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ولو راجعنا التاريخ لوجدنا ان هناك الكثري من الحداث التي كان 
يعتقد من العامة انها ت�ضتحق ان ينادى فيها باجلهاد، وكم من 
الفئات التي طرقت ابواب املرجعيات اأحيان تلكم الحداث يف �ضبيل دفعهم 

اىل اطالق فتوى اجلهاد ولكن دون جدوى.
 ومن بني اهم الحداث التي يرى البع�س انها كانت ت�ضتحق اطالق الفتوى 
دخول القوات المريكية اىل العراق ومن ثم العتداء الغا�ضم على مرقدي 
المامني الع�ضكريني عليهما ال�ضالم، ولكن املرجعية الر�ضيدة كان لها راأي 

مغاير ملا يراه العامة من النا�س.
ففي احلالة الوىل كانت املرجعية ترى ان المريكان جاءوا من اجل الق�ضاء 
على النظام الظالمي ال�ضدامي فقط، وهو المر الذي كان ين�ضده جميع 
العقالء يف ذلك احلني اول، وثانيا ان ال�ضعب �ضيكون يف ماأمن ولن يقع عليه 
ال�ضالح �ضدها، وقد  اإل من حمل  القوات  تلك  اي �ضرر من جراء دخول 
حتققت روؤية املرجعية، ومن  ثم حتققت براجمها املتمثلة بان�ضاء دولة فيها 
د�ضتور، وعملية دميقراطية لل�ضعب فيها الراأي احلا�ضم وبداأت ثمارها تقطف 
رغم وجود املتاآمرين وعدم قبول العديد من دول العامل التي ت�ضمر لهذا 
البلد الحقاد وال�ضغان ول تريد له ان يكون يف م�ضاف الدول ذات ال�ضاأن 

يف العامل واملنطقة.
بعملية  قاموا  الذين  اأن  الر�ضيدة  املرجعية  الثانية فكانت  واأم��ا يف احلالة 
العتداء على املرقدين الطاهرين هم قلة جمرمة غا�ضمة وان فتوى اجلهاد 
قد يقع �ضحية لها العديد من البرياء الذين ل حول ول قوة لهم يف رد اولئك 

الغا�ضمني حينها.

ولكن املرجعية الر�ضيدة ملا راأت يف هذه املرحلة ان البلد مهدد باكمله �ضعبا 
للدين  ول  �ضبيال  للحوار  يعرفون  اإجراميني ل  قبل  وار�ضا ومقد�ضات من 
طريقا ما كان امامها ال ان تقول كلمتها الف�ضل وتدعو جميع ابناء البلد 
اىل جهاد ذلك العدو الذي اأعلن على املالأ باأقواله واأفعاله انه قادم من اجل 

الهدم ل غري.
 وهكذا هب جميع ابناء البلد �ضنة و�ضيعة وم�ضيحيون و�ضابئة وايزيديون 
وغريهم من اجل الوقوف �ضفا واحدا ل�ضد القوى الظالمية واحلوؤول دون 
حتقيق اهدافها، خا�ضة بعدما �ضاهدوا باأم اعينهم تلك اجلرائم التي اأندت 
جبني الن�ضانية احلقة، لأنها من املوؤكد مل حتظ بدرجة الرف�س على اقل 
تقدير من ا�ضياد اولئك املجرمني واملتاآمرين معهم اأ�ضحاب املطامع يف هذا 

البلد.
فكم هو حمظو هذا اجليل الذي افتت املرجعية يف زمانه باجلهاد، واتيحت 
له الفر�ضة الذهبية التي حلمت بها اجيال عديدة ملا تعلمه من درجة رفيعة 
عند اهلل -تعاىل- ينالها ال�ضهيد، فطوبى لكل من �ضارع اىل تلبية النداء، 
وطوبى ملن مل تعليمات اللتحاق بالركب اجلهادي ولكنه مل يقف مكتوف 
اليدي ف�ضاهم مبا ميكن ان يقدمه من دعم للجي�س املجاهد بالتربع باملال 

فكان من املجاهدين ان �ضاء  اهلل تعاىل. 
فهنيئا مرة اأخرى لهذا اجليل هذه الفر�ضة الذهبية التي قد ل تعود مرة 
اخرى، ول ي�ضيعونها بالتكا�ضل والتخاذل او بالنحراف عنها اىل ملذات 

الدنيا من مال اأو جاه اأو غري ذلك. 

الذهبية الفرصة 
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كم من الزمان مرت وكم فارق هذه الدنيا اقوام �شهدوا اأحداثا ج�شاما ومتنوا لو ان تقول لهم مرجعياتهم باجلهاد لينالوا درجة ال�شهادة او �شرف 
الفوز بالن�شر, ولكن حياتهم انق�شت ورحلوا اىل الرفيق العلى دون ينالوا مبتغاهم.

التحرير • رئي�س 
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ندوًة  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  العامة  الأمانة  احت�ضنت 
علمية بعنوان ) الفكر الإ�ضالمي ...  الواقع والآفاق ( عقدت 
بالتعاون مع بيت احلكمة  ق�ضم درا�ضات الأدي��ان يف بغداد 
وعلى قاعة خامت الأنبياء يف ال�ضحن احل�ضيني ال�ضريف، يوم 
الثالثاء املوافق 2014/6/24، بح�ضور عدد من رجال الدين 

والأ�ضاتذة والباحثني والأكادمييني واملثقفني والإعالميني .
اأ�ضار الأ�ضتاذ امل�ضاعد الدكتور اأياد كرمي ال�ضالحي رئي�س 
الفكر  باجتاهات  املتعلق  الندوة  مو�ضوع  كون  اىل  اجلل�ضة 
هذا  يف  ع��دة  حم��اور  لوجود  موؤمتر  اإىل  يحتاج  الإ�ضالمي 
الفكر وذكر منها  الجتاه ال�ضلفي والجتاه الفل�ضفي الذي 
الغربي  الفكر  اىل  ويتجه  املحلي  الفكر  اأ�ضحابه  يرف�س 

وتقريبا اليوناين، 
بيت  اأمناء  رئي�س جمل�س  الم��ني(  )اح�ضان  الدكتور  وق��ال 
احلكمة: يف خ�ضم الإحداث التي مير بها البلد وامل�ضاكل التي 
نواجهها مع اأ�ضحاب الأفكار ال�ضوداوية لبد لنا من تعميق 
احلكمة وت�ضحيح امل�ضارات الفكرية لذلك قمنا بعقد هذه 
ومب�ضاركة  املقد�ضة  احل�ضينية  العتبة  مع  وبالتعاون  الندوة 
عدد من الباحثني وال�ضاتذه واملثقفني حيث مت طرح الفكار 
الدي��ان  بني  و  ال�ضالمية  املذاهب  بني  التقريب  جمال  يف 
الخرى  بغية معاجلة بع�س امل�ضاكل املطروحة على ال�ضاحة 
فح�ضب  التاريخ  من  لتنطلق  حياتية  ومعاجلة  الإ�ضالمية 
بل تتعر�س اىل الواقع فكل مانعانيه اليوم من امل�ضاكل من 

اختالف الفكار .
هذا وكانت اجلل�ضة غنية بالبحوث التي تاأخذ منحى التقريب 
عن  البعيدة  الف��ك��ار  واح����رتام  ال�ضالمية  امل��ذاه��ب  ب��ني 
التطرف والت�ضدد اهمها كان البحث الذي يحمل عنوان )) 
املنهج التقريبي الإ�ضالمي املتحقق والتحديات(( للباحث 

الأ�ضتاذ الدكتور حممد فهد القي�ضي من جامعة وا�ضط  بني 
ان اأهم امل�ضاكل التي تواجه العامل الإ�ضالمي قدميًا وحديثًا 

هي م�ضكلة ال�ضراعات والتباعد بني املذاهب الإ�ضالمية. 
بني  التقريب  تواجه  حتديات  عدة  هناك  ان   " "مو�ضحًا 
تتبنى  ال��دول  لن  ال�ضيا�ضي  التحدي  هو  اأولها   ، املذاهب 
هذا  ت�ضتخدم  ال��دول  من  الكثري  وهناك  الدينية  ال�ضيا�ضة 
لبد  للدين  اأع���داء  هناك  وان  اأفكارها  ن�ضر  يف  الأ�ضلوب 
من مواجهتهم كي يكون هذا الطريق الوحيد اأمامهم وهو 

م�ضتخدم يف ال�ضيا�ضة.
من  ط��الل  جا�ضم  علي  للدكتور  الخ��ر  البحث  ك��ان  فيما 
جامعة اأهل البيت يف كربالء كان بعنوان )الفكر ال�ضيا�ضي 

يف الإ�ضالم(
الكثرية  الفكر ومعانيه  ال�ضنة املطهرة  حتدث قائاًل: بينت 
ومنها قول الإمام علي )ع( )الفكر مراآة �ضافية( ، والفكر 
القراآن  يف  املباركة  الن�ضو�س  من  جمموعة  هو  الإ�ضالمي 

الكرمي واحلديث وال�ضنة النبوية املطهرة.
ال�ضيا�ضة  يف املنظور الإ�ضالمي تلقى اهتماما   واأو�ضح ان 
واملذاهب  الو�ضعية  القوانني  من  اي  اهتمام  اليه  يرقى  ل 
والقوانني  للتعاليم  اإجمالية  الب�ضرية.وبنظرة  ال�ضيا�ضية 
املمكن  لي�س من  انه  القاطع  الإ�ضالم ن�ضل اىل اجلزم  يف 
الف�ضل بني الدين وال�ضيا�ضة، فال�ضيا�ضة باملفهوم الإ�ضالمي 
الأمة  �ضوؤون  واإدارة  لتنظيم  املتكفل  املتكامل  النظام  هي: 
بالقانون الكامل والإمام العادل وتهدف اىل حتقيق الكمال 

للخلق واإ�ضعادهم.
ومن ثم جاء البحث حول الفكر الإ�ضالمي بني الواقع والفاق 
للباحث الدكتور خ�ضري جا�ضم حالوب من جامعة كربالء / 
كلية العلوم ال�ضالمية حتدث حول م�ضطلح الفكر الإ�ضالمي 

ووروده يف  الكثري من الآيات القراآنية، مبينا: اأن هناك فرقا 
بني الفكر الإ�ضالمي الذي هو عامل ال�ضهادة والغيب والفكر 

الغربي املعتمد على ال�ضهادة فقط.
اجلل�ضة  خ��ت��ام  يف  واملناق�ضات  امل��داخ��الت  ب��اب  وفتحت 
للحا�ضرين حيث قال الدكتور اح�ضان المني رئي�س جمل�س 
اأمناء بيت احلكمة قائال:  كلما ا�ضتدت بنا الظروف كلما 
واجهنا العقبات على ال�ضعيد ال�ضيا�ضي والعملي وكلما نزفنا 
دما كلما احتجنا اىل الكلمة والفكر لن ال�ضلوك يتبع الفكر 
وبالتايل يحكم الإن�ضان مبا ينعك�س على الواقع.وما نعانيه 
اليوم من فكر ل اأن�ضاين ومن �ضلوك اإرهابي هو نا لتاريخ 
من النحراف واجلهل ول�ضنني من التعفن قد ندفع ثمنها 
هنا ويف علم الجتماع يقال ا ن اي جيل عمره) 25( عام 
اإ�ضاعة  ال�ضيا�ضة يقول) 3 ( اجيال فنحن بحاجة اىل  ويف 
العقائد  ال�ضلمي حقيقي بني  التعاي�س  ليكون  الت�ضامح  روح 
نظرية  اىل  نحتاج  اإننا  واأ���ض��اف:  التفاهم  من  اأ�ض�س  على 
جديدة تقوم على اأ�ضا�س الختالف كمبنى ولي�س التوحد يف 
الأفكار، نحتاج اىل اإعادة ترتيب مل�ضروع الوحدة الإن�ضانية . 
كما عقب رئي�س باحثني اأقدم ال�ضيد قا�ضم عبود الدباغ من 
ق�ضم التنمية الب�ضرية يف وزارة التخطيط على بحث الدكتور 
حممد فهد قائاًل : نالحظ الفكر الإ�ضالمي يف ال�ضرق اعتمد 
على املجامالت التي اأدت اىل خالفات واىل هدر الكثري من 
الأفكار  بني  التقريب  حاولت  التي  والفعاليات  الن�ضاطات 
ب�ضبب املجامالت، اما مو�ضوع العالقات الجتماعية �ضببت 
التي  املظاهر  يف  الإ�ضالمي  الفكر  مفهوم  ا�ضتهالك  اىل 

اأخذت طابع جيولوجي.
الباحثني  على  تقديرية  �ضهادات  بتوزيع  اجلل�ضة  واختتمت 

واحلا�ضرين.

