروز يف نفو�سهم. 

�شعوبات ا واجهت  هل  احل�سينية:  لرو�سة 
بعدما اأعلنَت ت�شّيعك؟

 ال�سيد فرحات: لقد كانت حكومة ح�سني مبارك 
ت�سّيعي  اأعلنُت  والأان��ن��ي  ال�سيعة،  مع  ج��دًا  قا�سية 
اعتقلُت ملّدة 15 �سهرًا مع ابني الذي يبلغ من العمر 
االأطهار  البيت  اأه��ل  اإتباع  من  اأي�سا  وهو  �سنة   25
ال�سلفيون  التكفرييون  وب���داأ  ��الم(،  ال�����سّ )عليهم 
ي�سايقونني وي�سّنون حربًا علّي، وال�سبب معروف هو 
لالإمام  حّبي  ولكن  مذهبهم،  وتركُت  ت�سّيعت  الأين 

احل�سني واأئمة الهدى )عليهم ال�سالم( وتذكري ما 
قا�سية  واجهوا ظروفًا  الكتب حيث  قراأته عنهم يف 
و�سجنوا وعّذبوا حتى ا�ست�سهدوا )عليهم ال�ّسالم( 
جعلني اأحتمل العذاب ال�سجن والت�سييق، ومل اأترك 
من  نعمة  فهي  اإليه،  اهلل  هدانا  الذي  الطريق  هذا 
اإن  اأن نتم�ّسك بها حتى مماتنا  ربنا الكرمي وعلينا 

�ساء اهلل.

لنا ا ت�شف  كيف   : احل�سينية  لرو�سة 
م�شاعرك واأنت بجوار قرب الإمام احل�شني 
ريا�ص  مــن  رو�ــشــة  وهــو  ــالم(  الــ�ــشّ )عليه 

اجلنة؟ 
لكربالء،  يل  زي��ارة  اأول  هي  ه��ذه  فرحات:  ال�سيد 
اأبي  واأخ��ي��ه  احل�سني  االإم���ام  �سيدي  مرقد  وزي���ارة 
حلم  هذا  وكان  ال�سالم(  )عليهما  العبا�ض  الف�سل 
اأتينا  اأزور مدينة كربالء املقد�سة، حيث  اأن  عمري 
من النجف االأ�سرف م�سيًا على االأقدام، وقطعنا ما 
يقارب 90 كم  لن�سارك اإخواننا الزائرين يف تقدمي 
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  اهلل  عبد  الأب��ي  ال��ع��زاء 
االأّم��ة  اأرج���اء  وال��وئ��ام  ال�سالم  يحّل  اأن  واأمنيتي 
البقعة  هذه  يزور  لكي  املجال  وينف�سح  االإ�سالمّية، 

املباركة كّل النا�ض.

إّن حّب الصّديقة 
الطاهرة فاطمة 
الزهراء )عليها 

الّسالم( مغروس 
في قلوب كّل 

المصريين







   إيمان الغزي 

   

اأ�سلوب احلوار الذي حفل به القراآن الكرمي واحدا  وكان 
من هذه الوجوه االإعجازّية التي جلاأ اليها التعبري القراآين 
بينهم  دار  الذين  فيها  يحتكم  التقاء  نقطة  اإىل  للو�سول 
من  ب��دال  ال�سواب،  ج��اّدة  واإىل  احل��ق  مبداأ  اإىل  احل��وار 
باالإكراه  االإرادة  وفر�ض  والعنف  القوة  اإىل منطق  اللجوء 

والتع�ّسف.
ومبا اأّن املدلول اللغوي للحوار يقرتب من مدلول مراجعة 
بذلك  فهو  ول��ني،  بلطف  املتحاورين  بني  وتدويره  الكالم 
اإىل  يوؤول معناه  اللغوي للجدال الذي  يختلف عن املدلول 
معاين اخل�سومة والتع�سب بالراأي وال�سّدة يف تبادل اأدوار 
احلديث، وقد جاءت ا�ستخدامات القراآن لّلفظتني قريبة 
من  النا�ض  )وم��ن  تعاىل:  ق��ال  اإليها،  امل�سار  املعاين  من 
يجادل باهلل بغري علم وال هدى وال كتاب منري( وقال اأي�سا: 
) وجادلوا بالباطل ليدح�سوا به احلق ( وقد كانت اأغلب 
الكرمي  القراآن  يف  )اجل��دال(  للفظة  ال��واردة  ال�سياقات 
معرّبة عن عدم ج��دواه، وعن ابتعاد املجادلة عن اخللق 
االإن�ساين ال�سامي الذي حر�ض القراآن كثريا على �سرورة 
تنميته يف نف�ض االإن�سان امل�سلم – الفرد، ويف املجتمع على 
حّد �سواء، ورمبا لذلك جاء النهي عن اجلدال يف فري�سة 

احلج!
ومبداليل  ع��دي��دة  ب�سيغ  ورد  فقد  )احل���وار(  لفظ  اأّم���ا 
هو  عليها  يغلب  ال��ذي  لكن  ال��ق��راآين،  التعبري  متنّوعة يف 
امل��راد من كونه ي��دور حول ترجيع اأط��راف احلديث بلني 
ولطف بني املتحاورين، ولذلك يقوّل جّل �ساأنه: ) قد �سمع 

واهلل  اإىل اهلل  وت�ستكي  التي جتادلك يف زوجها  قول  اهلل 
ي�سمع حتاوركما( مفّرقا بني الداللتني، الأن حديث املراأة 
مع زوجها فيه خ�سومة و�سّدة فعرّب عنه ال�سياق القراآين 
باملجادلة، بينما كان حديث الر�سول للمراأة امل�ستكية فيه 

لطف ولني وتوؤّدة فعرّب عنه باحلوار.
اإاّل  وغاياته-  و�سائله  كانت  -اأّي��ا  اإن�ساين  ح��وار  من  وم��ا 
وا�ستلزمته حّجة طاهرة عند اأحد طريف احلوار اأو كليهما 
لتنتهي م�سالك التحاور اإىل اعرتاف اأحد الطرفني بحجة 
اأوىل  ول��ذا  اإل��ي��ه،  واحتكامه  باحلق  اإق���راره  واإىل  االآخ���ر 
الرئي�سة  االأوىل وعّدته  اآلة احلوار  القراآن )الل�سان( وهو 
اأهمية ق�سوى باعتبار الل�سان وليد العقل الذي ال منا�ض 
اأبعاد الكون االإلهي املرتامي  من فّعاليته ون�ساطه الإدراك 
االأط��راف، وللوقوف على اأ�سرار التعبري القراآين ومعرفة 
دق��ائ��ق��ه ال�����س��غ��رية، وم��ن هنا ك��رثت اإ����س���ارات ال��ق��راآن 
للمحاورة والتحاور الأّنهما ميثالن �سورة من �سور متجيد 
واحلجة  للعقل  اأن  �سك  وال  �ساأن احلّجة،  واإع��الء  العقل، 
دوَرهما البالغ يف ا�ستمرار الدين وبقائه �سليما معافى من 

نزوات العاطفة وتّرهات االأ�سطرة والتزييف.
وظائف احلوار واأهدافه 

حفل القراآن الكرمي يف موا�سع كثرية منه باأنواع متعّددة 
الآياته  املختلفة  ال�سياقات  قدمته  ال��ذي  احل��وار  الأ�ساليب 
الكرمية، فمن الت�سدي الأعداء القراآن ومعانديه يف زمن 
الر�سول االأكرم باحلجة القاطعة وبالدليل العقلي البنّي اإىل 
حديث االأنبياء ال�سابقني وحوارهم الذي يعر�ض له القراآن 

وعقائدّية  تربوّية  �ستى  واأ�ساليب  �سور  يف 
الدنيوي  التوجيهي  الكالم  وم��ن  وفكرّية 
اإىل احلث على اال�ستعداد لالآخرة والعمل 

بال�سعادة  للظفر  الدنيا  لها من خالل ج�سرها / احلياة 
اأكرث من مو�سع  الكرمي يف  القراآن  بها  ب�سر  التي  االأبدّية 
يها  تق�سّ ميكن  التي  الوظائف  ت��ع��ّددت  وق��د  ومنا�سبة. 
املحاورة يف  تعر�ض من خالله  الذي  االأ�سلوب  من خالل 
القراآن، كما قد تنوعت االأهداف التي تنطوي عليها لت�سّب 
ليكون  القراآن  اهلل  اأن��زل  اأجلها  من  التي  الغاية  يف  كلُّها 
وقومي:  اأ�سيل  اإن�ساين  خلق  اإىل  وموّجها  ومر�سدا  هاديا 
اأق��وم (. فحني ي�سّرح  للتي هي  القراآن يهدي  اإّن هذا   (
القراآن داعيا خ�سومه املحاورين من الديانات االأخرى اإىل 
امل�ساواة بقوله: ) قل يا اأهل الكتاب تعالوا اإىل كلمة �سواء 
بيننا وبينكم اأاّل نعبد اإاّل اهلل وال ن�سرك به �سيئا وال يّتخذ 
بع�سنا بع�سا اأربابا من دون اهلل فاإن تولوا فقولوا ا�سهدوا 
ال  اأمر  اإىل  الكتاب  اأهل  يدعو  بذلك  فهو   ) م�سلمون  باأّنا 
يتمّيز فيه امل�سلم عن االآخر غري امل�سلم يف �سيء، وبذلك 

أسلوب الحوار في القرآن الكريم   
- الوظيفة والهدف -  

اأ�شب فيها كّل ما ورد بالقران  تعّددت وجوه الإعجاز القرا وتنوعت اإىل درجة 
الكرمي معجزا بعد اإمعان النظر يف �شياقه اا�ص وبعد ا�شتق�شاء الأ�شلوب املحكم 
األفها العرب  الذي يطرحه القران بطريقة خرجت على اأمناط القول الفني التي 
واعتادوا عليها يف اطباتهم الأدبّية ويف جمال�شهم العامة التي ُعرفت با�شتمالها 