باحثون من بيت احلكمة يناق�شون )الفكر الإ�شالمي .. الواقع والآفاق( 
داخل ال�شحن احل�شيني ال�شريف 

ابراهيم العويني/
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املقد�ضة  احل�ضينية  للعتبة  العامة  الأمانة  تنفذ 
والأب����واب  ال�ضريف  احل��ائ��ر  تو�ضعة  م�����ض��روع 
املحيطة به مبدة تنفيذ ت�ضل اىل ثالث �ضنوات 
بالتعاون  ال�ضيعي  ال��وق��ف  دي���وان  م��ن  بتمويل 
القد�س  ار���س  �ضركة  هي  املنفذة  ال�ضركة  مع 
العتبة  يف  الهند�ضية  امل�ضاريع  ق�ضم  وباإ�ضراف 

احل�ضينية املقد�ضة .
امل�����ض��روع حت��دث املهند�س حممد  وح���ول ه��ذا 
الهند�ضية  امل�ضاريع  ق�ضم  مدير  كاظم  ح�ضن 
من   : ق��ائ��ال  امل��ق��د���ض��ة   احل�ضينية  العتبة  يف 
امل�ضاريع املهمة التي تقوم بتنفيذها اإدارة العتبة 
احل�ضينية املقد�ضة تو�ضعة احلائر ويعد م�ضروعا 

مهما لكونه ي�ضب يف خدمة الزائر الكرمي وخا�ضة اثناء الزيارات املليونية.
و ا�ضاف حممد ح�ضن كاظم :  ان هذا امل�ضروع يتاألف من ا�ضافة م�ضاحة مقدارها 24 الف 
مرت مربع وهي امل�ضاحة الكلية للم�ضروع والذي يتكون من اربعة طوابق، بالإ�ضافة اىل م�ضروع 
متداخل معه هو م�ضروع تو�ضعة ابواب ال�ضحن ال�ضريف ل�ضتيعاب العداد املتزايدة من الزوار 

يف الزيارات املليونية .
و ا�ضار كاظم اىل ان العمل بامل�ضروع م�ضتمر ون�ضبة اجنازه بحدود 70% وقد اأكملت بع�س 
اجزائه وهي باجتاه اجلزء الغربي بداية �ضارع ال�ضهداء والباقي من املتوقع اكماله بالكامل 
بداية �ضنة 2015 ، وان ت�ضميم امل�ضروع وتنفيذه بوا�ضطة ايدي عراقية ويقوم ق�ضم امل�ضاريع 
الهند�ضية يف العتبة املقد�ضة باملتابعة والإ�ضراف على التنفيذ بكافة تفا�ضيل العمال املعمارية 
والكهربائية وامليكانيكية وقد مت تاأليف جلنة ل�ضترياد و�ضراء املواد اخلا�ضة بامل�ضروع من 
املرمر و الكرانيت وامل�ضاعد وال�ضالمل الكهربائية من اح�ضن املنا�ضئ العاملية ليحقق خدمة 

لزائري العتبات املقد�ضة .
من جانبه قال املهند�س املنفذ علي ح�ضني حم�ضن مدير امل�ضروع : م�ضروع تو�ضعة احلائر 

ال�ضريف من امل�ضاريع املهمة واجلهة املنفذة هي �ضركة 
العتبة  باإ�ضراف  الهند�ضية  العراقية  القد�س  ار���س 
الوقف  فهي  التمويل  جهة  ام��ا  املقد�ضة   احل�ضينية 

ال�ضيعي .
مو�ضحا " يتكون امل�ضروع من اربعة طوابق وتف�ضيلها 
والزيارات  العبادية  للمرا�ضيم  هو  ال�ضرداب   : كالآتي 
وكي�ضوانيات  اأم��ان��ات  عن  عبارة  الر�ضي  والطابق   ،
كواجهة  جيد  معماري  مبظهر  الكرفانات  ل�ضتبدال 
ح�ضارية يليق مبكانة المام احل�ضني )عليه ال�ضالم( 
 وزواره ، اما الطابق الول والثاين فقد ا�ضتخدم جزء

منه لالأغرا�س الدارية كاأق�ضام . 
وبني مدير امل�ضروع : ا�ضتخدم يف هذا امل�ضروع و لأول 
مرة يف العتبات املقد�ضة يف العراق ال�ضالمل الكهربائية وامل�ضاعد الهيدروليكية كورية املن�ضاأ 
وا�ضتخدمنا انواعا من املرايا البلجيكية من اف�ضل انواعها وا�ضتخدمنا ديكورات مغربية مت 
تطعيم هذا الديكور املغربي مع اليطايل ، امل�ضروع ت�ضمن ديكورات تدل وت�ضري اىل واقعة 
الطف مثال الرايات والنهر من جهة بني احلرمني مقابل المام العبا�س ومت ا�ضتخدم القبب 

)14( قبة وتدل على الئمة املع�ضومني الربعة ع�ضر .
احلريق  اطفاء  ومنظومات  والتربيد  الكهرباء  منظومات  لدينا   : بقوله  حم�ضن  ا�ضار  و 
وال�ضوتيات والتربيد املركزي والفان كويل الذي ا�ضتخدم للق�ضم الهند�ضي ومت اجناز الق�ضم 
من باب الزينبية اىل باب ال�ضدرة ومت ت�ضليمه بالكامل وبقي من باب ال�ضدرة اىل باب الزينبية 
مت انهاء العمال الن�ضائية بالكامل 100% ون�ضبة اجناز العمال املعمارية هي 85% علما ان 
فرتة اجناز امل�ضروع هي 3 �ضنوات ولكن مت تاأخريه ب�ضبب فتح الب��واب لت�ضتوعب العداد 
الهائلة من الزوار يف الزيارات املليونية مثل باب القبلة الذي تو�ضع وا�ضبح الن 12 مرتا ، 
وباب ال�ضهداء من مرتين ون�ضف اىل 6 اأمتار ون�ضف وباب ال�ضالم 7 اأمتار ، وبقية البواب 

قيد الجناز و�ضيتم تكبريها م�ضتقبال.

م�شروع تو�شعة احلائر احل�شيني اإاز عراقي بخربات واإمكانات 
تفوق الت�شّور 

اأبو   ( القري�ضي  حممد  الركن  ال��ل��واء  اأك��د 
تقاتل  التي  العراقية  القوات  اأن  الوليد(  
من  ون�ضرها  عزميتها  ت�ضتمد  الإره����اب 
اأبي طالب )  املوؤمنني علي بن  اأمري  الإم��ام 

عليه ال�ضالم
جاء ذلك خالل زيارته يوم ال�ضبت امل�ضادف 

�ضعبان 1435ه�  املوافق 29  2014/6/28م 
اإىل املرقد العلوي ال�ضريف.

واحل�ضور  بالزيارة  الوليد  اأبو  ت�ضرف  وقد 
برفقة  الطاهر  ال�ضباك  فتحة  مرا�ضم  يف 
ال�ضيخ  املقد�ضة  العلوية  للعتبة  العام  الأمني 
�ضياء الدين زين الدين وعدد من م�ضوؤويل .

اللواء) اأبو الوليد ( : ن�شتمد عزميتنا يف مواجهة الإرهاب من الإمام علي بن 
اأبي طالب)عليه ال�شالم(

اثري رعد
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احل�ضينية  العتبة  يف  الب�ضرية  امل��وارد  تطوير  ق�ضم  يوا�ضل 
والقابليات  امل��واه��ب  لتطوير  التنموي  م�ضروعه  املقد�ضة 
لأطياف خمتلفة من املجتمع وذلك من خالل اإقامة دورات 
م�ضتمرة وخمتلفة يف م�ضتوياتها العلمية والفكرية والثقافية 
للنهو�س بالواقع العلمي والثقايف يف مدينة كربالء املقد�ضة 

ب�ضكل خا�س ومدن العراق الأخرى ب�ضكل عام. 
وقال ليث حممد ال�ضيالوي م�ضوؤول �ضعبة التعليم امل�ضتمر: » 
ي�ضمل التعليم امل�ضتمر كل فئات املجتمع وخ�ضو�ضا الأميني 
النا�س  فلدينا وحدة حمو الأمية تعنى بتدري�س الأميني من 
التوايل  على  الثانية  ولل�ضنة  واختبارات  دورات  عدة  ولدينا 
الرتقاء  منها  وال��ه��دف  الأم��ي��ة  ملحو  دورات  الق�ضم  يقيم 

بالواقع العلمي وتعليم الأميني القراءة والكتابة«. 
واو�ضح ال�ضيالوي: قمنا بالتن�ضيق مع مديرية تربية كربالء 
لتجهيزنا بالكتب املنهجية للدرا�ضة البتدائية ويتم تدري�س 
القراءة والريا�ضيات حيث ان مدة الدورة �ضتة ا�ضهر تت�ضمن 
امتحانا تاأهيليا وهو الن�ضفي والأخر تكميلي بنهاية الدورة. 
وهذه  باهرة  جناحات  حققنا  الوىل  ال�ضنة  يف  واأ���ض��اف: 

ال�ضنة الثانية اي�ضا جناحاتنا كبرية بتدري�س الأميني وقد بلغ 
عددهم) 1000 ( طالبا وطالبة يف 34 مركزا امتحانيا وهذه 
املراكز تتوزع يف مركز املحافظة والق�ضية والنواحي التابع 
ثالثة  لكل  ا�ضهر   )  6 ال��دورة)  مدة  للمركز«،" مبينا" اأن 
ا�ضهر ونهاية الدورة  مينح الناجح �ضهادة م�ضاركة بعد تعلمه 

القراءة والكتابة.
فيما قال ) نوار زهري ( م�ضوؤول وحدة حمو المية: افتتحت 
دورة حمو المية بتاريخ 2013/11/1 وا�ضتمرت �ضتة ا�ضهر 

حيث مت التدري�س يف اجلوامع واحل�ضينيات وكثري من الأهايل 
واملفيد علما ان  العمل اجليد  بيوتهم لحت�ضان هذا  فتحوا 
الدورة تقام بوقت فراغهم." مبينا " اأن ق�ضم التطوير ارتاأى 
ان تقام المتحانات النهائية لق�ضم من املراكز يف ال�ضحن 
احل�ضيني ال�ضريف وهذا يلهمهم العلم واخلري والربكة والن 
تقام هذه المتحانات النهائية ب�� 34 مركزا موزعة للرجال 
الق�ضية  من  كربالء  حمافظة  انحاء  كل  و�ضملت  والن�ضاء 

والنواحي وهذا امل�ضروع الثاين لل�ضنة الثانية على التوايل«.
"م�ضيفا" زهري : اأن املناهج التي تدر�س هي مناهج وزارة 
الفقه  اىل  بالإ�ضافة  والريا�ضيات  ال��ق��راءة  وه��ي  الرتبية 
يكون  ال����دورة   م��ن  وامل��ت��خ��رج  حياتهم  يف  يفيدهم  ال���ذي 
متمكنا من القراءة والكتابة ويح�ضل على �ضهادة من العتبة 

احل�ضينية املقد�ضة.
اأميي حمافظة  اأنه: �ضيتم م�ضتقباًل احت�ضان كل  اإىل  ولفت 
كربالء واملحافظات الباقية و�ضن�ضاور وزارة الرتبية بح�ضول 
الطالب على �ضهادة معرتف بها كون هذا العمل جيد ويوؤهل 

الطالب ويعلمه القراءة والكتابة«.

اأجنزت كوادر ق�ضم ال�ضيانة يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة �ضيانة وتاأهيل موقع 
معهد الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( لرعاية مر�ضى التوحد

الأعمال  �ضعبة  م�ضوؤول  الكعبي(  ح�ضني  حممد  احمد   ( املهند�س  ذل��ك  ذك��ر   
وبفرتة  بالعمل  �ضارك  وحداته  بجميع  ال�ضيانة  ق�ضم  ك��وادر  اإن   امليكانيكية: 
منوذجية،  "م�ضيفا" اأنه مت ترميم املوقع من جدران واأر�ضيات و�ضيانة اأ�ضطح 
وجتهيزها  مركزية  واإدارة   )6( عدد  قاعات  وعمل  �ضحية  جمموعات  وعمل 
الأطفال  واألعاب  ب�ضقائف  القاعات  بع�س  جتهيز  كذلك  اخلا�ضة  مبحتوياتها 

اإ�ضافة اىل  اأعمال الطالء  ملجمل املوقع 
�ضاغلي  لكون  بدقة  اختيارها  مت  والتي 
كرفانات  عمل  ومت  الأطفال  من  املوقع 

خا�ضة باحلرا�ضات.
الدو�ضمة  وحدة  قامت  فيما  واأ�ضاف" 
ب��ف��ر���س امل���وق���ع ب��امل��وك��ي��ت وجت��ه��ي��زه 
بال�ضتائر وقامت وحدة ت�ضنيع الأملنيوم 
اخلدمية  القواطع  من  جمموعة  بعمل 

الأثاث  من  مبجموعة  تزويدها  عن  ف�ضال  القاعات  بتنظيم  اخلا�ضة  والأب��واب 
املعدين كاخلزانات والدواليب و)الكي�ضوانيات ( وقامت وحدة ال�ضباكة باأعمال 
املجاري والتاأ�ضي�ضات ال�ضحية اخلا�ضة ون�ضب خزانات املياه  ون�ضب وت�ضغيل 

حمطة تنقية ماء )R.O ( وربط برادات ماء، 
وذكر" ان وحدة النجارة نفذت اأعمال �ضيانة الأبواب اخل�ضبية واأعمال جتهيز 
املكاتب اخل�ضبية وجتميعها كما ان وحدة الزجاج اأجنزت اعمال الزجاج اخلا�ضة 

باملوقع ب�ضكل متكامل .
العتبة  يف  ال�ضيانة  ق�ضم  ان  وي��ذك��ر 
احل�ضينية املقد�ضة يعتمد يف عمله على 
الدقيق  التخ�ض�س  ذوي  من  جمموعة 
يف  العالية  الكفاءة  ذوي  من  والفنني 
له،   التابعة  وال��وح��دات  ال�ضعب  جميع 
زيادة على دعم جميع الق�ضام امل�ضوؤولة 
ع��ن ت��ق��دمي اخل��دم��ة ل��زائ��ري الم���ام 

احل�ضني )عليه ال�ضالم(.