على الفنون البالغّية الرفيعة.
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خالل  من  اخل�سم  اإن�ساف  وظيفة  اإىل  امل��ح��اورة  تخرج 
اإعالن امل�ساواة معه، والنظر اإليه بندّية اإن�سانّية ال با�ستعالء 
ينتج عنه �سعور اأهل الديانات االأخرى بالدونية واإح�سا�سهم 
على  احلر�ض  ك��ّل  حري�ض  الكرمي  ال��ق��راآن  الأن  بال�سغار، 
تهذيب النف�ض االإن�سانية وترقيتها اإىل مدارج ال�سمو والرفعة 
والكمال بغ�ض النظر عن هويتها وعرقها ودينها ولغتها. واإذا 
كان القراآن الكرمي قد بدا يف عر�سه لنموذج املحاورة ال�سابق 
كثري الرفق باخل�سم املحاَور حتى انتهاء التحاور، فهو كثري 
االهتمام اأي�سا، باإعالن نتيجة التحاور والرتكيز عليها دون 
غريها الأن للحوار وظيفة �سيف�سي اإليها من خالل معرفة 
اإىل  بالتايل  �ستوؤدي  الوظيفة  وهذه  اإليها،  اآل  التي  نتيجته 
هدف ناجم عن النتيجة التي انتهى اإليها احلوار، والهدف 
متعّلق بن�سر الدين، وهو هدف كان مبثابة الدافع الرئي�ض 
حم��اورة  ذل��ك  على  مثال  خري  ولعّل  اأ�سال!  امل��ح��اورة  وراء 
النبي اإبراهيم )ع( لَعَبدة الكواكب من قومه، وهي املحاورة 
التي يعر�سها القراآن الكرمي يف �سورة االأنعام، حيث يقول 
تعاىل: ) فلما راأى ال�سم�ض بازغة قال هذا ربي هذا اأكرب ( 
عار�سا التدّرج النف�سي والعقلي للنبي اإبراهيم مع قومه اإىل 
ه عاداتهم العبادّية بقوله: ) هذا ربي  مرحلة توحي بتقم�سّ
هذا اأكرب ( اإاّل اأّن القراآن �سرعان ما يعر�ض نتيجة املحاورة 
ت�سركون،  مّما  ب��رٌئ  اإين  قوم  يا  قال  اأفلت  فلّما   ( فيقول: 
اإيّن وّجهت وجهي لّلذي فطر ال�سمواِت واالأر�ض حنيفا وما 
اإق��رار امل�سركني  اأب��رزت هنا  اأنا من امل�سركني ( فالنتيجة 
كما  يغيب!  اأن  ميكن  ال  االإل��ه  بكون  ال�سمني  واعرتافهم 
اأظهرت النتيجة اأن اإبراهيم قد اأبقى خيطا من الود واللطف 
مع هوؤالء امل�سركني بقوله ) يا قوم ( لعّلهم بذلك ي�سرت�سدون 
ويهتدون، واأّنه اأو�سح بقوله ) مّما ت�سركون ( باأن اأية عبادة 
اأخرى لغري اهلل هي �سرك حم�ض! والنبي اإبراهيم )ع( برٌئ 
منها، وهو بالتايل داٍع قومه اإىل �سواء ال�سبيل بتوّجهه اإىل 
ال�سماوات واالأر���ض، وهكذا رّكزت املحاورة املوجزة  فاطر 
االأهمّية  غاية  يف  هدف  على  قليلة  عبارات  يف  واملتما�سكة 
الإظهاره واإجالئه دون لف اأو دوران، وهذا الهدف هو اإثبات 
يف  جتذيرها  اإىل  االإ�سالم  �سعى  غاية  وهو  اهلل،  وحدانّية 
الوعي وال�سعور وال�سلوك االإن�ساين لكّل عبد م�سلم.ولو عدنا 
اإىل األوان املحاورة التي وردت يف القراآن لوجدنا اأنها حتاول 
اإثارة بع�ض العواطف وامل�ساعر على اختالفها عند االإن�سان 
للتاأثري به يف اأكرث من جانب، ولكن بع�ض املحاورات قد تنحى 
اإذ  �سباأ(  وملكة  �سليمان  النبي  كما يف )ق�سة  اآخر  منحى 
َها امْلَاَلأُ اإيِِنّ اأُْلِقَي اإيَِلَّ  يقول تعاىل يف �سورة النمل: ) َقاَلْت َيا اأَُيّ
ِحيِم،  ْحَمِن الَرّ ِ الَرّ ُه ِب�ْسِم اهلَلّ َنّ ُه ِمْن �ُسَلْيَماَن َواإِ ِكَتاٌب َكِرمٌي، اإَِنّ

َها امْلَاَلأُ اأَْفُتويِن يِف  اأاََلّ َتْعُلوا َعَلَيّ َواأُْتويِن ُم�ْسِلِمنَي، َقاَلْت َيا اأَُيّ
ٍة  اأَْمِري َما ُكْنُت َقاِطَعًة اأَْمًرا َحَتّى َت�ْسَهُدوِن، َقاُلوا َنْحُن اأُوُلو ُقَوّ
ُمِرين، َقاَلْت  َلْيِك َفاْنُظِري َماَذا َتاأْ ْمُر اإِ �ٍض �َسِديٍد َوااْلأَ َواأُوُلو َباأْ
ًة  ِذَلّ ْهِلَها اأَ َة اأَ اإَِنّ امْلُُلوَك اإَِذا َدَخُلوا َقْرَيًة اأَْف�َسُدوَها َوَجَعُلوا اأَِعَزّ
ٍة َفَناِظَرٌة ِبَ َيْرِجُع  َوَكَذِلَك َيْفَعُلون، َواإيِِنّ ُمْر�ِسَلٌة اإَِلْيِهْم ِبَهِدَيّ
اآَتايِنَ  َفَما  اٍل  مِبَ وَنِن  ُدّ اأمَُتِ َقاَل  ا َجاَء �ُسَلْيَماَن  َفَلَمّ امْلُْر�َسُلوَن، 
ِتُكْم َتْفَرُحوَن، اْرِجْع اإَِلْيِهْم  ا اآَتاُكْم َبْل اأَْنُتْم ِبَهِدَيّ ُ َخرْيٌ مِمَّ اهلَلّ
ًة َوُهْم  ُهْم ِمْنَها اأَِذَلّ ُهْم ِبُجُنوٍد اَل ِقَبَل َلُهْم ِبَها َوَلُنْخِرَجَنّ َفَلَناأِْتَيَنّ
ْن  اأَ َقْبَل  ِبَعْر�ِسَها  ِتيِني  َياأْ ُكْم  اأَُيّ امْلَ��اَلأُ  َها  اأَُيّ َيا  َقاَل  اِغُروَن،  �سَ
َياأُْتويِن ُم�ْسِلِمنَي ..( حيث يعالج مو�سوع هذه املحاورة اأمرا 
طارئا وهو ذو طبيعة �سيا�سّية تتعلق برغبة النبي �سليمان 
اإرغ��ام ملكة �سباأ ) بلقي�ض(على الدخول اإىل دين  )ع( يف 
اهلل، وعلى املجيء اإليه طائعني، وهو ما دعا امللكة )بلقي�ض( 
اإىل التحاور مع وزرائها واأعيانها يف هذا االأمر امللّم الذي 
بات يهّدد اململكة باأ�سرها، اأي اأن طريف احلوار هما امللكة 
وم�ست�ساريها  واأعيانها  واحلكمة،  بالقوة  املذكورةاملو�سوفة 
ٍة َواأُوُلو  املعروفني بالطاعة والوالء وال�سعور بالقوة ) اأُوُلو ُقَوّ
َباأْ�ٍض �َسِديٍد ( وقد عر�ست امللكة املوقف بدقة متناهية بعد 
جمع املالأ من قومها واإبالغهم بكتاب �سليمان �سديد اللهجة 
واملفاجئ والكرمي يف اآن واحد، وهو ما يعني اأن امللكة فهمت 
اأبعاد الكتاب ومقا�سده واأرادت من خالل ذلك اأن تثري يف 
نفو�ض القوم االلتفات الأمر الكتاب ثم امل�ساهمة الفاعلة يف 
اإبداء الراأي وامل�سورة ملا فيه �سالح اململكة، وقد دار حوار 
اأوجزهما  نقطتني جوهريتني  م�ست�ساريها حول  مع  بلقي�ض 
 ِ ُه ِب�ْسِم اهلَلّ ُه ِمْن �ُسَلْيَماَن َواإَِنّ القراآن بعبارات قليلة بقوله: )اإَنّ
ِحيِم، اأاََلّ َتْعُلوا َعَلَيّ َواأُْتويِن ُم�ْسِلِمنَي( والنقطتان  ْحَمِن الَرّ الَرّ
هما: اإن �سليمان ال يت�سرف اإاّل وفق م�سيئة اإلهّية فهو نبي 
مر�سل، كما اأّنه يطلب اإليهم اأن يخ�سعوا لقراره دون �سرط 
القوم )افتوين(  واإن طلبت م�سورة  او قيد. وبذلك فامللكة 
غري اأن القرار االأخري والنهائي لها دون �سواها، ولذلك عرّب 
اأّن التعبري  القراآن بقولها: ) افتوين يف اأمري( ف�سال عن 
يوحي باإبعاد اأي ظّن �سيئ قد يتبادر اإىل اأذهان القوم بكونها 
اأما  اإليها.  ال��وارد  الكتاب  لهجة  ب�سبب  مرتبكة  اأو  �سعيفة 
موقف قومها، وهم الطرف املقابل من املحاورة، فقد اأعلنوا 
عن قوتهم الع�سكرية وا�ستعدادهم للحرب وف�سلوا املواجهة 
يف  وقوته  �سهرته  �سربت  ال��ذي  ل�سليمان  اال�ست�سالم  على 
بالقول:  موقفهم  عن  القراآن  عرب  ولذلك  اآن��ذاك،  االآف��اق 
وُلو َباأْ�ٍض �َسِديٍد ( ولكنهم مع اختيار قرار  ٍة َواأُ )َنْحُن اأُوُلو ُقَوّ
احلرب واملواجهة جعلوا املبادرة واالأمر بالقرار بيد امللكة 
بلقي�ض دون غريها مظهرين الطاعة واالأدب ملّا ا�ست�سعروا 