الأمانة العامة للعتبة احل�شينية املقد�شة تكافح و الأمية من اجل النهو�ض 
بالواقع العلمي والثقايف

تاأهيل موقع معهد الإمام احل�شني )عليه ال�شالم( لرعاية التوحد 

رعد •  اأثري 
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العلوية املقد�ضة  للعتبة  العامة   ناق�ضت الأمانة 
يتم  التي  الإ�ضرتاتيجية  م�ضاريعها  دعم  �ضبل 
اجنازها يف خمتلف املجالت خدمة للزائرين 
العام  الأم��ني  نائب  لقاء  خ��الل  وذل��ك  الكرام 
الأ�ضتاذ زهري �ضربة مع وفد من ممثلي وزارة 

التخطيط .
اأكد نائب الأمني  اللقاء  ويف حديثه عن طبيعة 
هذا  مت   ": قائال  �ضربة   زهري  الأ�ضتاذ  العام 
وزارة  ك���وادر  م��ن  جمموعة  م��ع  اللقاء  ال��ي��وم 
لغر�س  الخت�ضا�ضات  خمتلف  يف  التخطيط 
دفع م�ضاريع العتبة العلوية املقد�ضة اإىل الأمام 

يف  التاأخري  من  نوع  �ضببت  والتي   2014 ميزانية  على  امل�ضادقة  بعدم  يتعلق  وفيما 
بع�س امل�ضاريع واأي�ضا ا�ضتكمال خلطة 2015 باعتبار اأنه بداأنا الإعداد مل�ضاريع 2015 
ومراجعة برامج عام 2015 اإ�ضافة اإىل امل�ضاريع التي متت املبا�ضرة بها لغاية 2013 
وهي الآن قيد العمل والإجناز والتنفيذ مثل هكذا اجتماعات ل تخلو من فائدة واأي�ضا 
ال�ضتفادة من اخلربات ال�ضادة يف الوزارة لغر�س م�ضاعدة منت�ضبي العتبة يف الق�ضم 
واأي�ضًا  ال�ضعاب  وتذليل  امل�ضاريع  تقييم  اإع��ادة  لغر�س  التخطيط  وق�ضم  الهند�ضي 
جل�ضات  عّدة  وحدثت  مثمرًا  الجتماع  وكان  امل�ضتقبلية  باخلطط  يتعلق  فيما  ت�ضاور 

�ضاء  و-اإن  يومني  مدى  على  م�ضتمرة  ولقاءات 
اهلل- يوم غد �ضيكون لقاء يف هذا الجتاه ".            
الإع��الم  ق�ضمي  على  امل�ضرف  اأك��د  جانبه  من 
حول  حجي  خ�ضري  علي  الدكتور  وال��ع��الق��ات 
نائب  قبل  م��ن  الج��ت��م��اع  :" مت  ق��ائ��ال  ال��ل��ق��اء 
الأمني العام للعتبة العلوية املقد�ضة مع جمموعة 
يف  املتواجدين  التخطيط  وزارة  مهند�ضي  من 
اللقاء  خ��الل  ومت  الأ���ض��رف  النجف  حمافظة 
املقد�ضة  العلوية  العتبة  م�ضاريع  اأغلب  مناق�ضة 
ون�����ض��ب الإجن����از احل��ا���ض��ل��ة وامل���درج���ة �ضمن 

اخلطة ال�ضتثمارية".
م�ضيفا بقوله :"كان هناك جولة مع املهند�ضني يف عّدة م�ضاريع للعتبة زيارة مزرعة 
فدك والطالع على حجم الإجناز حيث نقوم حاليا باإن�ضاء حظائر لالأغنام وحظائر 
ومتت  العام  الأم��ني  نائب  بال�ضيد  الجتماع  مت  الزيارة  تلك  وبعد   ، املوا�ضي  لرتبية 
العلوية  العتبة  اأعمال  جدول  �ضمن  املطروحة  وامل�ضاريع  امل�ضتمرة  امل�ضاريع  مناق�ضة 
تنفيذها  تاأخر  امل�ضاريع  اأغلب هذه  اأن  لتنفيذها �ضمن موازنة 2014 حيث  املقد�ضة 
بانتظار اإقرار املوازنة لهذا العام لدعم هذه امل�ضاريع التي �ضتقفز بها العتبة العلوية 

املقد�ضة قفزة كبرية جدًا خلدمة الزائرين الكرام ".

وتنفيذًا  ومقد�ضاته  احلبيب  البلد  جتاه  والوطني  ال�ضرعي  الواجب  من  انطالقًا 
وامتثاًل لفتوى املرجعية الدينية العليا يف النجف الأ�ضرف بالوجوب الكفائي للدفاع 
العبا�ضية  للعتبة  العامة  الأمانة  توجيهات  وح�ضب  ومقد�ضاته،  العراق  اأر���س  عن 
املقد�ضة  العتبة  يف  العاملني  غري  من  املتطّوعني  من  فرقة  ت�ضكيل  تقّرر  املقد�ضة 
وبا�ضم )فرقة العبا�س "عليه ال�ضالم"( حلماية املقد�ضات واإ�ضناد القوات الأمنية 
واجلي�س العراقي يف حربه املقد�ضة �ضد القاعدة وجمرمي ما ي�ضّمى ب�)داع�س(، 

وتكون حتت اإ�ضراف الأمانة العامة للعتبة العبا�ضية املقد�ضة. 
وجرى بعد ظهر يوم ال�ضبت )22�ضعبان 1435ه�( املوافق ل�)21حزيران 2014م( 
الت�ضكيل،  هذا  عن  الإع��الن  املقد�ضة  العبا�ضية  للعتبة  التابع  العلقمي  جمّمع  ومن 
ن�ضيف  الأ�ضتاذ  املقد�ضة  كربالء  حمافظة  جمل�س  رئي�س  ل�ضان  على  كان  وال��ذي 
التي  الراهنة  الظروف  ب�ضبب  الأع��زاء  الإخ��وة  "اأيها  بنّي:  حيث  اخلطابي  جا�ضم 
اأملّت بالبلد وا�ضتجابًة لنداء املرجعية الدينية العليا املتمّثلة ب�ضماحة املرجع الديني 

املتطّوعني  اأع��داد  ولكرة  ال��وارف(  ظّله  ال�ضي�ضتاين)دام  ال�ضيد  �ضماحة  الأعلى 
العتبة  الأعداد، قامت  لهذه  والنواحي  الأق�ضية  التطّوع يف  ا�ضتيعاب مراكز  وعدم 
احل�ضد  هياأة  عن  املنبثقة  ال�ضعبي  احل�ضد  جلنة  مع  وبالتن�ضيق  املقد�ضة  العبا�ضية 
جديدة،  للتطّوع  مراكز  بافتتاح  حكومي  دي��واين  اأم��ر  فيها  �ضدر  والتي  ال�ضعبي، 
ل�ضتيعاب الأعداد الهائلة والكبرية من املتطّوعني الذين لّبوا نداء املرجعية الدينية 

العليا، واأن تكون �ضمن الدولة دعمًا للقوات الأمنية". 
والهيئات  امل��واك��ب  ق�ضم  يف  املفتوحة  التطوع  مراكز  "�ضتكون  اخلطابي:  وتابع 
احل�ضينية ومقّره يف العتبة العبا�ضية املطهرة، وكذلك يف مقّر الفوج الرابع اآمرية 
حماية احلرمني ال�ضريفني، وعلى الإخوة الراغبني يف التطّوع ت�ضجيل اأ�ضمائهم يف 
باإقامة  اخلا�ضة  الأم��ور  ترتيب  اأجل  من  تن�ضيق  هناك  و�ضيكون  املركزين،  هذين 
هذا الت�ضكيل املبارك والعمل على تهيئة كافة اأموره الإدارية واللوج�ضتية وغريها، 

و�ضمن الأطر التي حّددتها اجلهات الأمنية

الأمانة العامة للعتبة العلوية املقد�شة تناق�ض مع ثلي وزارة التخطيط م�شاريع العتبة 
العلوية املقد�شة الإ�شاتيجية 

)العبا�ض )عليه ال�شالم ( (  علن عن ت�شكيل فرقة العتبة العبا�شية املقد�شة ت
للدفاع عن العراق ومقد�شاته 

رعد •  اأثري 
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• يعّدها ويحررها : �ضباح الطالقاين

احمد  ال�ضيد  كربالء  يف  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  دع��ا 
ال�ضايف اأع�ضاء الربملان اجلديد اىل ال�ضعي لإ�ضدار القوانني 
املهمة وان تكون املعار�ضة فيه مو�ضوعية وخلدمة املواطن ل 
من اجل "التعطيل"، وفيما طالب بتقوية الدور الرقابي للربملان 
والبتعاد عن ال�ضياغة غري الوا�ضحة للقوانني والت�ضريعات واأن 
لي�ضت  المن  اأن م�ضكلة  اكد  ويفهم دوره،  الوزير مهنيا  يكون 
معقدة لكنها حتتاج اىل معاجلة و�ضناعة عرب جعل رجل المن 

القوى يف ال�ضارع.
اجلمعة  �ضالة  خطبة  خ��الل  ال�����ض��ايف،  اأح��م��د  ال�ضيد  وق���ال 
امل��واف��ق  رج���ب/1435ه����   /9 ال��ي��وم  احل�ضينية  احل�ضرة  يف 
2014/5/9م ما ن�ضه" بعد ان مّن اهلل -تبارك وتعاىل- على 
الخوة الأعزاء باأن ي�ضاركوا يف هذه النتخابات املا�ضية لبداية 
ان �ضاء اهلل تعاىل تكون بداية طيبة... ان الوقوف عند كل جتربة 
اأمر ح�ضن اأن الن�ضان يقف بني فرتة واأخرى ليالحظ و�ضعه ثم 
بعد ذلك يبداأ مبراجعة مِلا ح�ضل وهذه املراجعة الهدف منها هو 

ا�ضالح بع�س الإخفاقات او تقوية بع�س الأمور اليجابية.
مبينا" اننا نرى ان ال�ضلطة الت�ضريعية وال�ضلطة التنفيذية لهما 
اأهمية كبرية يف و�ضع البلد.. وطبعًا ل نغفل ال�ضلطة الق�ضائية.. 

ولكن باعتبار هذه النتخابات هي لت�ضكيل جمل�س النواب وهذا 
املجل�س هو الذي �ضُتلقى على عاتقه ت�ضكيل احلكومة القادمة.. 
وهنا لبد من بيان بع�س املالحظات واملطالب يف اداء جمل�س 
النواب كمجل�س واداء ال�ضلطة التنفيذية اي�ضًا ك�ضلطة تنفيذية...

اأوًل: املطلوب هو ال�ضعي احلثيث من الع�ضاء لإ�ضدار القوانني 
املهمة التي تخدم ال�ضعب باعتبار هذه وظيفة ا�ضا�ضية له باعتبار 

وظيفة هذا املجل�س هي وظيفة ت�ضريعية.. 
ثانيًا: كل برملانات وجمال�س ال�ضعب تكون فيها معار�ضة وهذه 
املعار�ضة �ضيء ح�ضن لكن لبد ان تكون هذه املعار�ضة معار�ضة 
مو�ضوعية مبعنى انها تعار�س هذا الداء او القرار لأنه ل يخدم 

النا�س ل اأن تكون معار�ضة الهدف منها التعطيل...
ثالثا:هناك جلان ت�ضّكل يف املجل�س هذه اللجان لبد تكون جلان 
فاعلة وجل��ان لها قوة يف متابعة ما اأوك��ل اليها لأن��ه يف بع�س 
احلالت يكون باللجنة �ضخ�س او �ضخ�ضني ويعطي �ضورة ان 
هذه اللجنة ل تعمل او تعمل وفق روؤية غري من�ضجمة وبالنتيجة 
�ضنقع يف م�ضكلة عدم فاعلية هذه اللجان. رابعًا: ان يقوى ويعزز 
الدور الرقابي للربملان ومق�ضودنا من الدور الرقابي يف جهَتي 

ت�ضريع التطبيق، والتطبيق ال�ضحيح...

طالب ممثل املرجعية الدينية العليا اع�ضاء جمل�س النواب اجلدد 
يف�ّعلوا دوره��م من خالل معرفتهم  الفائزين ان  من املر�ضحني 
الكاملة مب�ضوؤوليتهم والبتعاد عن املكا�ضب والمتيازات ال�ضخ�ضية 
وال�ضعي احلثيث اىل امل�ضالح العامة كما دعا الدولة العراقية اىل 
تبني امل�ضاريع ال�ضناعية املتو�ضطة او تركها اىل القطاع اخلا�س 

مع الدعم
وقال ال�ضيد احمد ال�ضايف خالل اخلطبة الثانية ل�ضالة اجلمعة 
يف 23/رجب/1435ه� املوافق 2014/5/23م ما ن�ضه "بعد اإفراز 
نتائج النتخابات وح�ضول بع�س الخوة املر�ضحني على ع�ضوية 
جمل�س النواب وهذه الع�ضوية املهمة اعتقد ان لبد من اللتفات 

اىل بع�س النقاط:
1- البتعاد عن املكا�ضب والمتيازات ال�ضخ�ضية وال�ضعي احلثيث 
اىل امل�ضالح العامة.مو�ضحا ان النا�س اندفعت لالنتخابات وقطعًا 
هذه النا�س عندها طموح وهذا الطموح بيّنوا قناعتهم يف �ضناديق 
تكون  قد  باأ�ضوات  ج��اء  البع�س  ي��وف��ق..  مل  البع�س  الق���رتاع.. 
متوا�ضعة.. لكن بالنتيجة الكل الآن بعد ان خرجت النتائج قطعًا 

�ضيجل�س على مقاعد جمل�س النواب...

2-تفعيل الخوة الع�ضاء لدورهم من خالل معرفتهم الكاملة 
ُي��راد من  "ماذا  بقوله  بهذا اخل�ضو�س  مب�ضوؤوليتهم.. مو�ضحا 
ع�ضو املجل�س؟ ان اعرف م�ضوؤوليتي.. احل�ضور امل�ضتمر وعدم جعل 
املجل�س دائمًا يفتقر لهذا النائب �ضواء كان احل�ضور يف اجلل�ضات 
او يف الجواء العامة التي مير بها البلد.. هناك اجواء عامة ميّر 
بها البلد حتتاج اىل روؤية واىل موقف.. لبد ان يفّعل هذا النائب 

قدراته يف ذلك..
3- تفعيل املكاتب ال�ضخ�ضية لكل ع�ضو �ضواء كان يف املحافظة 
التي تر�ّضح منها او يف عمله ومق�ضود من التفعيل هو ان ي�ضتعني 
بخرباء وكفاءات حتى تبنّي له حقيقة املوقف.. عندما يكون يف 
موقف يحتاج اىل ت�ضويت مثال لبد ان يكون هذا الت�ضويت عن 
قناعة حقيقية ويعترب ان هذا رفع اليد باليجاب او عدم رفعها 

بال�ضلب هو موقف لي�س فيه جماملة...
وتابع ممثل املرجعية الدينية العليا حديثه يف اخلطبة الثانية بقوله 
"بع�س املوا�ضيع تكلمنا فيها �ضابقًا ولكن يبدو عدم تفاعل الخوة 
مبطالب قد تكون م�ضريية وقد تكون م�ضائل ا�ضرتاتيجية او وجود 

بع�س الرغبات ال�ضيا�ضية لعرقلة بع�س المور..

على الربملان القادم اإ�شدار القوانني وتفعيل دور املعار�شة ب�شكلها ال�شحيح

على جمل�ض النواب القادم تفعيل الدور النيابي
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و�ضعت املرجعية الدينية العليا يف النجف الأ�ضرف اأهم الأ�ض�س العامة 
التي ينبغي اعتمادها يف ت�ضكيل احلكومة املقبلة.

ل�ضالة  الثانية  الكربالئي خالل اخلطبة  املهدي  عبد  ال�ضيخ  وذكر 
اجلمعة اليوم يف 30/رجب/1435ه� املوافق 2014/5/30م اهم تلك 

الأ�ض�س وح�ضب النقاط التالية:
الأول: اإ�ضراك جميع مكونات ال�ضعب العراقي يف ادارة �ضوؤون البالد.. 
يف  وحقها  دوَره���ا  متار�س  انها  اىل  املكونات  ه��ذه  طماأنة  اج��ل  من 
الإق�ضاء يف هذا  وانها غري مهم�ّضة ول ميار�س بحقها  هذه الدارة 
اجلانب...والثاين: اعتماد مبداأ امل�ضاورة وا�ضراك الآخرين يف الراأي 
ي�ضب يف حتقيق  ما  باتخاذ  املختلفة  الآراء  و�ضط  احل�ضم  ثم  ومن 
الكفائة  معايري  اعتماد  العراقي.والثالث:  لل�ضعب  العامة  امل�ضالح 
واخلربة والنزاهة والقدرة على اخلدمة يف اختيار امل�ضوؤولني والوزراء 

ومعاونيهم دون الرتكيز على الولءات احلزبية والكتلوية واملناطقية..
الرابع: اعتماد احلوار واجللو�س اىل طاولة التفاو�س والتفاهم حلل 
الزمات وامل�ضاكل وان طالت الفرتة الزمنية وفق �ضقف معقول لذلك 
الت�ضعيد  لغة  اعتمدت  ان  وامل�ضكلة  الزم��ة  تعّقد  لحتمال  حت�ضبًا 

والرتا�ضق بالتهامات املتبادلة بني الطراف املختلفة..
واأخريًا فاإن القيمة احلقيقية لهذه املبادئ ومدى تاأثريها يف حتقيق 

النتائج املرجوة يعتمد على اجلدية واحلر�س على التطبيق من قبل 
اجلميع بعيدًا عن اعتمادها ك�ضعارات بّراقة ُت�ضوق اعالميًا لغر�س 

الك�ضب ال�ضيا�ضي..
وحول ما يتعلق بالنزاع بني املركز والقليم او النزاعات بني املحافظات 
واملركز فاأو�ضح �ضماحة ال�ضيخ عبد املهدي الكربالئي "اإن اأي نزاع من 
هذا القبيل... ومن ذلك النزاع يف ت�ضدير النفط من جانب وحجب 
رواتب املوظفني من جانب اآخر..فان مثل هذه النزاعات يجب الرجوع 
فيها اىل ال�ضوابط الد�ضتورية فان الد�ضتور هو احلاكُم الَف�ضُل يف 

ذلك".
واأ�ضاف" اذا كانت هناك نزاعات يف تف�ضري املواد الد�ضتورية فيفرت�س 
ذ ق��رارات منفردة من هذا  ُتَتخ َفَع اىل املحكمة الحتادية ول  ُتر ان 
اجلانب او من ذلك اجلانب الآخر.. مبينا ان هذا هو ال�ضا�س الذي 
َلة وفق ا�ض�س �ضحيحة ومنا�ضبة وهو  نا اأَن نبني َدو يجب اعتماُده اإذا اأََرد
التحاكم اىل الد�ضتور يف الق�ضايا النزاعية..مبينا انه اذا كانت هناك 
ا�ضكالية فيما تتعلق باملحكمة الحتادية او يف قراراتها فيجب ان ترفع 
اىل جمل�س النواب ويتم اتخاذ الجراءات القانونية يف املجل�س ومن 
جملة ذلك الحتياج اىل ال�ضراع باإقرار قانون املحكمة الحتادية الذي 

�ضبق احلديث عنه.

للبالد  الحت��ادي��ة  امل��وازن��ة  تاأخري  العليا  الدينية  املرجعية  انتقدت 
كما انتقدت بع�س امل�ضوؤولني الذين يتدخلون يف عمل بع�س الدوائر 
التي  ال�ضيا�ضية  القوى  داعية  والتعليمات  لل�ضوابط  اخلدمية خالفا 
ت�ضعى للتحالف خالل هذه املرحلة ان يكون اأحد الدوافع املهمة لهذا 
ل بت�ضكيل احلكومة املقبلة وفق  التحالف هو الو�ضول اىل تفاهمات تعج

معايري مهنية و�ضحيحة للو�ضول اىل التغيري املن�ضود
ل�ضالة  الثانية  اخلطبة  خالل  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�ضيخ  وق��ال 
اجلمعة يف 16/رجب/1435ه� املوافق 2014/5/16م مان�ضه " مع 
اقرتاب موعد انتهاء دورة جمل�س النواب احلالية ودخول املوازنة يف 
دائرة �ضبه مغلقة نقول ما هي الأ�ضباب احلقيقية وراء تاأخري اإقرار 
املوازنة مع ماَلها من اأهمية كبرية للمواطن ومل�ضاريع النفع العام..اذ 
ا�ضتكت عدد من جمال�س املحافظات من تاأثري عدم اإقرار املوازنة على 
تاأخري او تعطيل املئات من امل�ضاريع ذات النفع العام ... ونت�ضاءل هنا:

1- هل ال�ضباب مهنية وفنية في�ضعب الو�ضول اىل حل و�ضط يف ذلك 
مراعاة للم�ضلحة الأهم وان كان يف هذا احلل الو�ضط بع�س اخل�ضارة 

تغليبا لتحقيق م�ضالح املواطنني..

2- ام هي امل�ضاومات ال�ضيا�ضية، بحيث ان كل كتلة حتاول اأن جتعل 
وان كان ذلك على  لها..  �ضيا�ضية  لتح�ضيل مكا�ضب  و�ضيلة  املوازنة 
فاإن  كذلك  الأم��ر  كان  اذا  مو�ضحا  والبلد  املواطن  م�ضالح  ح�ضاب 
املطلوب ح�ضول التغيري يف هذا النهج وهو الإتكاء على امل�ضالح العامة 
وا�ضتغاللها لتحقيق م�ضالح �ضيا�ضية- اإذ ان هذا النهج ل ميكن معه 

بناء دولة املوؤ�ض�ضات التي ميكنها ان تنه�س مبا ي�ضبو اليه املواطن..
من  الكوالي�س  خلف  ي��دور  ما  حول  الكربالئي  ال�ضيخ  �ضماحة  وتابع 
اأحد  "لبد ان يكون  حم��اولت للتحالف بني الكتل ال�ضيا�ضية. بقوله 
بت�ضكيل  ل  تعج تفاهمات  اىل  الو�ضول  هو  للتحالف  املهمة  الدوافع 
التغيري  اىل  للو�ضول  و�ضحيحة  مهنية  معايري  وفق  املقبلة  احلكومة 
مكا�ضب  حت�ضيل  لأج��ل  التحالف  هو  الهدف  يكون  اأن  املن�ضود..ل 
�ضيا�ضية اأف�ضل يف تقا�ضم املواقع ال�ضا�ضية يف الدولة ب�ضورة عامة 
الدوافع كذلك  ف��اإذا كانت  ول نق�ضد بذلك موقعًا خا�ضًا، مو�ضحا 
فاإننا �ضندخل يف دوامة من امل�ضاومات قد يتاأخر معها ت�ضكيل الوزارة 
القادمة.. بل – رمبا- نفقد اعتماد املعايري املهنية يف ت�ضكيل الوزارات 

اعتمادًا على الكفاءة والنزاهة وغريها..

ل ميكن بناء الدولة ما دام اإقرار املوازنة و�شيلة لتح�شيل مكا�شب فوية

هذه اأهم الأ�ش�ض العامة لت�شكيل احلكومة املقبلة.
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الرو�ضة  جملة  واك��ب��ت  اأو���ض��ع  تفا�ضيل  وملعرفة 
يف  انطالقه  منذ  املهرجان  فعاليات  احل�ضينية 

الثالث من �ضعبان املعظم ولغاية ال�ضابع منه . 
ا�ضتعداد وحت�ضري مميزين 

حول اجلهود املبذولة من قبل اللجان التح�ضريية 
ملهرجان ربيع ال�ضهادة الثقايف العاملي العا�ضر وبقية 
العتبتني املقد�ضتني احل�ضينية  العاملة يف  الكوادر 
والعبا�ضية يف �ضبيل اقامة املهرجان واإظهاره بهذه 
ال�ضورة البهية حتدث ع�ضو اللجنة امل�ضرفة ورئي�س 
ق�ضم الإعالم يف العتبة احل�ضينية املقد�ضة الأ�ضتاذ 
" اأن املهرجان يف هذه  علي كاظم �ضلطان قائاًل 
امل�ضرفة  اللجنة  قامت  حيث  نخبويًا،  كان  ال�ضنة 
باختيار ال�ضخ�ضيات الهامة واملوؤثرة يف بلدانهم، 
العلمية  واإبداعاتهم  الفكري  متيزهم  خالل  من 
والأدبية والثقافية والفنية اإ�ضافة اىل �ضخ�ضيات 
عدد  ك��ان  ال�ضنة  ه��ذه  "اأن  م��وؤك��دًا  م�ضتب�ضرة، 
اع��داد  اأ�ضعاف  ف��اق  قد  وامل�ضاهمني  امل�ضرتكني 

ال�ضنوات ال�ضابقة مع التميز بالنوعية". 
وا�ضار "اأن هناك جهات دولية �ضاركت يف املهرجان، 

وهي دول وجمهوريات عاملية وعربية قرابة 50 دولة 
ونيجرييا  وبرواندي  فا�ضو  وبوركينا  )م��ايل  منها 
العربية  ال��دول  اىل  بالإ�ضافة  وغينيا(  والكونغو 
وهي: )تون�س وموريتانيا والإمارات العربية املتحدة 
والبحرين  واجل��زائ��ر  واليمن  ولبنان  وال�ضعودية 
والأردن و�ضوريا( وهناك دول اأخرى من �ضرق اآ�ضيا 
ومالديف  و�ضرييالنكا  وماليزيا  )ال�ضني  منها: 
و�ضنغافورة والهند واإندوني�ضيا والفلبني وكمبوديا( 
اأّما الدول الأوربية التي �ضت�ضارك فهي: )بريطانيا 
قارة  من  م�ضاركة  وكذلك  وتركيا(  واأملانيا  وكندا 

اأمريكا.
وبني �ضلطان" اأن اأ�ضماء الف�ضائيات التي �ضاركت يف 
املهرجان هي قناة املنار وقناة الفرات واحل�ضارة 
الإيرانية  الثالثة  وقناة  الباك�ضتانية  الهادي  وقناة 
الإيرانية  الثقافة  الإيرانية ووزارة  الإذاع��ة  واأي�ضًا 
وموؤ�ض�ضة اأ�ضدقاء القطيف وقناة اأبو الف�ضل وهناك 

العديد من الف�ضائيات العراقية ".
اأو�ضح  وبراجمه  املهرجان  بفقرات  يتعلق  وفيما 
�ضلطان "ان مهرجان ربيع ال�ضهادة ا�ضتمر للمدة 

من 3��7 �ضعبان 1435 ه� / 2��6 حزيران 2014 م  
الثالث  الثنني  يوم  املهرجان  فعاليات  افتتاح  ومت 
من �ضهر �ضعبان يف ال�ضحن احل�ضيني ال�ضريف، 
والبحوث  القراآنية  الما�ضي  ت�ضمن  واملهرجان 
لل�ضعر  وام�ضية  والكادميية  احلوزوية  والدرا�ضات 
العربي الف�ضيح مب�ضاركة نخبة من ال�ضعراء من 
داخل العراق وخارجه ا�ضافة اىل ال�ضعر ال�ضعبي 
للكتاب  ومعر�س  الدينية  والأنا�ضيد  واملو�ضحات 
العراق  داخ��ل  من  ن�ضر  ودور  موؤ�ض�ضات  مب�ضاركة 
وخارجه وفعاليات خا�ضة بالوفود امل�ضاركة داخل 
العتبتني املقد�ضتني وخارجهما وكذلك ندوة ن�ضوية 

يف العتبة العبا�ضية املقد�ضة ". 
قد  العا�ضرة  بن�ضخته  املهرجان  �ضلطان" ان  ونوه 
الوثائقي  الفلم  م�ضابقة  انطالق  مرة  ولأول  �ضهد 
احل�ضيني مب�ضاركة افالم من دول عربية واأجنبية 
بالق�ضية  متعلقا  وثائقيا  فلما   57 اىل  و�ضلت 
قفز  فعالية  املهرجان  �ضهد  وكذلك  احل�ضينية، 
الطف  ار����س  اىل  ال��ط��ف  �ضماء  م��ن  مظليني   4
يحملون راي��ة) لبيك ياح�ضني (وراي��ة اخرى فيها 

• حتقيق :حممود امل�ضعودي – حممد الي�ضاري 

مهرجان ربيع الشهادة الثقافي العالمي العاشر ...
رسالة محبة وتقارب بين المذاهب واألديان

للعام العا�شر على التوايل اأقامت العتبتني 
مهرجان  والعبا�شية  احل�شينية  املقد�شتني 
العا�شر  ال��ع��امل��ي  ال��ث��ق��ايف  ال�شهادة  رب��ي��ع 
مبنا�شبة ولدة الأنوار املحمدية ومب�شاركة 
اأراء  وح�شب  واأجنبية  عربية  دول��ة   49
ال�شهادة  رب��ي��ع  مهرجان  يعد  املخت�شني 
الثقايف ثورة ثقافية كبرية �شعاعها مرقد 

الإمام احل�شني عليه ال�شالم يف كربالء.