ميلها اإىل جانب ال�سلم وامل�ساحلة بقولهم: ) واالأمر اإليك 
فانظري ماذا تاأمرين ( متو�سلني لها بكّل اأدب وخ�سوع اأن 
وهو  اإليه،  مالت  ال��ذي  راأيها  ويف  تفكريها  يف  الكّرة  تعيد 
ما يوحي به تعبري القراآن عن ل�سانهم بقوله: ) فانظري( 
الذي يحيل على �سرورة التدّبر والتفكري يف القرار املّتخذ. 
القراآن  يعر�سها  التي  الق�سة  يف  ال��درام��ي  التطور  وه��ذا 
على �سكل ح���وار ي���دور ب��ني اأك���رث م��ن ط��رف و���س��ع امللكة 
وجهة  عن  للدفاع  ت�سطر  جعلها  ح��رج  مبوقف  بالنتيجة 
نظرها الإقناع امل�ست�سارين الذين اأعلنوا جاهزّيتهم للحرب 
واملواجهة املقبلة، ولكي تك�سب امللكة )بلقي�ض( م�ساعر هوؤالء 
امل�ست�سارين مل ت�سّفه اآراءهم ومل حتط من قدر رغبتهم يف 
املواجهة بل اآثرت اأ�سلوب اللني واملوادعة من خالل االإيحاء 
�سليمان وجنوده وكرثة عددهم وعّدتهم وهو ما  بقوة  لهم 
ْف�َسُدوَها َوَجَعُلوا  يت�سّمنه قولها: )اإَِنّ امْلُُلوَك اإَِذا َدَخُلوا َقْرَيًة اأَ
ًة َوَكَذِلَك َيْفَعُلون ( خ�سو�سا واإن خطابها لهم  َة اأَْهِلَها اأَِذَلّ اأَِعَزّ
ة اأهلها ( يحمل اإ�سارة وا�سحة و�سريحة ملحاوريها  ب�) اأعزَّ
ة �سباأ وعّلية القوم يف تلك اململكة! ثم تقوم  فهم كانوا اأعزَّ
خ�سوع  دون  النا�ض  على  احلفاظ  يف  مب�سوؤوليتها  امللكة 
مطلق لقرار �سليمان اإذ قررت اأن جت�ض النب�ض من خالل 
قيامها باإر�سال هدية ثمينة له ثم الوقوف على نتائج هذه 
من  جديدة  �سفحة  تفتح  بذلك  لعّلها  احلكيمة،  اخلطوة 
احلوار والتفاو�ض ثم تتو�سل اإىل حقيقة �سليمان ومقا�سده 
بعد ذلك، اأهو داع اإىل اهلل حّقا اأم طاغ من الطغاة؟ وهو ما 
تيقنت منه امللكة فعال بعد عودة مبعوثيها ، ف�سليمان ال رغبة 
له اإاّل يف دعوتهم اإىل عبادة اهلل وطاعته، وهو ما انتهت اإليه 

امللكة وقومها كما تخربنا الق�سة.. 
دين  اإىل  و�سبيال  و�سيلة  املحاورة  نتيجة هذه  كانت  وهكذا 
اإىل  ي��وؤوالن  الأنهما  غايتها،  عن  تنف�سل  ال  والو�سيلة  اهلل، 
نتيجة واحدة، كما اأن املحاورة ر�سمت �سورة رائعة الأمنوذج 
مثايل ارت�ساه القراآن وحّث عليه من خالل توجيه العالقة 
العالقة  ت��ع��ّززه  اأخ��الق��ي  مثال  اإىل  والرعّية  احلاكم  بني 
على  لالأمة  العليا  امل�سلحة  تقدمي  �سرورة  على  القائمة 
ما �سواها من امل�سالح، وعلى �سرورة قيام ال�سيا�سة على 
الت�ساور ال على اال�ستبداد، واإيالء العقل واحلكمة دورهما 
الكبري يف اّتخاذ القرارات احلا�سمة، وهو ما ا�سطلعت به 
امللكة )بلقي�ض( بحكمتها ورجاحة عقلها، فاأنقذت �سعبها 
من خزي الدنيا وعار االآخرة، وما كان لهذا االأمر اأن ي�ستوي 
لوال التفاتها اإىل اأهمية احلوار الهادئ املثمر الذي عر�سته 
االآيات الكرمية ال�سابقة ب�سورة ر�سيقة وموجزة ومعربة اإىل 

اأق�سى درجات التعبري...
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اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي

هل جاء الر�شول الأكرم )�شّلى اهلل عليه واله و�شّلم( ليهّدد ويتوّعد ويقتل النا�ص ويحرق بيوتهم؟ هل جاء ليهدد اأهل الكتاب ويعزلهم عن 
املجتمع ويحّط من قدرهم؟ هل جاء لن�شرة احلكام ومنحهم �شرعية ذب املخالفني لهم واارجني عليهم؟

هذا ما تتحّدث به الروايات وت�شّور الر�شول )�شّلى اهلل عليه واله و�شّلم( ظهر التطرف والعدوانية على امل�شلمني واأ�شحاب الديانات الأخرى 
وقد ا�شتثمرت القوى احلاكمة هذه الروايات وتربيرات الفقهاء لها يف قمع امل�شلمني واإراقة الدماء وزرع الطائفية يف املجتمع الواحد. كما 
ا�شتثمرها اأعداء الإ�شالم يف حملتهم ال�شعواء �شّد هذا الدين الذي و�شفوه بالدموية والتع�شب. فما هي حقيقة هذا الر�شول اا )�شّلى اهلل 

عليه واله و�شّلم(؟ ومن اأجل تو�شي ذلك نورد لكم رّدين لباحثني يف هذا املجال:
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كتابه  يف  احل�شن  بـــدران  الدكتور  يقول  اإذ 
ــــل املــحــّبــة  ــة ورج ــم ــرح )حمـــمـــد: نــبــّي ال

وال�شالم(:   
اإّن التاريخ االإن�ساين على وجه االأر�ض مل يعرف عظيمًا 
م�سلحًا  وال  ال��زع��م��اء  م��ن  زعيمًا  وال  العظماء  م��ن 
والعقلية  الذاتية  �سفاته  يف  ا�ستوعب  امل�سلحني  من 
واالجتماعية  والروحية  والدينية  واخللقية  والنف�سية 
واالإدارية والع�سكرية والرتبوية ما ا�ستوعبته �سخ�سية 
النبي حممد )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(، وما اخت�سه 
من  جانب  كل  يف  ت�سرق  التي  الكماالت  من  به  اهلل 
جوانبها وت�سيء يف كّل ملحة من ملحاتها، حتى ا�ستحّق 
اأن ي�سفه اهلل )عّز وجّل( بالنور يف مثل قوله تعاىل 
ُمِبنٌي)املائدة  َوِكَتاٌب  ُنوٌر   ِ اهللَّ ِمَن  َجاَءُكْم  َقْد   ...

.)15
وال عجب يف ذلك، فقد اأر�سله اهلل للنا�ض كافة، قدوة 
�ساحلة لهم، ورحمة للعاملني. وهو القائل عن نف�سه: 
)اإمّنا ُبعثُت الأمّتَم مكارم االأخالق(، فهو القدوة اإىل 

اخلري واالأ�سوة بني النا�ض اإىل ر�سوان اهلل.
واأميا دعوة من الدعوات، ال يتاأتى لها النجاح واالنت�سار 
قدوات  اإليها  والداعني  اأ�ساحبها  من  لها  يكن  مل  ما 
�ساحلة يف التطبيق العملي لتلك الدعوة يف اأخالقهم 

و�سلوكهم ومواقفهم يف احلياة.
لقد كان ر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( املثل 
االأعلى يف ذلك فقد �سنعه اهلل على عينه، واأّدبه فاأح�سن 

تاأديبه، واأع��ّده حلمل ر�سالته وتبليغ دعوته واإخال�ض 
 ... :)وتعاىل قال )�سبحانه  العاملني  لرّب  العبودية 

َراٍط ُم�ْسَتِقيٍم )القلم 4(. َك َلَتْهِدي اإىَِل �سِ َواإِنَّ
حافل  �سجل  العطرة  و�سلم  عليه  اهلل  �سلى  و�سريته 
كنز  اإن��ه  بالف�سائل،  مفعم  باملكرمات،  مليء  باملاآثر 
املواعظ والعرب، ومدخر الدرو�ض التي تنب�ض بالنور، 
العزائم،  وت�سحذ  الهمم،  وتوقظ  اخل��ري،  اإىل  تر�سد 
اهلل،  مر�ساة  اإىل  الطريق  وتر�سم  االإمي���ان،  وتذكي 
وجت�سم  وامل�سلحني،  ال��دع��اة   اأم���ام  امل��ع��امل  وت�سع 
القيم العليا واملبادئ الرفيعة يف �سخ�ض النبّي )�سّلى 

اهلل عليه واآله و�سّلم(، واقعًا حم�سو�سًا، وحياة كرمية 
فا�سلة.