رم�ضان املبارك  1435 ه�12



�ضعار املهرجان ومكتوب حوله ا�ضماء الئمة عليهم 
ال�ضالم الذين ت�ضادف ولدتهم يف �ضهر �ضعبان ".

م�ضابقة الفيلم الوثائقي احل�ضيني
ربيع  مهرجان  منهاج  فقرات  اإح��دى  كانت  حيث 
ال�ضهادة الثقايف العاملي العا�ضر، والتي ا�ضرتك فيها 
)57( فيلمًا من العراق ولبنان وال�ضعودية وباك�ضتان 

واإيران والأرجنتني.
التحكيمية  اللجنة  ع�ضو  ق��ال  اخل�ضو�س  بهذا 
جمال  ال��دامن��ارك  يف  املغرتب  العراقي  وامل��خ��رج 
اأمني" ان م�ضابقة الفيلم الوثائقي احل�ضيني تعد 
مهرجان  فعاليات  على  اجلديدة  الإ�ضافات  من 

اأهم �ضروطها  العا�ضر ومن  الثقايف  ال�ضهادة  ربيع 
بان الفيلم يرتكز حول الق�ضية احل�ضينية ، حيث 
التح�ضريية  للجنة  فيلم  خم�ضني  من  اأك��ر  و�ضل 
ومن خمتلف دول العامل و اللجنة املنظمة للم�ضابقة 
باجلوائز  الفوز  بكيفية  اأكادميية  �ضروط  و�ضعت 
وعملنا على تطبيق هذه املوا�ضفات على اإي فيلم 
م�ضارك معنا و�ضلنا اىل نتائج جيدة كانت هناك 
اأفالم عظيمة جدا، فعلى املخرج واملمثل عليه اإن 
يلتزم باآراء املرجعية واحلوزة العلمية بهذا املو�ضوع 
القيم لأن ق�ضية الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم ق�ضية 

عظيمة ".

على  لعر�ضها  فيلما   19 اختيار  مت  اأمني"  وب��ني 
�ضيوف املهرجان، والأفالم الفائزة عددها  ثالث 
اأفالم يف املراتب الأوىل واأي�ضا هناك خم�س جوائز 
ت�ضجيعية منها جائزة اأف�ضل بحث توثيقي وجائزة 
اأف�ضل  وجائزة  اإنتاج  اأف�ضل  وجائزة  فكرة  اأف�ضل 

مونتاج وجائزة اأف�ضل ت�ضوير ".
دولر   5000 قيمتها  الأوىل  اجل��ائ��زة  "وكانت 
الثالثة  واجل��ائ��زة  دولر   4000 الثانية  واجل��ائ��زة 
3000 دولر وهي جوائز قيمة وكبرية مقارنة مع 

امل�ضابقات الأوربية التي اح�ضر فيها ". 
الفائزين خ��الل حفل ختام  ع��ن  الإع���الن  وج��اء 
املهرجان الذي اأُقيم ع�ضر اليوم اجلمعة )7�ضعبان 
وكانت  2014م(  ل�)6حزيران  املوافق  1435ه����( 

كالآتي:
- الفيلم الذي فاز باملرتبة الأوىل )فر�س ثار اهلل( 

وهو مقّدم من الأ�ضتاذ علي ر�ضا �ضجادي.
- الفيلم الذي فاز باملرتبة الثانية ) ِگل گيران( 

وهو مقّدم من الأ�ضتاذ حممود غفاري.
نخل(  )نقل  الثالثة  باملرتبة  ف��از  ال��ذي  الفيلم   -
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والذي كان مقّدمًا من الأ�ضتاذ علي حممد نا�ضر.

معر�ض الكتاب الدويل العا�شر 
معر�س  اق��ام��ة  املهرجان  فعاليات  ت�ضمنت  كما 
كربالء الدويل العا�ضر للكتاب والذي حتدث لنا عنه 
ال�ضهادة  ربيع  ملهرجان  التح�ضريية  اللجنة  ع�ضو 
العاملي العا�ضر ال�ضيد مي�ضر احلكيم فقال " متت 
تهيئة م�ضاحة تقدر باأكر من )2650م2( يف �ضحن 
قاعتني  �ضكل  على  ال�ضالم  عليها  زينب  العقيلة 
كبريتني، حيث مت تق�ضيم هذه امل�ضاحة وتقطيعها 
بارت�ضن( مع  وباأكر من )140  اىل )بارت�ضنات( 

توفري م�ضاحات خ�ضراء داخل وخارج املعر�س ".
خدمية  م�ضاحات  اإ�ضافة  متت  كذلك  وا�ضاف" 
للدخول  منافذ  حتديد  مع  املعر�س  قاعة  داخ��ل 
للطوارئ، مع و�ضع خطة  للخروج ومنفذ  واأخ��رى 
خا�ضة باأمور ال�ضالمة والأمان ملعاجلة اأي حادث،  
وكذلك قامت الكوادر بو�ضع خطة لن�ضب منظومة 
مراقبة وات�ضالت داخلية وخارجية مرتبطة بغرفة 
�ضيطرة مركزية ف�ضاًل عن تهيئة اأجهزة التربيد 
داخل قاعات املعر�س، مع اإفراد م�ضاحات للغرف 
وتهيئة خم��زن خلزن  ال��وف��ود  الإداري���ة ل�ضتقبال 

الكتب والأمور العامة اخلا�ضة باملعر�س ".
واكد احلكيم" اإن املعر�س مميز من ناحيتي التنظيم 

واحل�ضور، ومب�ضاركة 174 دار ن�ضر عراقية وعربية 
املعر�س  وي�ضهد  ن�ضر   ل��دور  و60وك��ال��ة  واجنبية  
ومتنوعة  خمتلفة  عناوين  حتت  وا�ضعة  م�ضاركات 
ومبختلف  ان�ضانية  وعلوم  جم��الت  ع��دة  و�ضمن 
اللغات حيث ي�ضهد املعر�س م�ضاركة 10 دول عربية 
واجنبية هي لبنان و�ضوريا والردن وم�ضر وايران 
واملغرب والبحرين والكويت وال�ضعودية وبريطانيا 
وامريكا بالإ�ضافة اىل العراق، و�ضيكون يف هذا العام 
ولأول مرة م�ضاركة لداري الكفيل والوارث للطباعة 
والن�ضر التابعني للعتبتني املقد�ضتني وهي من اأف�ضل 

واأكرب املطابع يف العراق، وهناك جناحان خا�ضان 
لعر�س اإ�ضداراتهما الفنية، مبينًا" وافتتح املعر�س 
يوم 28 رجب وكان من املوؤمل ان ي�ضتمر املعر�س 
لع�ضرة ايام ولكن مت متديد الفرتة لثالثة ايام نظرًا 

لالإقبال الوا�ضع الذي �ضهدته اجنحة املعر�س ". 

اراء امل�شاركني 
اأن  اليمن"  من  العماد  ع�ضام  ال�ضالمي  املفكر 
اإقامة مثل هذه املهرجانات �ضروري ل غنى عنه 
امل�ضلم  ت�ضمل  الدعوة هامة  تكون  �ضيما عندما  ل 
المام  ملعرفة  للنا�س  دعوة  هذه  وتكون  وامل�ضيحي 
ومل�ضت  ال�ضالم  عليهما  العبا�س  واخيه  احل�ضني 
بنف�ضي بع�س من اتى هنا مل يعرف كلمة واحدة 
عن الإم��ام احل�ضني عليه ال�ضالم مما يدل دللة 
قوية بان مئات القنوات ل ت�ضتطيع ان تعرف النا�س 
القنوات  الف  هناك  لنه  ال�ضالم  عليه  باحل�ضني 
رمبا حتجب القنوات التي تتحدث عن احل�ضني عليه 
ال�ضالم واذا اأ�ض�ضنا املواقع اللكرتونية فان هناك 
اآلف املواقع اللكرتونية التي حتجب الإن�ضان عن 
الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم،  ولهذا فبع�س الذين 
و�ضلوا اىل كربالء قالوا لأول مرة ن�ضمع احل�ضني 
-عليه ال�ضالم- ومن هنا يكت�ضب املهرجان اهميته 
البالغة فال غنى عنه يف التعريف بق�ضية كربالء 

دينية  إب���ع���اٌد  ل��ل��م��ه��رج��ان 
وهو  واجتماعية  وثقافية 
شيء عظيم جدا جدا وهو 
ي��ع��د واح�����دا م���ن وس��ائ��ل 
الشعوب  ث��ق��اف��ات  ت��ق��ارب 
العالم  ال��ى  تبعث  ورسالة 
اج����م����ع رس�����ال�����ة ال���س���ام 

والمحبة والتعايش
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البيت  واأه���ل  احل�ضني  �ضوت  واإي�ضال  واإحيائها 
عليهم ال�ضالم ل�ضعوب العامل من خال هذا احل�ضور 

املتميز  والعاملي ".
املهند�س جم��دي زه��دي من م�ضر" ه��ذا �ضرف 
رحاب  يف  املهرجان  ه��ذا  يف  للم�ضاركة  يل  كبري 
الإمام احل�ضني واأخيه ابي الف�ضل العبا�س عليهما 
دينية  اإب��ع��ادا  للمهرجان  ان  ولح��ظ��ت  ال�ضالم، 
جدا  ج��دا  عظيم  �ضيء  وه��و  واجتماعية  وثقافية 
وهو يعد واحدا من و�ضائل تقارب ثقافات ال�ضعوب 
ال�ضالم  ر�ضالة  اجمع  ال��ع��امل  اىل  تبعث  ور�ضالة 
واملحبة والتعاي�س وهو يهدف اىل التعاي�س ال�ضلمي 
وتقارب بني املذاهب الإ�ضالمية والأديان ال�ضماوية 
حيث �ضاهدنا امل�ضيحي وامل�ضلم يجل�ضان على مائدة 
واحدة وتتم املناق�ضة فيما بينهما بكل ود، �ضخ�ضيا 
تركنا  لأننا  بلدنا  اىل  نغادر  عندما  ابكي  �ضوف 
عليهم  تعرفنا  واإخوتنا  اأ�ضدقائنا  عن  وافرتقنا 
اأخرى وهذه من  املهرجان وهم من ديانات  اإثناء 
النتائج اليجابية للمهرجان هو توطيد العالقات 

بني امل�ضاركني ".
الدكتورة نادية ح�ضني كلية الآداب جامعة بغداد" 
اأتعرف على ن�ضاطات وفعاليات  ال�ضوق يل ان  كل 
جهود  على  اثني  الثقايف  ال�ضهادة  ربيع  مهرجان 
،والإم��ام احل�ضني  املهرجان  القائمني على  جميع 

ولالإن�ضانية  للم�ضلمني  عظمى  قيمة  ال�ضالم  عليه 
ولكل مهتم ان يعرف احل�ضني عليه ال�ضالم ". 

للعراق  م�ضرقة  �ضورة  قدم  "املهرجان  وا�ضافت 
و�ضورة م�ضرقة لالإن�ضان العراقي التي �ضوهت خالل 
مرحلة طويلة باإعالم ل ميت اىل احلقيقة ب�ضلة 
ب�ضورة  الغرب  يف  بطريقة  برز  العراقي  الإن�ضان 
غري حقيقية ت�ضميات ما زالت جترحنا كعراقيني ، 
ونحن نقول بان الإن�ضان العراقي هو الكرم والنخوة 
وال�ضدق والغرية ومن خالل الحتكاك بالآخرين 
انهم  �ضك  فال  العاملي،  املهرجان  هذا  خالل  من 
بهذا  وامل��ي��زة   و�ضعبه،  ال��ع��راق  هو  �ضيعرفون من 
املهرجان هو ح�ضور دول اأجنبية وعربية وافريقية 
اجتمعوا حتت  ولكنهم جميعا  بانتماءات خمتلفة 
قبة الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم و�ضمن حلقة حوار 
يف املدينة الطاهرة فكربالء لي�ضت فقط للم�ضلمني 

وامنا هي قيمة عليا للكل ".
دكتور  الفرن�ضية  اجليو�ضيا�ضية  الأكادميية  رئي�س 
علي را�ضتبني قال " الوفد يتكون من خم�س اأع�ضاء 
من الأكادميية لنا احلظ وال�ضرف يف تلبية الدعوة 
للعتبتني املقد�ضتني احل�ضينية والعبا�ضية لكي نوفر 
هذا التعاون ونرى الواقع احلايل يف كربالء التي 
، فنحن نحب  �ضنويا  ال��زوار  املاليني من  يزورها 
�ضخ�ضية الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم وهو ينتمي 

للعامل اجمع الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم هو ثقافة 
اأنواعه  بكل  ال�ضتبداد  و�ضد  وال�ضتقالل  احلرية 

وهذه من بني خ�ضال الإمام عليه ال�ضالم ".
الفرات  قناة  مرا�ضل  ال�ضمري  ح�ضني  الإع��الم��ي 
مهرجان  فعاليات  تغطية  يف  الف�ضائية" نت�ضرف 
ميكن  ما  اقل  نقدم  ونحن  الثقايف  ال�ضهادة  ربيع 
احل�ضني  الإم���ام  مرقد  اإىل  خدمات  من  تقدميه 
واأخيه اأبي الف�ضل العبا�س عليهما ال�ضالم،  ون�ضعى 
ان نبذل حتى لو جزءا قليال يف نقل ما يجرى يف 
بل  وفعاليات  اأن�ضطة  من  املقد�ضة  كربالء  مدينة 
هي ثورة ثقافية تنطلق اإ�ضعاعها من مرقد الإمام 

احل�ضني عليه ال�ضالم ". 
الثقافية  فعالياته  تنوعت  املهرجان  اإن  واأ�ضاف" 
والدينية والفنية وما ميز هذا العام   هو تنوع فعالياته 
و اأي�ضا كرة و�ضائل الإعالم املحلية وعربية، حيث 
فلول  الإح����داث  نقل ه��ذه  ل��الإع��الم دور كبري يف 
الإعالم ل ميكن لل�ضامع اأو القارئ اأو امل�ضاهد اأن 
يعرف ماذا يحدث يف كربالء، وفعاليات مهرجان 
ر�ضالة  هي  العا�ضر  العاملي  الثقايف  ال�ضهادة  ربيع 
حمبة وتقارب بني الأديان واملذاهب الإ�ضالمية، وان 
و�ضائل الإعالم اأدت ما عليها لفعاليات املهرجان 
ولكن ننتظر منها الكثري واملزيد والعطاء يف خدمة 

الق�ضية احل�ضينية ". 
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الدكتاتوري  النظام  حقبة  خ��الل  ال��ع��راق  مر  ولقد 
النظام  ذل��ك  فيها  اهلك  ع�ضيبة  بفرتة  البغي�س 
وحروبه  الن�ضانية  �ضد  بجرائمه  والن�ضل،  احل��رث 
العبثية، وانتهاكه للحرمات وق�ضفه للعتبات املقد�ضة 
بال�ضواريخ،  املقد�ضة  وكربالء  ال�ضرف  النجف  يف 
وتعديه على املرجعية الدينية واحلوزة العلمية بالقتل 
اجلماعية  املقابر  يف  والتغييب  والت�ضريد  وال�ضجن 
وال�ضجون ال�ضرية، يف حماولة منه ل�ضتئ�ضال احلوزة 

العلمية العريقة يف النجف الأ�ضرف والعراق عمومًا
نف�س  يد  على  الطاغي  النظام  ذل��ك  �ضقط  وعندما 
ومل  ع��ام 1968،  احلكم  اىل  به  ج��اءت  التي  اجلهة 
يكن يومها ميلك اي قوة او قاعدة �ضعبية او ع�ضكرية، 
عن  النظر  وغ�ضت  احل��ك��م،  م��ن  ومكنته  فدعمته 
جرائمه الرهيبة �ضد ال�ضعب العراقي و�ضد ال�ضعوب 
املجاورة له... حينما �ضقط ذلك النظام ا�ضتمر العنف 
عموما  العراقي  ال�ضعب  ابناء  �ضد  املنظم  والقتل 
و�ضد �ضيعة اهل البيت )ع( خ�ضو�ضُا على يد نف�س 
اجلالدين البعثيني ال�ضابقني، م�ضافا اليهم ع�ضابات 
لها  اأو�ضهل  املحتل  ادخلها  التي  التكفريية  القاعدة 
الدخول اىل العراق ... لتنتهج �ضيا�ضة طائفية وا�ضحة 
تهدف اىل ابادة ال�ضيعة، �ضيا�ضة اجرامية مدمرة ل 
تقف عند حد ول تراعي اية حرمة للمقد�ضات، فكان 
وطلبة  الآم��ن��ني،  النا�س  وتفجري  الهوية،  على  القتل 
اجلامعات وا�ضاتذتهم، وقتل زوار العتبات املقد�ضة، 
تفجري  اثناء  نف�ضها كما ح�ضل  العتبات  وتفجري  بل 
�ضريحي المامني الع�ضكريني )عليهما ال�ضالم( الذي 

اهلل  لطف  لول  اهلية  العراق يف حرب  يغرق  ان  كاد 
وحكمة املرجعية.

ال�ضيد  امل��رج��ع الأع��ل��ى  ك��ل ذل��ك ك��ان يح�ضل لكن 
ال�ضي�ضتاين )دام ظله( مل ينجر اىل ردود الأفعال التي 
توؤدي اىل اإحداث الفنت وا�ضعال احلروب الأهلية، والتي 
كان هدفها تعطيل قيام املوؤ�ض�ضات الد�ضتورية وبناء 
الدولة حتى يبقى العراق م�ضرحًا للخراب والفو�ضى، 
وهو ما كان يحلم به اأيتام النظام املقبور وبع�س الدول 
الإقليمية التي تخ�ضى من اية عملية �ضيا�ضية معيارها 
�ضناديق القرتاع التي تبني احلجم احلقيقي لالأ�ضر 
احلاكمة يف هذه البلدان، والتي تعتمد انظمة وراثية 

عفا عليها الزمن.
لكن تلك اجلهات التي ل تريد للعراق خريا مل تتفهم 
�ضرب ال�ضيد ال�ضي�ضتاين، ومل تقدر طول اناته وحكمته، 
فتمادت يف غيها واأوغلت يف جرائمها، وكان اآخرها ما 
ح�ضل يف املو�ضل من هجوم غادر لع�ضابات داع�س 
الإرهابية، وهي �ضكل جديد من اأ�ضكال تنظيم القاعدة 
الإرهابي، قد يختلف عنه يف الإ�ضم ولكن ل يختلف عنه 
يف و�ضائله الإجرامية بل يتفوق عليه، وقد ارتكب خالل 
ب�ضعة اأيام من املجازر والفظائع وانتهاك احلرمات 
�ضد جميع مكونات ال�ضعب العراقي، ما لي�ضدقه عقل 
ول يقره عرف اأو �ضرع، ف�ضكلت هذه الع�ضابة الباغية 

تهديدًا للوطن باأكمله.
 وحينما حتيق الخطار بالوطن لبد للمرجعية من وقفة 
ت�ضع فيها النقاط على احلروف، وت�ضتجمع فيها همم 
املوؤامرة املطلوب فيها  وق��واه احلية لإ�ضقاط  ال�ضعب 

راأ�س العراق الذي ما فتئت تطلبه قوى ودول حاقدة، 
البطال  ا�ضالفها  وقف  كما  اليوم  املرجعية  فوقفت 
الذين اعلنوا اجلهاد دفاعًا عن العراق حينما دخلت 
القوات الربيطانية مدينة الب�ضرة عام 1914 كمقدمة 
لحتالل العراق باأكمله، وخا�ضوا �ضدها حروبا �ضارية 
ا�ضتمرت لثالث �ضنوات، و�ضاركتهم فيها �ضرائح وا�ضعة 
من ابناء ال�ضعب العراقي وخا�ضة من الخوة الكرد 

بقيادة ال�ضيخ حممود احلفيد.
الع�ضرين، فعندما مل  ث��ورة   وال�ضئ نف�ضه ح�ضل يف 
تفلح املطالبات ال�ضعبية ال�ضلمية لتحقيق ال�ضتقالل، 
ا�ضدرت املرجعية فتواها ال�ضهرية باجلهاد عن طريق 
ا�ضتخدام القوة الدفاعية لتحقيق اهدافهم، مع وجوب 
فانطلقت  مطالباتهم.  �ضمن  والأم��ن  ال�ضلم  رعاية 
التي و�ضعت حجر  الفتوى  ه��ذه  بعد  ال��ث��ورة  ���ض��رارة 

الأ�ضا�س ل�ضتقالل العراق احلديث.
 واليوم جتيء فتوى الإمام ال�ضي�ضتاين لتوحد العراقيني 
جميعًا �ضد الرهاب التكفريي الذي يهدف اىل متزيق 
العراق و�ضرذمته، وهي موجهة جلميع العراقيني دومنا 
ما  اأم��ا  وقومياتهم.  واديانهم  مذاهبهم  بني  تفريق 
حاولت ان تروج له بع�س البواق والقالم املاأجورة من 

 األبعاد السياسية لفتوى اإلمام السيستاني .

لقد بقيت املرجعية عرب تاريخها الطويل ح�شنًا لالإ�شالم وامل�شلمني بجميع اطيافهم ومذاهبهم, 
وجميع قومياتهم وجن�شياتهم...ت�شد عنهم املخاطر اخلارجية, واطماع الدول الكرب, كما 
حتف جمتمعاتهم من الف الداخلية القومية واملذهبية التي تودي بهم اىل التفرق والت�شرذم 
والتناحر و�شفك الدماء, و�شعارها املرفوع دائمًا هو ما اأمر به القراآن الكر: )واعت�شموا بحبل 

اهلل جميعًا ول تفرقوا(.

  د . إبراهيم العاتي 
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اأن فتوى ال�ضيد ال�ضي�ضتاين حتري�س لل�ضيعة �ضد ال�ضنة، فاإن الوقائع تكذبهم، 
ولول حكمة ال�ضيد وتعاليه على اجلراح لكانت احلرب الهلية قد ا�ضتعلت 
يف العراق منذ �ضنني، لأن اجلماعات التكفريية امل�ضلحة التي ارتكبت اب�ضع 
اجلرائم �ضد ال�ضيعة ولحقتهم يف البيوت وال�ضواق وامل�ضاجد والطرق العامة 
بال�ضيارات املفخخة والنتحاريني، كانت تدعي انها متثل اهل ال�ضنة، وهناك 
من م�ضايخ الفتنة –املح�ضوبني على ال�ضنة- يف العراق وخارجه من ي�ضفق 
لها ويروج لباطلها، ومع ذلك فاإن خطاب املرجع العلى نحو اهل ال�ضنة مل 
يتغري وبقيت مقولته ال�ضهرية )لتقولوا اخواننا اهل ال�ضنة بل قولوا اأنف�ضنا( 
هي احلكمة امل�ضيئة التي ت�ضرت�ضد بها اجلموع الغفرية من مقلدي ال�ضيد 
ال�ضي�ضتاين وحمبيه، فتميز بني اهل ال�ضنة فعال وبني القتلة وال�ضفاحني الذين 
يعملون �ضد ال�ضنة، ولذا فقد تطوع اخريا من اهل ال�ضنة مل�ضاندة اجلي�س 
العراقي والقوات المنية بعد ان ا�ضتمعوا اىل فتوى ال�ضيد حفظه اهلل، كما 

�ضرح بذلك الدكتور ال�ضيخ خالد املال رئي�س جماعة علماء العراق.
لكن فتوى المام ال�ضي�ضتاين قد قطعت الطريق على القوى الدولية والقليمية 
التي كانت ت�ضمر ال�ضر للعراق واأربكت خمططاتهم التي كان هدفها القفز 
فوق نتائج النتخابات الخرية، بل عدم اعتماد اي انتخابات مقبلة، والرجوع 
والتهجري  اجلماعية  املقابر  ح��زب  ال��واح��د،  ال�ضوفيني  احل��زب  نظام  اىل 
نفهم  هنا  وم��ن   املاليني ارواح  ح�ضدت  التي  العبثية  واحل��روب  الق�ضري 
�ضراحلملة اله�ضتريية التي �ضنت على تلك الفتوى بحجة الطائفية مرة وبحجة 
انها �ضتوؤدي حلرب اهلية، وقد فندنا هذين الدعائني فيما �ضبق، ونزيد فنقول 
الن: ان احتالل داع�س واخواتها يحمل م�ضروعًا للحرب الهلية وال�ضيا�ضة 
لأن  ا�ضرائيل.  تتبناه  �ضهيونيا  م�ضروعا  يحمل  كونه  عن  ف�ضال  الطائفية، 
قيام امارات دينية مت�ضددة مثل )داع�س( على حدودها او قربها هو احلجة 
الرئي�ضة التي ت�ضتند عليها لكي يعرتف بها العامل كدولة يهودية خال�ضة، وبذا 
�ضتهجر ما بقي من عرب فل�ضطني امل�ضلمني وامل�ضيحيني الذين بقوا داخل 

الكيان ال�ضهيوين
املخاطر  وتب�ضره بحجم  ال�ضعب  لتوحد  ال�ضي�ضتاين  الم��ام   فجاءت فتوى 
املحدقة به، والمل يف القوى ال�ضيا�ضية العراقية الوطنية ان تتوحد هي اي�ضا 
حتقيقا لرغبة املرجعية، لأن العداء مل يقدروا على تنفيذ موؤامرتهم ال من 

خالل ا�ضتغالل الفرقة والتناحر املوجود بني تلك القوى.
الإم��ام  فتوى  لكن  فرعون،  ك�َضَحرة  فكانوا  اأمرهم  جمعوا  قد  الأع��داء  اإن 

)ال�ضي�ضتاين فاجاأتهم، فكانت كع�ضا مو�ضى التي )تلقف ما ياأفكون
 

يحل علينا مرة اأخرى �ضيف كرمي هو �ضهر اهلل، وقد ُخ�س بهذا ال�ضم ملا له من اثر 
تكويني واجتماعي ونف�ضي على الب�ضرية جمعاء، لأن اأغلب الأمم ال�ضالفة واملعا�ضرة 

والآتية توؤمن بال�ضوم على انه فل�ضفة التزام امياين وا�ضالح وتروي�س للنف�س.
فمن ا�ضتقبله وعمل مبا جاء به من ب�ضارات فقد �ضمَن اجلنة وان مل يكن فقد خّف 
ثقلُه من ادران الدنيا على الأقل وك�ضَب �ضفحة بي�ضاء جديدة له الرادة فيما ميليها 

اىل العام القادم.
لكن �ضيفنا لهذا العام يختلف عّما �ضواه فهو مطّرز باآية اجلهاد الكفائي التي اأطلقتها 
املرجعية الدينية العليا للدفاع عن العراق اأر�ضًا و�ضعبًا ومقد�ضات، ولو اأردنا زّج هذه 
الفتوى املباركة يف واحة الف�ضائل الرم�ضانية ف�ضنجدها الأعلى قيمًة والأ�ضمى ح�ضورًا 

والأكر اأهمية وتاأثريًا يف واقعنا الرم�ضاين لهذا العام.
فمثلما نفيد ونكرر خالل الأعوام ال�ضالفة ان رم�ضان نقطة انطالق يف �ضبيل ا�ضالح 
النف�س واملجتمع فان م�ضداق هذا ال�ضالح قد اأتى ويدعونا لاليفاء بالتزامنا من 