فما نقراأه عما ين�سر عنه يف العامل االآخر من معلومات 
واآله  مغلوطة وكاذبة وذلك باتهامه )�سّلى اهلل عليه 
و�سّلم( باأنه رجل حرب ونهب و�سلب، واأنه كان غليظ 
القلب، واأّن الدين الذي جاء به  دين العنف والرهبة 
باأنهم  ُينعتون  عندهم  الرموز  بع�ض  و�سار  والقتال، 
يف  النا�ض  وتنا�سى  وال�سالم،  والرحمة  املحّبة  رج��ال 
زحمة الكذب االإعالمي والتزوير يف احلقائق التاريخية 
والدينية والثقافية �سخ�سية النبّي )�سّلى اهلل عليه واآله 
و�سّلم( تلك ال�سخ�سية التي نالت القدر االأوفى من كل 

ال�سمائل واخل�سال النبيلة، والقيم االإن�سانية العليا.
واآله  عليه  اهلل  )�سّلى  حممد  �سخ�سية  �سكلت  ولقد 
و�سّلم( الرجل الذي اكتملت فيه كل االأخالق احلميدة، 
خاطبنا  ولذلك  الذميمة،  االأخ��الق  ك��ّل  منه  وانتفت 
ِ اأُ�ْسَوٌة َح�َسَنٌة  اهلل بقوله:  َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َر�ُسوِل اهللَّ
َكِثرًيا  َ اهللَّ َوَذَك��َر  ااْلآِخ��َر  َواْلَيْوَم   َ اهللَّ َيْرُجو  َكاَن  مِلَْن 

حممد  النبّي  �سرية  على  واملّطلع   .)21 )االأح����زاب 
)�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( يدرك اأنها كانت حقيقة 
تقتدي  ق��دوة ح�سنة  االإن�سانية غريه  تاريخية ال جتد 
بها، وهي تتلم�ض طريقها نحو عامل اأكمل واأمثل، وحياة 
ُف�سلى، ومن الطبيعي اأال جتد االإن�سانية مثلها االأعلى 
يف �سخ�سيات وهمية، واإاّل  فهي ت�سّل طريقها امل�ستقيم 
وت�سري مقتدية باخليال واالأوه��ام، فمن حقنا اإذن اأن 
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واآل��ه و�سّلم(  النبّي )�سّلى اهلل عليه  نّتخذ من �سرية 
منوذجًا ل�سلوكنا يف حياتنا.

اإّن رحمة النبي )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( ُبعد مهم 
يف �سخ�سيته، ويف دعوته، ومن �سميم �سخ�سيته ر�سواًل 
ونبيًا ومبلغًا عن ربه وهاديًا للنا�ض. وحينما نقراأ قوله 
ِلْلَعامَلِنَي)االأنبياء  َرْحَمًة  اإاِلَّ  اأَْر�َسْلَناَك  َوَما  تعاىل: 
107( ونقف اأمام االآية ندرك �سعة رحمة هذا النبّي 
الكرمي، وكيف كان )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( يفي�ض 
رحمة يف خلقه و�سلوكه واأدبه و�سمائله. واإنه لتنا�سب 
يف  والر�سول  الر�سالة  بني  م�ستوياته  اأرق��ى  يف  وتاآلف 
هذه الرحمة، حتى ال ُيت�سور اأن يحمل عبء بالغ هذه 
اإال ر�سول رحيم ذو رحمة عامة  العاملني  اإىل  الرحمة 
بها  فيا�سة طبع عليها ذوقه ووجدانه، و�سيغ  �ساملة 

قلبه وفطرته.
وتتجّلى رحمته )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( باملذنبني، 
وي�سفح  فيعفو  االأم��ور  تق�سى  كيف  يعرفون  ال  ومبن 
ويعلم، فعن اأن�ض بن مالك )ر�سي اهلل عنه( قال: بينما 
نحن يف امل�سجد مع ر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه واآله 
و�سّلم( اإذ جاء اأعرابّي، فقام يبول يف امل�سجد، فقال 
اأ�سحاب ر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(: َمه 
َمه، قال: قال ر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(: 
)ال تزرموه، دعوه(، فرتكوه حتى بال، ثّم اإّن ر�سول اهلل 
)�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( دعاه فقال له: "اإن هذه 
امل�ساجد ال ت�سلح ل�سيء من هذا البول، وال القذر، اإمنا 
هي لذكر اهلل، وال�سالة، وقراءة القراآن" قال: فاأمر 

رجاًل من القوم فجاء بدلو من ماء ف�سّنه عليه". 
ويف غزوة اأحد ا�ست�سهد عمه حمزة اأ�سد اهلل ور�سوله 
ُمّزق  كما  متزيقًا.  ج�سده  وُم��ّزق  عنه(،  اهلل  )ر�سي 
ج�سد ابن عّمته عبد اهلل بن جح�ض متزيقًا. و�ُسّج راأ�سه 
املبارك )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(، وُك�ِسرت رباعّيته، 

وغّطى الدم ج�سده ال�سريف.
وبينما كان امل�سركون جاّدين يف حملتهم لقتله كان اأكرث 
فاإنهم  لقومي  اغفر  "اللهم  يدعو:  وك��ان  بهم،  رحمة 
ال يعلمون". فهل يوجد اأرحم من حممد يف مثل هذه 

اللحظات.
وظاهروا  اأخرجوه  من  مع  تعامل  كيف  مكة  فتح  ويف 
على اإخراجه واإيذائه؟ وكيف تعامل مع من حا�سروه 
يف �سعب اأبي طالب وت�سّببوا يف وفاة اأحّب زوجاته اإليه 
خديجة الكربى )ر�سي اهلل عنها(، ويف وفاة عّمه اأبي 
طالب؟ فكيف كانت معاملته الأه��ل مكة بعد كّل هذا 

التاريخ اململوء عداوة وبغ�سًا؟
لقد دخل مكة بع�سرة اآالف مقاتل، دخل على مركبه، 
والدرع على �سدره، واملغفر على راأ�سه، وال�سيف يف يده، 

والنبال على ظهره، ولكنه مع كل مظاهر لبا�ض احلرب 
هذه كان اأمنوذجًا للرحمة.

فاأجابوه:   بكم؟ فاعل  اأين  ترون  ما  مكة:  اأهل  �ساأل 
"خريًا اأٌخ كرمٌي وابن اأخ كرمي" فقال لهم ما قاله يو�سف 
يَب َعَلْيُكُم اْلَيْوَم  )عليه ال�ّسالم( الإخوته: قاَل اَل َترْثِ
اِحِمنَي )يو�سف 92( لقد  ُ َلُكْم َوُهَو اأَْرَحُم الرَّ َيْغِفُر اهللَّ

قال لهم: "اذهبوا فاأنتم الُطَلقاء".
هذا هو حممد النبّي )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( وهذه 
رحمته التي �سملت كّل النا�ض، وا�ستمرت د�ستورًا هاديًا 
الكاذبة  الرحمة  تلك  ولي�ست  ال�ساعة،  تقوم  اأن  اإىل 
التي تاأتي ردود اأفعال من اأنا�ض يوؤمنون ببع�ض الكتاب 
ذات  الرحمة  تلك  لي�ض  اأنها  كما  ببع�ض،  ويكفرون 
الوجهني التي ُتطّبق على البع�ض، وُيحرم منها البع�ض، 
كما نراه يف كثري من ال�سخ�سيات والنظم والقوانني 
الدولية واملحلية، التي حتاكم اآخرين وت�ستثني اآخرين. 
وترحم  ت��راأف  التي  وال�سخ�سيات  املوؤ�س�سات  تلك  اأو 

احليوان، ولكنها ت�سّرع لظلم االإن�سان الأخيه االن�سان.

كتابه  يف  كارليل(  )توما�ص  امل�شت�شرق  يقول 
حول النبّي )�شلى اهلل عليه واله(:

اإّن اأعداء حممد )�سلى اهلل عليه واآله( لو ينظرون اإليه 
نظرة حقيقية خالية من االأه��واء �سيفهمون جيدًا اأن 
هذا الرجل العظيم كان يحمل اأفكارًا هي يف الواقع فوق 

الطمع الدنيوي وحب اجلاه والت�سلط.
وعلى رغم اأنف االأعداء مل يكن النبي حممد )�سلى اهلل 
عليه واآله( رجل �سهوة اأو لذة، لكن الظاملني واملعاندين 

اتهموه بذلك، اأو لي�ض من الظلم اأن ن�سف �سخ�سًا مثل 
النبّي حممد )�سلى اهلل عليه واآل��ه( باتباع ال�سهوات 
وامللذات؟! بينما هو يف الواقع بعيد كل البعد عن ذلك.