خالل تقدمي كل ما ميكن يف �ضبيل الفتوى اجلهادية.
ان ال�ضتجابة لفتوى اجلهاد يف �ضبيل اهلل هي تاأكيد اللتزام لدى امل�ضلم الذي يوؤدي 
الفرائ�س والواجبات، من حيث انه املعني الأول باأخذ زمام الأمور وجمابهة التحديات 
التي ا�ضبحت تهدد وجود بلدنا كدولة حيث ل منا�س من النهو�س للت�ضحية بالنف�س 
واملال وكل ما من �ضاأنه اعالء كلمة احلق، خا�ضة وان مراجعنا الكرام قد بّينوا ان 
موت املُراِبط يف هذه الأزمة هو �ضهادة موؤكدة يف �ضبيل اهلل، مهما كان نوع اخلدمة 
التي يوؤديها يف م�ضمار احلرب واملجابهة الفعلية او ال�ضناد العالمي او اخلدمي او 

املعنوي...
ان ادامة زخم هذه الفتوى اجلهادية يتطلب مّنا كمواطنني عراقيني حري�ضني على 
الفاعلة يف بيان معاين  امل�ضاركة  ال�ضالم،  البيت عليهم  بلدنا وكاأتباع لأهل  �ضالمة 
هذه الفتوى والأ�ض�س التي انطلقت منها دفعًا ل�ضوء الفهم ملن اختلطت عليه الأمور، 
مقيت  طائفي  باجتاه  وال�ضرعي  الوطني  م�ضارها  عن  حرفها  حم��اولت  وجمابهة 
ليريده ول يرت�ضيه اي عراقي �ضريف، فقد مرت مرجعيتنا الر�ضيدة ب�ضتى الظروف 
عليهما  الع�ضكرينَي  مرقدي  تفجري  حادثة  ومنها  الفائتة  الع��وام  خالل  الع�ضيبة 
ال�ضالم لكنها مل تعلن اجلهاد لأ�ضباب عديدة لي�س اأقلها دفعًا للحرب الطائفية، اأما 
اليوم فان بلدنا يتعر�س لهجمة خارجية �ضر�ضة عنوانها بداوة اجلاهلية والرهاب 
والتطرف املدعوم من جهات تدعي ال�ضالم زورا وبهتانًا، ول منا�س لأن يقوم كل فرد 

مّنا بواجبه ملجابهتها.

       

�شيف بحّلة اجلهاد

• �ضباح الطالقاين

 سةا 
اأن فتوى ال�ضيد ال�ضي�ضتاين حتري�س لل�ضيعة �ضد ال�ضنة، فاإن الوقائع تكذبهم، 
ولول حكمة ال�ضيد وتعاليه على اجلراح لكانت احلرب الهلية قد ا�ضتعلت 
يف العراق منذ �ضنني، لأن اجلماعات التكفريية امل�ضلحة التي ارتكبت اب�ضع 
اجلرائم �ضد ال�ضيعة ولحقتهم يف البيوت وال�ضواق وامل�ضاجد والطرق العامة 
بال�ضيارات املفخخة والنتحاريني، كانت تدعي انها متثل اهل ال�ضنة، وهناك 
املح�ضوبني على ال�ضنة- يف العراق وخارجه من ي�ضفق 
لها ويروج لباطلها، ومع ذلك فاإن خطاب املرجع العلى نحو اهل ال�ضنة مل 
يتغري وبقيت مقولته ال�ضهرية )لتقولوا اخواننا اهل ال�ضنة بل قولوا اأنف�ضنا( 
هي احلكمة امل�ضيئة التي ت�ضرت�ضد بها اجلموع الغفرية من مقلدي ال�ضيد 
ال�ضي�ضتاين وحمبيه، فتميز بني اهل ال�ضنة فعال وبني القتلة وال�ضفاحني الذين 
يعملون �ضد ال�ضنة، ولذا فقد تطوع اخريا من اهل ال�ضنة مل�ضاندة اجلي�س 
العراقي والقوات المنية بعد ان ا�ضتمعوا اىل فتوى ال�ضيد حفظه اهلل، كما 

لكن فتوى المام ال�ضي�ضتاين قد قطعت الطريق على القوى الدولية والقليمية 
التي كانت ت�ضمر ال�ضر للعراق واأربكت خمططاتهم التي كان هدفها القفز 
فوق نتائج النتخابات الخرية، بل عدم اعتماد اي انتخابات مقبلة، والرجوع 
والتهجري  اجلماعية  املقابر  ح��زب  ال��واح��د،  ال�ضوفيني  احل��زب  نظام  اىل 
نفهم  هنا  وم��ن   املاليني ارواح  ح�ضدت  التي  العبثية  واحل��روب  الق�ضري 
�ضراحلملة اله�ضتريية التي �ضنت على تلك الفتوى بحجة الطائفية مرة وبحجة 
انها �ضتوؤدي حلرب اهلية، وقد فندنا هذين الدعائني فيما �ضبق، ونزيد فنقول 
الن: ان احتالل داع�س واخواتها يحمل م�ضروعًا للحرب الهلية وال�ضيا�ضة 
لأن  ا�ضرائيل.  تتبناه  �ضهيونيا  م�ضروعا  يحمل  كونه  عن  ف�ضال  الطائفية، 
قيام امارات دينية مت�ضددة مثل )داع�س( على حدودها او قربها هو احلجة 
الرئي�ضة التي ت�ضتند عليها لكي يعرتف بها العامل كدولة يهودية خال�ضة، وبذا 
�ضتهجر ما بقي من عرب فل�ضطني امل�ضلمني وامل�ضيحيني الذين بقوا داخل 

املخاطر  وتب�ضره بحجم  ال�ضعب  لتوحد  ال�ضي�ضتاين  الم��ام   فجاءت فتوى 
املحدقة به، والمل يف القوى ال�ضيا�ضية العراقية الوطنية ان تتوحد هي اي�ضا 
حتقيقا لرغبة املرجعية، لأن العداء مل يقدروا على تنفيذ موؤامرتهم ال من 

الإم��ام  فتوى  لكن  فرعون،  ك�َضَحرة  فكانوا  اأمرهم  جمعوا  قد  الأع��داء  اإن 
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الواقع ا اإىل  كيف تنظر  لرو�سة احل�سينية: 
العلمي يف جامعة كربالء؟

اجلامعات  من  واح��دة  كربالء  ال�سعدي:جامعة 

اأفقي  ب�ضكل  وتو�ضعت  تاأ�ض�ضت عام 2002  فقد  الفتية 
اأي�ضا، فم�ضتوى  كبري جدا كما تو�ضعت ب�ضكل عمودي 
نقيم  بداأنا  حيث  جدا،  متميز  عام  ب�ضكل  اخلريجني 
البعثات  طلبة  خ��الل  من  نوعيتها  وم��دى  خمرجاتنا 
اأر�ضلنا  حيث  العراق،  خ��ارج  اإىل  اإر�ضالهم  مت  الذين 
ما يزيد عن 120 طالبا �ضمن نظام البعثات، واأي�ضا 

لدينا زمالت درا�ضية خارج العراق.
كلية  يف  الأول  امل��رك��ز  على  طلبتنا  اح��د  ح�ضل  وق��د 
ال�ضيدلة يف انكلرتا، وهذا يدل على اأن امل�ضتوى العلمي 
اإي�ضال  و  املناهج  تطوير  على  ونحن حري�ضون  جيد، 

العراقية  اجل��ام��ع��ات  م��ن  ك��رب��الء  جامعة  تعد 
علميتها  اأثبتت  اأنها  اإل  �شنها  �شغر  رغم  الرائدة 
و�شط الكم الهائل من اجلامعات والكليات, ول�شك 
ا�شتثنائية  جهود  بعد  ج��اء  الإث��ب��ات  ه��ذا  ب��ان 
املناف�شة  فيزا  على  احل�شول  اج��ل  من  مور�شت 
الروؤية  عن  ينم  وه��ذا   ,الأخ���ر اجلامعات  بني 

الإ�شاتيجية التي و�شعت لها.
 ومل��ع��رف��ة م��ا ي���دور م��ن داخ���ل احل���رم اجلامعي 
)الرو�شة  جملة  التقت  وم�شاكل  ا���ازات  من 
احل�شينية( رئي�ض جامعة كربالء )الدكتور منري 

حميد ال�شعدي ( فكان  معه احلوار التايل:

نسعى لجعل جامعتنا بمستوى عالمي 
رئي�ض جامعة كربالء 
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املعلومة للطالب ب�ضكل جيد، هذه العوامل اذا 
اجتمعت بحد ذاتها تكون واحدة من مقّومات 
ذلك  على  اإ�ضافة  التعليم،  يف  النجاح  واأ�ض�س 
ك��رب��الء  ج��ام��ع��ة  ب��ه��ا  تتميز  ال��ت��ي  ال�ضفافية 
موقع  على  الدرا�ضية  امل��ادة  و�ضع  خ��الل   من 
عن  وا�ضحة  �ضورة  اإعطاء  اجل  من  اجلامعة 
طريقة التدري�س التي تتميز بها جامعة كربالء 

واحلد الذي و�ضلت اإليه يف طرق التدري�س.

الن�شبة ا احل�سينية:ماهي  لرو�سة 
املخ�ش�شة جلامعة كربالء من البعثات 

والزمالت الدرا�شية؟
جلامعة  مقعاد   136 حتديد  مت  ال�سعدي: 

العراق  خ��ارج  يف  ال��دك��ت��وراه  لتكملة  ك��رب��الء 
نظام  اإىل  اإ�ضافة  املاج�ضتري،  �ضهادة  حلملة 
اجلامعات  ببقية  اأ�ضوة  الدرا�ضية  الإج���ازات 
بن�ضبة 3% من منت�ضبها، وكذلك مبادرة رئي�س 
حاليا  ولدينا  العليا،  ال��درا���ض��ات  يف  ال���وزراء 
اأكر من 240 مبتعثا اإىل خارج العراق لتكملة 
الدرا�ضات البع�س منهم رجع ونتوقع يف ال�ضنة 
ي��وؤدي  املقبلة ع��ودة الآخ��ري��ن، وه��ذا بال �ضك 
العلمي يف جامعة كربالء من  الواقع  اإىل تغري 
احلديثة  والعلوم  التكنولوجيا  اآفاق  نقل  خالل 
الذي  الأ�ضاتذة  وجت��ارب  اأفكار  نقل  وحماولة 
عا�ضوا يف اخلارج اإىل اجلامعة، وهذا ينعك�س 
والتطبيق  املختربات  واأداء  اجلامعة  اأداء  على 

اإ�ضافة اإىل اجلوانب البحثية يف اجلامعة.

الأع��داد ا احل�سينية:وهذه  لرو�سة 
هناك  اأم  اجلامعة  ا�شتحقاق  من  هي 

غنب يف جانب معني؟
هناك  ك��رب��الء  جامعة  يف  ال�سعدي:اليوم 

ب�ضبب  التدري�ضية  الكوادر  من  عدد  يف  نق�س 
ال��ت��ع��ي��ي��ن��ات يف بع�س  وق��ل��ة  ال��ب��ع��ث��ات  وج����ود 
البعثات  مو�ضوع  فتحنا  ولو  اجلامعة،  مرافق 
فاملو�ضوع  اجلامعة،  تتاأثر  �ضوف  كبري  ب�ضكل 
ب�ضكل  يعتمد  البعثات  ومو�ضوع  تكاملي،  هو 
اليوم  الكليات،  حاجات  على  واأ�ضا�ضي  مبا�ضر 
الدكتوراه  �ضهادات  حملة  من  الكثريون  لدينا 

تطوير  اإىل  نحتاج  ولكن  ال��ع��راق،  داخ��ل  م��ن 
قدراتهم، واي�ضا ن�ضعى اإىل بناء قاعدة ر�ضينة 
التكامل  عملية  خ��الل  م��ن  ال��ع��راق  داخ���ل  يف 
يف  لالأ�ضاتذة  الأك��ادمي��ي  بامل�ضتوى  بالرتقاء 

جامعة كربالء.

لرو�سة احل�سينية:انت�شرت يف العراق ا
)التعليم  الأهلية  والكليات  اجلامعات 
التعليم  بهذا  راأي��ك��م  هو  ما  الأه��ل��ي( 

وهل هو يف م�شلحة التعليم يف العراق؟
اأمناط  احد  الأهلي  التعليم  يعد  ال�سعدي: 

التعليم يف العراق فهو جتربة عاملية فاإذا كانت 
هناك بع�س الإخفاقات فيه فهي حمددة، ولكن 
ب�ضكل عامل هو واحد من اأمناط التعليم الذي 
تقوم مناهجه من وزارة التعليم العايل والبحث 
العلمي، حيث جتد بع�س الكليات ر�ضينة نقبل 
فر�ضة  ولديهم  العليا  الدرا�ضات  يف  طلبتهم 
تعيني اأ�ضوة بالآخرين، وهناك بع�س املوؤ�ضرات 
العليا وهي ان املعدلت  مل�ضناها يف الدرا�ضات 
يف الكليات الأهلية عالية باملقارنة مع معدلت 
يف  �ضلبا  ينعك�س  وه���ذا  احلكومية،  الكليات 
و�ضعت  ول��ه��ذا  العليا  ال��درا���ض��ات  يف  القبول 
الوزارة المتحان التناف�ضي من اجل احلد من 

هذه املوؤ�ضرات.