اإّن ال�سّجة املفتعلة من بع�ض الن�سارى التي تّدعي باأّن 
النبّي )�سلى اهلل عليه واآله( تزّوج بت�سع ن�ساء نرّد عليها 
باأن نقول: اإّن النبّي حممد )�سلى اهلل عليه واآله( تزّوج 
الر�سالة  اأملتها عليه  ب�سبب ظروف  واح��دة  اأكرث من 

االإ�سالمية، وتلك ق�سّية وا�سحة ال حتتاج اإىل بيان.
ثّم اإّنه ويف ريعان �سبابه يف �سّن )اخلام�سة والع�سرين( 
اق��رتن بخديجة  ال�سهوة  فيه  ت��ربز  ال��ذي  ال�سّن  ه��ذا 
)ر�سوان اهلل عليها( وهي اأرملة عمرها اأربعني �سنة، 
واكتفى بها ومل يتزوج باأخرى حتى ماتت )ر�سوان اهلل 

عليها( قبل الهجرة بثالث �سنوات.
ويف الوقت الذي كان الزواج بع�سر ن�ساء اأمرًا �سائعًا بني 
عرب اجلاهلية، فكيف ميكننا القول باأّن النبّي حممد 

)�سلى اهلل عليه واآله( كان �ساحب لذة اأو �سهوة.
النبّوة،  ث�قل  اأخ��رى، وهي  اإّن هناك م�ساألة مهّمة  ثّم 
وهذه امل�سوؤولية العظيمة التي كان يحملها النبّي )�سلى 
ال�سيا�سة  دّف��ة  اإدارة  اإىل  باالإ�سافة  واآل��ه(  عليه  اهلل 
وتربية النا�ض والدفاع عن االإ�سالم، وحتّمل املعاناة يف 
هذا ال�سبيل، فكيف يكون مثل هكذا �سخ�ض م�سغول ليل 
نهار يف اإقامة الدين وتقوية اأركانه اأن يكون رجل �سهوة 

اأو لذة؟!
كثرية  اآي��ات  على  م�ستمل  الكرمي  القراآن  اأّن  �سّك  وال 
وبليغة يف التوحيد وتعظيم مقام االألوهية، ولكن االأمر 
هو  واالإع��ج��اب  التقدير  ي�ستحق  براأيي  ال��ذي  الوحيد 
واآله(  عليه  اهلل  للنبّي حممد )�سلى  الثاقبة  النظرة 
وجلية من خالل  وا�سحة  تبدو  والتي  االأم��ور  باأ�سرار 
ذوي  قلوب  يف  العميق  اأثرها  تاركة  القراآنية،  االآي��ات 

الفطرة ال�سليمة.
للنبّي  العقالئي  ال�سلوك  االعتبار  بنظر  اأخذنا  واإذا 
)�سلى اهلل عليه واآله( فذاك راجع اإىل موهبة العقل 

التي منحها اإياه الباري )عّز وجّل(.
طوبى لنبينا حممد )�سلى اهلل عليه واآله( الذي �سعى 
بلبا�سه وطعامه اخل�ّض نحو اإ�سالح العامل وتبليغ دين 
اهلل  �سبيل  يف  االأذى  من  حتمل  ما  فتحمل  التوحيد، 
تعاىل واإعالء كلمته، غري طامع ب�سهرة اأو �سلطة اأبدًا، 
معتربًا تلك االأهداف النبيلة التي �سعى لتحقيقها واجبًا 

عينيًا ال بد من اأدائها.
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الجبل األسود يعانق اإلسالم
• اإعداد: حيدر املنكو�شي

اجلبل الأ�شود هي اإحدى اجلمهوريات التي 
كانت يف نطاق الإحتاد اليوغو�شالفى املنهار 
وُعرفت بهذا ال�شم منذ عام 1435 ميالدية 
اأما قبل هذا التاريخ فكانت تعرف با�شم " 
دوكليا" ثم " زيتا" وت�شمى ونتنيغرو التي 

كانت تابعة لدولة �شربيا.
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البلقان �سد  اإب��ان ح��روب  اململكة  رقعة  بعد  فيما  وتو�سعت 
احل��رب  اململكة  دخ���ول  ب�سبب  ان��ه  اإال  العثمانية،  ال��دول��ة 
العاملية االأوىل بجانب احللفاء ت�سبب يف احتاللها من قبل 
االإمرباطورية النم�ساوية املجرية. بعد احلرب العاملية االأوىل 
ماُعرف الحقًا  لت�سكل  ال�سالفية  ال��دول  باقي  اإىل  ان�سمت 

مبملكة يوغ�سالفيا.
 وبعد حروب البلقان التي دارت بني تركيا ودول البلقان يف 
احت��دت جمهورية اجلبل  وع��ام 1913 ميالدية  عام 1912 
با�سم  عرفت  احتادية  دول��ة  يف  �سربيا  وجمهورية  االأ���س��ود 
دولة  وال�سلوفينني" ثم ظهرت  والكروات  ال�سرب  "مملكة 
يوغو�سالفيا على اخلريطة الدولية وكانت جمهورية اجلبل 

االأ�سود اإحدى اجلمهوريات التي تتكون  منها يوغو�سالفيا.
تبلغ م�ساحة اجلبل االأ�سود حوايل 13812 كم2 وعدد �سكانها 
)تيتوجراد  بودغوريكا  عا�سمتها  ن�سمة،   650،000 حوايل 
�سابًقا(. وقد مت اإعالن دولة اجلبل االأ�سود ا�ستقاللها يف 3 

حزيران 2009م.
وقد عرفت " اجلبل االأ�سود" االإ�سالم منذ عام 754 هجرية 
ل�سبه  االإ�سالمي  الفتح  )1353 ميالدية( وذلك منذ بداية 
جزيرة البلقان  بينما اأكدت العديد من الدرا�سات اأن االإ�سالم 
عرف يف اجلبل االأ�سود منذ عام 212 هجرية، فيما ي�سري 
البع�ض االآخر اإن اجلبل االأ�سود قد خ�سع للحكم االإ�سالمي 

يف القرن اخلام�ض ع�سر امليالدي. 

الثقافة الإ�شالمية 
بعد دخول االإ�سالم اإىل مونتنيغرو من خالل بع�ض رحالت 
اال�ستك�ساف اأو من قبل بع�ض التجار وازدياد عدد امل�سلمني 
ملجموع  الكلية  الن�سبة  من   %15 من  اأك��رث  ي�سكلون  الذين 
ال�سكان اأ�سبح هنالك حاجة ما�سة الإن�ساء امل�ساجد واملراكز 
يبلغ  والتي  امل�ساجد  ببناء  املتربعني  بع�ض  فقام  الثقافية، 
تعدادها حاليا 76 م�سجد والتي ينت�سر اغلبها يف العا�سمة 

تيوجراد و باأر و كوتور وغريها من املدن.
مل يقت�سر امل�سلمون على بناء امل�ساجد فقط بل اإن اجليل 
اجلديد يتطلع اإىل تاأ�سي�ض الثقافة االإ�سالمية فقاموا ببناء 
ثالثة متاحف اإ�سالمية ومدر�سة للفنون االإ�سالمية باالإ�سافة 
اإىل عدد من املكتبات. ومل يتوقف طموح امل�سلمني بل قاموا 
ال��درو���ض  لتعليم  م��دار���ض  الإن�ساء  موافقات  با�ستح�سال 
ما  باإن�ساء  فقاموا  القران  وعلوم  العربية  واللغة  االإ�سالمية 
اإ�سالمية والتي يبلغ عدد العاملني فيها  يقارب 19 مدر�سة 

اأكرث من 355 معلم.
بودغوريكا  العا�سمة  يف  مدر�سة  افتتاح  م��وؤخ��را  مت  وق��د 
متخ�س�سة لتعليم البنات الدرو�ض االإ�سالمية باالإ�سافة اإىل 

اخلط العربي.   
اخلط  اأوالده���م  بتعليم  االأ�سود  اجلبل  يف  امل�سلمون  ويهتم 
الفنية  االإ�سالمية  امل��دار���ض  هناك  تنت�سر  ل��ذا   ، العربي 

وتعرف   ، االإ�سالمية  وال��زخ��ارف  النقو�ض  يف  املتخ�س�سة 
اجلبل االأ�سود باأنها ملتقى احل�سارات االأوروبية واالإ�سالمية  
وقد حافظ امل�سلمون هناك على هويتهم العقائدية وتاأييد 

ق�سايا االأمة االإ�سالمية.

يف  الأ�شا�شية  ـــان  الأدي احــد  الإ�ــشــالم 
البالد 

يف اإ�سارات اإىل اأهمية الدين االإ�سالمي ومدى تاأثريه باملجتمع 
املونتيغروي، قامت املوؤ�س�سات االإ�سالمية وبح�سور احلكومة 
يف اجلبل االأ�سود بتوقيع اتفاق تعرتف احلكومة مبقت�ساه باأن 
االإ�سالم هو اأحد االأديان االأ�سا�سية بالبالد، وقد ترك هذا 

االتفاق اأثًرا بالر�سا يف نفو�ض امل�سلمني.  
كما اأ�سار رئي�ض اجلالية االإ�سالمية ب�"اجلبل االأ�سود" "رفعت 
فيجزيك" اإىل اأهمية تلك اخلطوة؛ فقد �سمحت للم�سلمني 

بالبالد بتحقيق جانب مهم فيما يتعلق باحلرية الدينية. 

الإرث الإ�شالمي 
اجلامع  افتتاح  مت  فقد  االإ�سالمي  التاريخ  اإىل  اإ�سارة  ويف 
االأثري يف مدينة "بار"، وبني اجلامع يف القرن ال� 17؛ حيث 
يتكّون من قاعة لل�سالة والو�سوء، وبيت لالإمام، ونافورة مياه 

و�سط ال�ساحة اخلارجية.
للجامع  خمتلفة  وتو�سيعات  ترميمات  متت  تاريخه  وخالل 
الذي يدعى "جامع �سكانيفيت�سا"؛ حيث متت التو�سعة االأوىل 
يف عام 1750م، من قبل حم�سن من �سكان املنطقة يدعى 
"اأحمد بك �سكانيفيت�ض"، ويف عام 1819م مت اإ�سافة منارة 

جميلة.
خالل  باجلامع  االهتمام  وع��دم  الطبيعية  للظروف  ونظًرا 
تاأثر اجلامع بعوامل خمتلفة، مما جعل  ال�سيوعية  احلقبة 
مواطن  قام  حيث  ا؛  ومهمًّ �سروريًّا  اأم��ًرا  لرتميمه  التدخل 
م�سلم يدعى "زكي �سابوفيت�ض" من مدينة "بار" واملقيم يف 
"الواليات املتحدة االأمريكية" بتكفل جميع تكاليف ترميم 

اجلامع. 
يف  الهامة  االأثرية  املواقع  من  مبلحقاته  اجلامع  هذا  ويعد 

"اجلبل االأ�سود". 

دور امل�شلمني يف نيل ال�شتقالل 
يوؤكد كثريون اأن حال االإ�سالم وامل�سلمني يف اجلبل االأ�سود 
مل يكن جيدا، كما هو يف الوقت احلا�سر. وتلك هي خال�سة 
االنطباعات ال�سائدة يف مونتنغرو بعد اال�ستقالل الذي مت 
االإعالن عنه يف 2006، حيث ي�سعر امل�سلمون بحرية اأف�سل، 

رغم كل االتهامات التي يغذيها االإعالم ويروج لها.
مايو  للبالد يف 22  اال�ستقالل  اأه��دى  امل�سلمني هم من  اإن 
اأن�سار  كفة  رج��ح  ال��ذي  املهم  العامل  كانوا  حيث   ،2006
االأ�سود هم جزء من  فامل�سلمون يف اجلبل  لذا  اال�ستقالل، 

املجتمع املونتنغري، وجزء فعال جدًا. 
فامل�سلمون يف اجلبل االأ�سود اأيدوا اأن�سار اال�ستقالل، وكانوا 
بني خيارين، رف�ض تق�سيم "ال�سنجق" بني �سربيا واجلبل 
االأ�سود اأو تاأييد االنف�سال عن �سربيا، وقد كانوا بني خيارين 
موحدًا  ال�سنجق  بقاء  اأن  يرى  كان  والبع�ض   ، مرٌّ اأحالهما 
يف ظل عدم االع��رتاف الكامل بحقوق امل�سلمني اأف�سل من 
ال�سنجق �سيتحد  ب��اأن  االآخ��ر كان يعتقد  تق�سيمه، والبع�ض 
جمددًا عندما تن�سم كل املنطقة لالحتاد االأوروبي. وكانت 
هناك عوامل كثرية �ساعدت على اعتماد اخليار الثاين وهو 
خيار م�ستقبلي بكل املقايي�ض. لقد �ساعدت الرغبة اجلاحمة 
لدى قطاع كبري من �سكان اجلبل االأ�سود على تبلور املوقف 
فكرة  ه��ي  اال�ستقالل  فدعم  لال�ستقالل،  امل��وؤي��د  امل�سلم 
باأنهم �سيعي�سون يف دولة �سغرية ميكنهم حتقيق الكثري من 
اأهدافهم ويف مقدمتها اأن يعي�سوا اأح��رارًا، وقد جنحوا يف 

ذلك اإىل حد كبري.



1-دور الإمام ال�شجاد عليه ال�شالم يف النه�شة احل�شينية.
2-عالقة الإمام ال�شجاد عليه ال�شالم مع حّكام زمانه )درا�شة حتليلية(.

3-دور الإمام ال�شجاد عليه ال�شالم يف ن�شر مذهب اأهل البيت عليهم ال�شالم.
4-الأثر التعليمي يف اأدعية الإمام ال�شّجاد عليه ال�شالم.

5-حقوق الن�شان، بنَي ر�شالة احلقوق لالإمام ال�شجاد عليه ال�شالم ولئحة الأ املتحدة )درا�شة مقارنة(.
6-دور الإمام ال�شجاد عليه ال�شالم يف حترير الَرَقبة.

7-حقوق احليوان عند الإمام ال�شجاد عليه ال�شالم )درا�شة حتليلية(.
ال�شروط:

1-ليقل املوؤّلف عن 150 �شفحة A4 ول يزيد عن 200 �شفحة، بحجم خط 16.
2-ل تزيد ال�شفحة عن 24 �شطر مع الهوام�ص.

-3 ي�شبق امل�شاركة يف املوؤلف �شابقة اأو موؤر اخر.

اإعالن

اإعالن

على اأن تكون مابني 30 – 40 بيتًا �شعريًا،  ي�شبق طرحها هرجان اأو م�شابقة اأخرى.

مالحظة: ُت�شلم املوؤلفات اىل اجلهات التالية يف العتبة احل�شينية املقد�شة )ق�شم ال�شوؤون الفكرية – ق�شم العالم 
trl@imamhussain.org :ق�شم العالقات العامة( اأو تر�شل عرب الربيد اللكرتو –

يف موعد اأق�شاه )20-�شوال-1435هـ املوافق 18-8-2014م(
وهناك جوائز قيمة للموؤلفات الفائزة.

تدعو الأمانة العامة للعتبة احل�شينية املقد�شة الكّتاب والأدباء للم�شاركة يف م�شابقة: 

وتدعو الأمانة العامة للعتبة احل�شينية املقد�شة الأدباء وال�شعراء للم�شاركة  �شابقة:

تاأليف كتاب عن الإمام ال�شّجاد عليه ال�شالم، �شمن املحاور التالية:

الق�شيدة العمودية عن الإمام ال�شجاد عليه ال�شالم
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ذهنية  وفعالية  وفاعلة،  موؤثرة  ح�سارية  وممار�سة  م�ستقل،  اإن�ساين  فعل  الكتابة 
خالقة، تهدف اأول ما تهدف اىل حماولة التغيري نحو االأف�سل يف وقائع حياة النا�ض، 
وت�سبو اىل دوام الرقي والتح�سر يف م�سرية ال�سعوب واالأمم، كما نرى ذلك ونلم�سه 
عند االأمم املتقدمة منها عرب اهتمام ورواج واإقبال على االإبداع واملبدعني، وبذل 
الكثري من اأجل التح�سيل املعريف، لكن م�سكلتنا يف جذورها تكمن يف �سبابية الفهم 
ملاهية الثقافة ، ولفعل الكتابة ب�سورة عامة ، واالإبداعية منها ب�سورة خا�سة عندنا، 

من قبل عموم القراء اأو من قبل حتى املوؤ�س�سات الثقافية اأحيانًا مازال قائمًا. 
اإن ما يعانيه الكتاب واملبدعون يف راهن امل�سهد االأدبي والثقايف، بل ويف عموم التجربة 
واالنك�سار  الهمم،  اإحباط  اىل  يوؤدي  وم��ازال  اأدى  �سابقًا والحقًا  االإبداعية عندنا 
النف�سي للمبدعني ، وبالنتيجة تراكم املزيد من النتاج الكمي .. بل ولعله للنوعي 
اأي�سًا من النتاج الثقايف لالأدباء والكتاب العراقيني، حيث اإن مثل هذا النتاج مازال 
م�ستمرا يف رقوده امل�ستطيل يف االأدراج املظلمة رهني االإهمال، وذلك يعود ملجمل 
اأ�ساب رمبا اأهمها قلة ورمبا انعدام منافذ الطبع والن�سر اأو على االأقل قلة موارد 
الدعم لن�سر الثقافة واالأدب يف البلد عمومًا .. �سواء عرب موؤ�س�سات الن�سر الثقافية 
الر�سمية - وطبعًا تقف وزارة الثقافة ودار ال�سوؤون الثقافية على راأ�سها - اأم على 
م�ستوى املنظمات واملوؤ�س�سات واجلهات الثقافية االأخرى التي دائمًا ما ترفع �سعار 
اال�ستقالل، لكنها يف حقيقة االأمر لي�ست كذلك.. اإذ اإن الكثري منها لها اأ�سماءها 

واأقالمها، واأ�سحاب احلظوة لديها من املتعاطفني معها اأو الدائرين يف ركابها.
فلم نر على �سبيل املثال موؤ�س�سة تعنى بالثقافة واالأدب وترفع �سعار اال�ستقاللية 
متبنية اأو داعمة لكتاب فكري اأو ابداعي من طرف مغاير اأو معاك�ض الأيدولوجيتها، 
رغم اإن الثقافة واالأدب يبغي اأن يكون اإن�سانيًا بعيدًا عن احلزبية والفئوية، ليمتلك 
قوة تاأثريه وم�سداقيته، ولعل اأ�سد ماآخذ الثقافة واالأدب حينما ي�سقط يف فخاخ 
اأو تلك الثقافة اأول  اأو الفئوية اأو احلزبية.. حيث يفتقد مثل هذا االأدب  االأدجل��ة 
مايفقد اأهم اأ�سلحتها، وهو ال�سدق والعفوية املطلوبة يف خماطبة االآخر، وحماولة 

ت�سويق متبنياتها االأ�سيلة بحرية اىل منهجيته وفكره.
لذلك يبقى طريق ن�سر الثقافة والنتاج االإبداعي وت�سويقه بجهود فردية وعلى النفقة 
اإال بالقدر الذي يحقق  اأمر اأعتقده غري جمد  اخلا�سة ومب�ساحة حم��دودة .. هو 
لالأديب اأو الكاتب بع�ض طموحه يف الن�سر واالإعالن عن اأ�سمه ، الأن ذلك ال ميكن 
اأن ميتلك قوة التاأثري املطلوبة لتغيري الواقع، والتاأثري الكايف ملعاجلة اأزمات احلياة، 
لذا �سيبقى واقعنا الثقايف يراوح يف مكانه، وكاأن ال لوجود اأو دور ملمو�ض لقوة الثقافة 
ال�سعوب واالأمم  تاأثري عليه، كما هو احلال عند  اأي  واالأدب فيه.. بل ولي�ض لهما 
االأخرى التي �سبقتنا يف التح�سر خا�سة املتقدمة منها، وقطعت اأ�سواط واأ�سواط 
يف فهم العملية االإبداعية.. حيث كانت بداية نه�ستها ثقافية ومن ثم تو�سعت رقعة 
التح�سر لديها لت�سمل كل مرافق احلياة، ووجود االإن�سان من حيث كونه اإن�سانًا بعيدًا 

عن جن�سه ومعتقده وهويته.

◄  يكتبها: طالب عبا�ض الظاهر

ا�شتقاللية الثقافة 
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ذي كربالء فجل من �شواها
قف واخلع النعلني عند ثراها

وادي طوى بل منه اعلى مرتبه
قد�شية بدم احل�شني �شبه
فتبارك الرحمن حني حباها

ذي كربالء الثاأر والثوار
ان�شودة التحرير والحرار

وقف الزمان لها وطاأطا وانحنى
واملجد اخاها ومنها قد دنى
والكوكب الدري مد �شناها

ذي كربالء ال�شعر والعلياء
والنخل والتغريد وال لء 

باحلب قد �شاغت لكم منهاجها
والقبة ال�شفراء ا�شحت تاجها

ذي كربالء ال�شوق ما ابهاها

ان�شودة)ذي كربالء(
احمد ال�شلطا •
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غريب  اأبو  • عقيل 

مدينتي  
انت

اقولها الن 
ــت اوردتــــــي  ــرب ــش ــ� بـــعـــدمـــا ت

بعطرك الذي 
اغا�ص قلبي 

فاختنقت بحبك 
اقولها الن 

عزل عنك 
وعن ائمك 

اقول ا قد رميت 
وا�شبت القلب منك 

م�شهدك الغايف 
على م�شرحك املظلم 

ينوء باحلمام 
 امل�شهد الكو

منذ انتظارك الف عام 
منذ فجيعة الرايات 

راياتك ال�شوداء 
منذ احتدام ال�شرب 

بالدمع 
وبالويالت 

والهات
 امل�شهد الكو

  انت 
بهوائك 

وحمامك 
و�شوادك 

وفراتك 
 هل ازحت برقع اليتم عنك

مدينتي 
انك 
انت 

وياويلي 
من لغتي 

م�شهدك الغايف على 
جرحك 
جرحي

 امل�شهد الكو
انت 

وق�شيدتي انت

غريب  اأبو  عقيل  •

 امل�شهد الكو
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• اعداد:علي الها�سمي

تزايد كورونا يقلق الصحة العالمية دون إعــــــــــالن  الطوارئ 

فيه  تنباأت  تقريرًا   ، العاملية،  ال�سحة  منظمة  اأ���س��درت 
دول  يف  واالإن���اث  الذكور  من  لكل  املتوقع  العمر  مبتو�سط 
العامل، وت�سدرت فيه الن�ساء اليابانيات �سلم الرتتيب، اإذ 
بلغ متو�سط احلياة للمراأة اليابانية 87 عامًا، متفوقًا على 

كل املعدالت االأخرى يف العامل.
الرجال  م��ن  اأك��رث  يعمرن  الن�ساء  اأن  الباحثون  والح��ظ 
للمراأة  احل��ي��اة  متو�سط  ف��اق  اإذا  ال��ع��امل،  دول  جميع  يف 
حاجز ال�84 عامًا يف عدة دول متقدمة، كفرن�سا واإ�سبانيا 
و�سنغافورا  كوريا  جلمهورية  اإ�سافة  و�سوي�سرا،  واأ�سرتاليا 
الرجال  اأعمار  متو�سط  اأن  حني  يف  والربتغال،  واإيطاليا 
املتوقع مل يتجاوز حاجز ال�81 عامًا، وت�سدر رجال اآي�سلندا 
واالأ�سرتاليون بحوايل  ال�سوي�سريون  الرتتيب، تالهم  �سلم 

80 عامًا.
وباملجمل، فاإن الن�ساء يعمرن اأكرث من الرجال بحوايل �ستة 
اأعوام يف الدول املتقدمة، وينخف�ض عدد ال�سنوات اإىل ثالثة 
ح�سابات  اأ�سارت  ما  بح�سب  والفقرية،  املتخلفة  الدول  يف 

الباحثني على كل دول العامل.
واأما عربيًا، فقد ت�سدرت الن�ساء القطريات �سلم الرتتيب، 
اللبنانيات  تالهن  ع��ام��ًا،   80 اأعمارهن  متو�سط  بلغ  اإذ 
بالن�سبة  �سبيهًا  االأم��ر  ك��ان  كما  ع��ام��ًا،  ب���79  والكويتيات 
ولبنان  قطر   - الثالث  ال��دول  هذه  ت�سدرت  اإذ  للرجال، 
والكويت - �سلم الرتتيب بالن�سبة للرجال، اإذ يعمر الرجل 
القطري حوايل 79 عامًا، يف حني يعمر الرجال اللبنانيون 

والكويتيون حوايل 78 عامًا.
ويبدو باملقابل اأن رجال ال�سومال هم االأقل حظًا يف الوطن 
ال�51  يتجاوز  املتوقع مل  اأعمارهم  متو�سط  اإن  اإذ  العربي، 
عامًا، كما تذيل رجال جزر القمر وجيبوتي �سلم الرتتيب 

ب�60 عامًا.
واأعدت "العربية.نت" اجلدول التايل ا�ستنادًا اإىل املعلومات 
الرجال  اأعمار  متو�سط  فيه  و�سملت  التقرير،  يف  ال��واردة 
والن�ساء املتوقع يف البلدان العربية، وخال اجلدول من دولة 

فل�سطني التي مل ي�سملها التقرير.

ب�ساأن متالزمة  القلق  اأن  العاملية  ال�سحة  اأعلنت منظمة 
بدرجة  زاد  كورونا(  )فريو�ض  التنف�سية  االأو�سط  ال�سرق 
حالة  اإع���الن  االآن  حتى  يقت�سي  ال  املر�ض  لكن  كبرية، 

طوارئ �سحية عامليًا.
فقد اأكد م�ساعد املدير العام لالأمن ال�سحي باملنظمة اأنه 
رغم زيادة امل�سابني بكورونا فاإن االأدلة ال ت�سري اإىل اأنه 
ينتقل ب�سهولة اأكرب من �سخ�ض الآخر، مربرًا بذلك �سبب 

عدم اإعالن حالة الطوارئ.
اأن اإعالن الطوارئ  اأن منظمة ال�سحة العاملية اأكدت  اإال 
ال�سحية ب�سبب كورونا هو اأكرث اإحلاحًا للدول التي ينت�سر 

فيها الفريو�ض.
اإ�سابة  اأكرث من 500 حالة  االإع��الن عن  اأنه جرى  يذكر 
بالفريو�ض يف ال�سعودية وحدها وانتقل اإىل دول جماورة، 
ف�ساًل عن وجود حاالت قليلة يف اأوروبا واآ�سيا. كما �سجلت 



اعرف متوسط عمرك بحسب دولتك!
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احلياة  يف  �سلبًيا  دوًرا  تلعب  قد  االجتماعي  التوا�سل  �سبكات  اأن  حديثة  درا�سة  وجدت 
النف�سية للفرد، مع اأنها جاءت باالأ�سل جلعل احلياة اأف�سل، ف�سال عن منح امل�ستخدمني 

القدرة على التوا�سل مع االآخرين وم�ساركة اللحظات ال�سعيدة.
فبح�سب درا�سة قادها فريق من الباحثني من مدر�سة علم النف�ض يف جامعة كوينزالند 
مثل  االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  للتجاهل  امل�ستخدمني  تعر�ض  ف��اإن  االأ�سرتالية، 

في�سبوك، قد تكون له اآثار عك�سية على �سحتهم النف�سية.
ووجدت الدرا�سة، التي جاءت حتت عنوان “التهديدات التي يتعر�ض لها الذين ينتمون 
اإىل في�سبوك، االختباء والنبذ”، اأن عدم ح�سول امل�ستخدم على “اإعجاب” ملن�سوراته، قد 

يوؤدي اإىل التقليل من م�ستوى ثقة امل�ستخدم بنف�سه.
اأن هناك ع�سرات الدرا�سات التي تطرقت على مدى ال�سنوات املا�سية اإىل درا�سة  ومع 
التفاعل عرب �سبكات التوا�سل االجتماعي، اإال اأن القليل منها تناول ما ميكن اأن يرتتب على 

تعر�ض امل�ستخدمني للتجاهل على هذه ال�سبكات.
من  فريق  مع  كوينزالند،  بجامعة  حما�سرة  وهي  توبني،  �ستيفاين  الربوفي�سور  وقامت 
�سعادة  على  االجتماعية  املواقع  تاأثري  كيفية  لتحديد  رئي�سني  اختبارين  ب��اأداء  الباحثني 

النا�ض.
يقومون  الذين  في�سبوك  م�ستخدمي  من  عينة  االأوىل،  الدرا�سة  خالل  الباحثون،  واأخ��ذ 

بالن�سر كثرًيا. ومع املراقبة، اأُبلغ ن�سف هذه املجموعة باأن يبقوا ن�سطني على في�سبوك من 
حيث الن�سر وامل�ساركة والدرد�سة.

اأما الن�سف االآخر، فقد اأبلغوا باأن يقوموا بالعك�ض، فال ين�سرون وال ي�ساركون وال يدرد�سون 
مع االأ�سدقاء، واأن عليهم االكتفاء فقط مبراقبة اأ�سدقائهم �سمن نف�ض املجموعة.

ويف نهاية الدرا�سة االأوىل، قال امل�ستخدمون الذين مل يقوموا بالن�سر على في�سبوك لفرتة 
يومني اإنه كان للتجربة من حيث عدم التفاعل وامل�ساركة اأثر �سلبي على �سحتهم النف�سية.

في�سبوك  ح�سابات  اإىل  و�سواًل  امل�ستخدمني  من  اأعطيت جمموعة  الثانية،  الدرا�سة  ويف 
لي�ست لهم وال تعرب عنهم، واأبلغوا باأن ين�سروا ويعلقوا على �سفحات في�سبوك كما يقومون 

عادة، اأما الن�سف االآخر من املجموعة فقد جرى االتفاق على عدم التفاعل معهم.
ويف كال احلالتني، جرى جتاهل امل�ساركني يف الدرا�سة الثانية، وعند �سوؤال الباحثني لهم 
عن �سعورهم، قال امل�ساركون اإنهم �سعروا وكاأنهم غري مرئيني، وذهب بع�سهم اإىل القول 
اإنهم �سعروا باأنهم اأقل اأهمية من غريهم حتى اأن التجربة لعبت دوًرا يف التقليل من ثقتهم 

باأنف�سهم.
وخال�سة الدرا�سة، يرى الباحثون اأن هذه اال�ستجابة تعد قا�سية من مكان يفرت�ض به اأن 
يجعل النا�ض ي�سعرون بال�سعادة والدفء. وا�ستخل�سوا اأن امل�ساركة الن�سطة على في�سبوك 

قد تلعب دوًرا اإيجابًيا يف توليد �سعور باالنت�ساب اإىل م�ستخدمي ال�سبكات االجتماعية.

تزايد كورونا يقلق الصحة العالمية دون إعــــــــــالن  الطوارئ 

استخدام فيسبوك يلعب دورًا سلبيًا في تقلب نفسية الفرد

 Quest Visual �سركة  على  غوغل  ا�ستحوذت 
الرتجمة  تقنيات  تطوير  يف  املتخ�س�سة  النا�سئة 
با�ستخدام الواقع املعزز، يف �سفقة مل تك�سف اأي من 

ال�سركتني عن تكلفتها.
و�سينتقل فريق عمل Quest Visual للعمل حتت 
اإدارة غوغل، حيث ينتظر اأن ي�ساعد يف تطوير خدمة 
تقدمها  التي   Google Translate الرتجمة 
االأجهزة  تطبيقات  اأو عرب  الويب  �سواء عرب  ال�سركة 

الذكية.
موقعها  ع��رب  النا�سئة،  ال�سركة  عمل  ف��ري��ق  وق���ال 
الر�سمي، اإن بان�سمامه اإىل جوجل �سيتم نقل تقنيات 
 Google خ��دم��ة  اإىل   Quest Visual
تغطيها  التي  اللغات  قاعدة  لتو�سيع   Translate

وزيادة مميزاتها.
يف  عرفت  ق��د   Quest Visual �سركة  وك��ان��ت 
 Word الفرتة االأخرية بتطويرها لتطبيق ورد لن�ض
تقنية  على  يعتمد  والذي  الذكية،  لالأجهزة   Lens

اإىل  مل�ستخدميه  فورية  ترجمات  لتوفري  املعزز  الواقع 
جمموعة من اللغات املختلفة.

الذكية  االأجهزة  كامريا  لن�ض  ورد  تطبيق  وي�ستخدم 
�سبع  اإىل  ف��وري  ب�سكل  وترجمتها  الكلمات  لت�سوير 
واالإ�سبانية  والرو�سية  االإجنليزية  هي  خمتلفة،  لغات 
وهو  والربتغالية،  واالأملانية  واالإيطالية  والفرن�سية 

التطبيق الذي ال يحتاج الت�سال باالإنرتنت لكي يعمل.
ومل تو�سح �سركة Quest Visual اأي معلومات 
حول موقفها من اال�ستمرار يف دعم تطبيق ورد لن�ض 
بعد االن�سمام اإىل غوغل، اإال اأنها اأكدت اأن التطبيق 
وكافة باقات اللغات املتوافرة له متاحة للتنزيل ب�سكل 

جماين حلني امتام االن�سمام.
يذكر اأن �سركة Quest Visual مت اإن�ساوؤها يف 
اأن  قبل  وذلك  الرتجمة،  تقنيات  لتطوير   2009 عام 
 iOS تطلق االإ�سدار االأول من تطبيق ورد لن�ض لنظام
يف 2010، ثم تبعته باإ�سدار اأندرويد يف 2012، واأخريا 

اإ�سدار خم�س�ض لنظارة غوغل يف العام املا�سي.

الواليات املتحدة اإ�سابتني حتى االآن. كما �سجلت اإ�سابة يف 
لبنان. ويف هولندا اأعلن املعهد الوطني لل�سحة العامة اأنه 
ظهرت اأول حالة اإ�سابة معروفة ملواطن هولندي مبتالزمة 

ال�سرق االأو�سط التنف�سية "كورونا" االأربعاء 14 مايو.
لزيارة  ال�سعودية  يف  وجوده  اأثناء  باملر�ض  الرجل  واأُ�سيب 
مكة املكرمة واملدينة املنورة. وعقب عودته اإىل هولندا نقل 

اإىل امل�ست�سفى يف الهاي.
ويقتل هذا الفريو�ض الذي ي�سبب ال�سعال واحلمى واأحيانًا 

االلتهاب الرئوي نحو 30 يف املئة من امل�سابني.
وحتدد لوائح ال�سحة العاملية مثل هذه الطوارئ باأنها حدث 
غري عادي يفر�ض خماطر على الدول االأخرى االأع�ساء يف 
منظمة ال�سحة العاملية من خالل انت�سار املر�ض على نطاق 

دويل، وهو ما قد يحتاج اإىل رد دويل من�سق.

غوغل تستحوذ على شركة متخصصة في تطوير تقنيات الترجمة



ال�شوع العاطر..هُم

• �سالح اخلاقاين

ترّجلت يف زمن �شحيق 
عن فلكها املتعايل 

فكانت الأر�ص على موعد مع اإ�شراق ليخبو 
واملعا ال�شامية مع الفق املثال 

مّروا على هذه احلياة 
ينابيع �شوع عاطر 

وفنارات هدى تدل على الذرى
فمازالت ولداتهم مهرجانات لتمجيد 

ال�شوع العاطر يف هذه احلياة 
وال�ّشري االدة التي ما انفكت تر�شم لالجيال 

طريقها الالحب 
ومازالت ولداتهم اأعرا�شا يحتفي بها اأ�شياعهم 

فرحا .. وحبا .. وولء 
وتاأكيدا لكل ماهو �شام ومقد�ص 

تتالألأ يف ثنيايا اأعمارهم ال�شريفة 
وذكرهم العطر 

ف�شالم عليهم يوم ولدوا 
ويوم مالأوا  الدنيا روعة 

ويوم اغتالتهم يد ال�شر والنحطاط 
ويوم يبعث النا�ص للح�شاب  
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سارع للحصول على نسختك
 من إصدارات العتبة الحسينية المقدسة 

)الرو�شة احل�شينية- الأحرار- الوارث-  القوارير- احلفي- �شدى اطباء- امل�شبا- احل�شيني 
ال�شغري- الرباعم- فتية اري- فتاة اري- �شدى القران- ال�شال احل�شيني(....وغريها

 مكتبة الباقر ل�شاحبها علي �شال
حرجان�شوق ال�شماوة

هـ  07804454114
مكتبة كنوز الرتاث العربي باإدارة 
عالء ح�شني الغرة �شارع العيادة 

ال�شعبية
هـ  07817305566

مكتبة ا�شحاب الك�شاء  
حيدر كاظم

 هـ  07807239493

المثنى

موؤ�ش�شة املرت�شىنهاية �شارع 
الر�شول)�ص( 

هـ  07808763100 – 
07709743431

 مكتبة دار الهالل ل�شاحبها ابو علي
�شارع الر�شول)�ص(
هـ  07804207384

النجف ا�شرف
مركز الر�شاد الأ�شري التابع لالأمانة 

العامة للعتبة احل�شينية املقد�شة
باإدارة ال�شيد حممد الفوؤادي

هـ 07801235472- 07808992880
مكتبة الطلبة ل�شاحبها مطرود كاظم 

حمزة �شوق التجار �شارع املكتبات
هـ 07801187605

مكتبة ماجد العلمية باإدارة ح�شن 
الب�شري �شوق التجار مقابل �شربت 

اجلبوري
هـ  07703019616 -07807518381 

الديوانية

مكتبة المام احل�شني )ع( ل�شاحبها 
ال�شتاذ ابو رفل �شارع 60

هـ 07807266577
مكتبة الذكريات�شارع40

هـ  07802640465
مكتبة القا�شم )ع( ل�شاحبها �شيد ح�شن 

�شيد مزهر ق�شاء القا�شم
هـ  07801260626

بابل

معر�ص اجلوادين الدائم للكتاب  العتبة 
الكاظمية املقد�شة

هـ 07715160267-07817132283
دار الكتاب العربي �شارع املتنبي ل�شاحبها 

�شفاء العامري
هـ  07901419375

مكتبة ب�شاتني املعرفة باإدارة ابو تقى �شارع 

املتنبيعمارة طه ابو الكا�شي- الطابق الأول
هـ  07902278551 

مكتبة بغداد باإدارة جبار ابو علي �شارع 
املتنبي 

هـ  07903514108
دار اجلواهري  �شارع املتنبي

هـ 07702910090 

بغداد

 دار الزهراء للن�شر والتوزيع 
احمد الغنامي 

الع�شار �شاحة ام الربوم
07801046213
07700776440

مكتبة ابو عقيل م�شلم �شعيد
�شارع ام الربوم

�شوق الع�شار
07803128810
07709076591

مركز خري الربيه الثقايف
حممد جواد كاظم
07801026221

العمارةالبصرة
مكتبة الباقر  النا�شرية قرب �شاحة 

احلبوبي
هـ 07801554368 

 مكتبة نور الزهراء باإدارة جبار �شاكر
النا�شرية قرب �شاحة احلبوبي

هـ  07808201784
مكتبة امليالد 

مركز املحافظة – مقابل ثال احلبوبي 
07801156016

ذي قار