ال��ط��رق ا احل�سينية:ماهي  لرو�سة 
املتبعة يف اإعداد املناهج الدرا�شية يف 

اجلامعة؟
تكون  ال��ت��ي  امل��ن��اه��ج  �ضد  نحن  ال�سعدي: 

الأ�ضاتذة  من  طلبنا  حيث  )امَل��الزم(  بطريقة 
كامل  ب�ضكل  واملحا�ضرات  املناهج  ي�ضعوا  اأن 
على املوقع اللكرتوين للجامعة؛ لكي يغني ذلك 
الطالب من اللجوء للمالزم، وبالتايل يلجاأ اإىل 
مراقبا  التدري�ضي  يكون  واأي�ضا  املحا�ضرات 
املعلومات  م�ضتوى  يقّيمون  والآخ���رون  نف�ضه 

املطروحة.
العمل  وبواكري  املو�ضوع  هذا  �ضدد  يف  ونحن   
حما�ضرات  و���ض��ع  مت  حيث  ال��ط��ب،  كلية  يف 
املوقع  على  التدري�ضي  الكادر  قبل  من  الطلبة 

العلوم  كليتي  وك��ذل��ك  للجامعة  الل��ك��رتوين 
املحا�ضرات  من  عدد  رفع  مت  فقد  والهند�ضة 
وو�ضعنا خططا جلميع الآليات بحيث يكون كل 
املوقع،  على  حما�ضراتهم  و�ضعوا  التدري�ضيني 
نهاية   %10 بن�ضبة  �ضنويا  للتحديث  قابلة  وهي 

هذا العام.

�شوابط ا احل�سينية:ماهي  لرو�سة 
العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة 
على  ال�شهرية  املنح  بتوزيع  اخلا�شة 

الطلبة؟
قانون  اأق���ّر  ال��ع��ام  ه��ذا  ب��داي��ة  ال�سعدي:يف 

العراقي  النواب  جمل�س  قبل  من  الطلبة  ِمنح 
ال�����ض��رف،  تعليمات  و���ض��ع��ت  الإق�����رار  وب��ع��د 
فنحن مقيدون بتعليمات ال�ضرف، فكل طالب 
ي�ضتحق املنحة اذا كان دخل الأ�ضرة لل�ضخ�س 
ت�ضمى  وه��ي  دينار   150000 من  اق��ل  الواحد 
وال�ضوابط  واملحتاجني؛  الفقراء  الطلبة  منحة 
الأخرى التي و�ضعت والتي تعتمد على الطالب 
وه��ذا  را���ض��ب��ا،  الطالب  يكون  اأّل  على  نف�ضه 
ب��ال��دوام  الل��ت��زام  على  الطلبة  ي�ضجع  الأم���ر 
امللتزم  غري  الطالب  عن  املنحة  حجبت  ف��اإذا 
ال�ضهر  يف  عليها  يح�ضل  اأن  ي�ضتطيع  بالدوام 
اأن  ب���ال���دوام،  ومب��ا  ال��ت��زام��ه  املقبل يف ح��ال��ة 
الدرا�ضي؛  العام  بداية  يف  اق��ر  املنحة  قانون 
املالية  باملنحة  الرا�ضبني  الطلبة  منح  مت  فقد 
من  واأي�����ض��ا  املقبل،  ال��ع��ام  يف  يطبق  اأن  على 
ال�ضوابط الأخرى، هي اذا كان الطالب ياأخذ 
منحة من اي جهة اأخرى كطلبة الطب املرحلة 
ال�ضاد�ضة، والتمري�س، ل ي�ضمح باإعطاء املنحة 
له على الرغم بان منحتهم هي 50 األف دينار 
ب�ضدد  الن  ونحن  الكليات،  لهذه  املخ�ض�ضة 
ا�ضتح�ضال املوافقة على اإلغاء املنحة ال�ضابقة، 
فائدة  اأكر  لأنها  اجلديدة  املنحة  واأعطائهم 
جميع  بها  تعمل  ال�����ض��واب��ط  وه���ذه  للطالب، 

اجلامعات بدون ا�ضتثناء.

نسعى لجعل جامعتنا بمستوى عالمي 
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اجلامعات ا احل�سينية:اغلب  لرو�سة 
ال���ع���راق���ي���ة ت���ع���اين م����ن ن��ق�����ض يف 

املختربات, ماذا ب�شاأنكم؟
من  تعاين  اليوم  كربالء  ال�سعدي:جامعة 

وب�ضكل  والأجهزة،  املكان  هما  اأ�ضا�ضني  �ضيئني 
اأعدادها قليلة، وبهذا  اأجهزة ولكن  عام لدينا 
اخل�ضو�س اأخذت وزارة التعليم العايل والبحث 
الكليات  م�ضروع  جتهيز  عاتقها  على  العلمي 
والأجهزة، وعن قريب جتهز  باملعدات  الطبية 
باملعدات  والتمري�س  وال�ضيدلة  الطب  كليات 

التي جتعلها مكتفية.
 وفيما يخ�س الكليات الأخرى لدينا يف املوازنة 
ل�ضراء  �ضنويا  دينار  مليار   2 عن  تزيد  التي 
دينار  مليار   2،5 لدينا  العام  وه��ذا  الأجهزة، 
على  توزيعها  مت  حيث  حديثة،  اأجهزة  ل�ضراء 
الأجهزة  جميع  نوفر  اأن  ناأمل  ونحن  الكليات، 
الكثري  اإىل  ونحتاج  املختربات،  حتتاجها  التي 
خمترباتنا  ت��ك��ون  لكي  وال��ر���ض��د  ال��دع��م  م��ن 
ن�ضعى  واأي�����ض��ا  العاملية،  اجل��ام��ع��ات  مب���وازاة 
الأخ��رى  الأ�ضا�ضية  امل�ضتلزمات  جميع  لتوفري 
التي حتتاجها اجلامعة  لن طموحنا بان جنعل 
اجلامعة هي احللقة الأعلى تكنولوجيا وعلميا 

وتطبيقيا يف املحافظة.
اأما من ناحية املكان فاجلامعة ت�ضم 16 كلية، 
لدينا جمموعة من البنايات هي يف طور البناء 
وال��ب��ن��اي��ات الأخ����رى ه��ي يف ط��ور ال���ض��ت��الم، 
ال�ضرفية  للعلوم  الرتبية  كلية  بناية  اأن   حيث 
تنتقل  �ضوف  المتحانات  انتهاء  وبعد  اكتملت 
من مكانها القدمي اإىل اجلديد؛ وهي م�ضممة 
ب�ضكل ممتاز جدا تلبي الحتياج ففيها قاعات 
للمختربات فيما كان موقعها القدمي هناك خلل 
كبري يف القاعات اخلا�ضة باأجهزة املختربات، 
الريا�ضية  والرتبية  والتمري�س  الطب  كلية  اأما 
حتتاج اإىل اأماكن منا�ضبة جدا فالبناء القدمي 
الذي هو مل يعود للجامعة اأ�ضا�ضا فيه م�ضكلة يف 

امل�ضاحات والف�ضاءات التي تعيق عملنا لتجهيز 
الأجهزة التي حتتاجها هذه الكليات.

لرو�سة احل�سينية:هل �شت�شهد جامعة ا
كربالء يف العام الدرا�شي املقبل افتتاح 

كليات اأو اأق�شام جديدة؟
نفط  م�ضفى  م�ضروع  مع  ال�سعدي:تزامنا 

خم�س  بعد  تنفيذه  من  النتهاء  املزمع  كربالء 
على  وح�ضلنا  ب��ا���ض��رن��ا  ال��ع��م��ل  م��ن  ���ض��ن��وات 
هند�ضة  ق�ضم  ل���ض��ت��ح��داث  اأول��ي��ة  م��واف��ق��ات 
ب�ضكل  ت�ضب  امل��خ��رج��ات  ت��ك��ون  لكي  النفط 
ا�ضتح�ضال  مت  حيث  كربالء،  مل�ضلحة  مبا�ضر 
والبحث  العايل  التعليم  وزارة  من  املوافقات 
خارج  من  اأ���ض��ات��ذة   مع  التعاقد  على  العلمي 
التدري�ضية  امل��الك��ات  نق�س  حالة  يف  ال��ع��راق 
على  اجلامعة  ح�ضلت  وكذلك  املتخ�ض�ضة، 
هند�ضة  ق�ضم  ل�ضتحداث  الأول��ي��ة  املوافقات 
الطراف ال�ضناعية حيث مل�ضنا حاجة كبرية يف 
ال�ضوق العراقية من خالل اح�ضائيات ال�ضليب 
الأحمر الدويل بان عدد املعاقني فيزيائيا هم 
رقم كبري  وهذا  مليون معاق،  اأكر من ن�ضف 
جدا وهناك نق�س كبري بالنا�س الذين يعملون 
يف جمال التاأهيل ويف جمال �ضناعة الأطراف 
ال�ضطناعية وا�ضتحدثنا هذا الق�ضم لأنه يلبي 

حاجة ما�ضة وكبرية.
اأما كلية الإعالم التي كان من املزمع فتحها يف 
العام املقبل فقد توقفت ب�ضبب نق�س املالكات 
الأمر  وك��ذا  املو�ضوع،  تاأجيل  فتم  التدري�ضية 
تكون  باأن  فكرة  فهناك  اللغات  لكلية  بالن�ضبة 
اأو  اأق�ضام  كلية الرتبية،  كلية اللغات ق�ضم من 
ن�ضتحدث كلية اأخرى لالآداب وهذا مو�ضوع قيد 

النقا�س والدرا�ضة.

من ا هدفكم  هو  احل�سينية:ما  لرو�سة 
اإن�شاء امل�شت�شفى اجلامعي؟

يف  واملفيدة  املهمة  الآف��اق  من  ال�سعدي: 

امل�ضتقبل ملدينة كربالء هو امل�ضت�ضفى اجلامعي، 

واحد امل�ضاريع الواعدة والذي يقدم اخلدمات 
�ضريرا  وي�ضع 656  واخلدمية  والنوعية  الطبية 
و�ضكن  وبحثية  ا�ضت�ضارية  مراكز  اإىل  اإ�ضافة 
لالأطباء، وتعد امل�ضت�ضفى منوذجا نفتخر به يف 
اجلامعة، وتقع امل�ضت�ضفى مقابل موقع اجلامعة 
يف منطقة )فريحة( حيث مت تخ�ضي�س ار�س 
امل�ضاكل  معظم  جت��اوزن��ا  دومن   90 مب�ضاحة 
والأ�ض�س،  الركائز  دق  يف  وبا�ضرنا  للم�ضروع 
ومن املتوقع خالل 75 يوم يتم النتهاء من دق 
امل�ضت�ضفى  اجناز  ومدة  للم�ضت�ضفى،   الركائز 
دينار  مليار   245 وبتكلفة  ي��وم   900 ب��ح��دود 
العايل  التعليم  وزارة  ميزانية  م��ن  ع��راق��ي 
والبحث العلمي، وحتتوي امل�ضت�ضفى على  مكان 
منا�ضب لتدريب الطلبة يف الكليات الطبية التي 
من  اأ�ضا�ضي  ب�ضكل  العملي  اجلانب  اإىل  حتتاج 
وكفاءات  م�ضتويات  ذوي  اأطباء  تخريج  اج��ل 

عالية.

لرو�سة احل�سينية: ماهي اأهم اخلطط ا
وامل�شاريع امل�شتقبلية جلامعة؟

ن�ضعى  ك���رب���الء  ج��ام��ع��ة  يف  ال�سعدي: 

باجلامعة  ويق�ضد  منتجة  جامعة  ن��ك��ون   اأن 
والعلم  املعرفة  تنتج  التي  املنتجة هي اجلامعة 
ال�ضيا�ضات  من  واح��دة  هي  وه��ذه  ونتائجهما؛ 
جامعة  يف  نحاول  فاليوم  التعليم  يف  اجلديد 
ي�ضب  اأن  العليا  الدرا�ضات  مبو�ضوع  كربالء 
املحلي  اجلانب  اأو  كربالء  �ضالح  يف  اإنتاجه 
العاملية  النقاط  بع�س  اإىل  اإ�ضافة  البلد،  يف 
حم��ددة،  مفا�ضل  يف  العاملية  احلاجات  منها 
هو  الأخ���رى  امل�ضتقبلية  الأه����داف  اح��د  وم��ن 
العراق  الأكرب يف  الريا�ضية  الرتبية  كلية  جعل 
وتكون منفتحة على املجتمع من خالل املالعب 
تكون يف  التي  ب�ضكل عام  والفعاليات  وامل�ضابح 

مبنى اجلامعة.
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   ما مل يتعّر�س له احد بتحليل او حتى اإ�ضارة يف 
العراق  �ُضّنة  َحَمت  الفتوى  ان  هو  مقال،  او  خرب 
ينطلق  ان  كاد  ه��ادر  �ضيعي  غ�ضب  من  واملنطقة 
من  اي  ب�ضوء  م�ّضوا  الرهابيني  ان  لو  ُقمقمه  من 
العراق، لن مثل هذا  املدن املقد�ضة وعتباتها يف 
الفعل الإجرامي لو كان قد ح�ضل، ل �ضمح اهلل، 
لندفع �ضيعة العراق واملنطقة ل اإراديا للدفاع عن 
مقد�ضاتهم، وعندها ت�ضقط احلدود والنظمة فلم 

يقف اأمام الزحف الهادر �ضيء.
حد  على  وال�ضنة  ال�ضيعة  حمت  ال��ف��ت��وى  ان     
اجلديد  ال�ضيا�ضي  النظام  حمت  انها  كما  �ضواء، 
العراقيون  يبنيها  التي  النا�ضئة  والدميقراطية 

با�ضنانهم، من النهيار.
   لقد حاولت بع�س الأطراف ال�ضيا�ضية احلاكمة 
امل��رتدي  والع�ضكري  الأم��ن��ي  ال��ظ��رف  ا�ضتغالل 
ك��ذري��ع��ة ل��ع��دم دع���وة جمل�س ال���ن���واب اجل��دي��د 
لالنعقاد، بحجة ان الظروف حتتم علينا التفرغ 
الن�ضغال  وع��دم  فقط  والع�ضكري  الأمني  للجهد 
باي جهد اخر ومنه ال�ضيا�ضي الذي قد ي�ضتنزف 
وبذلك  العام،  ال��راأي  ُي�ضغل   او  ويلهي  الطاقات 
مدة  لأط���ول  عمرها  احلالية  للحكومة  مي���ّددون 
د�ضتوري  �ضقف  اي  غياب  ظل  يف  ممكنة  زمنية 
وقانوين لها، باعتبار عدم وجود رئي�س للجمهورية 
جمل�س  ت�ضريعية،  �ضلطة  وج���ود  ع���دم  وك��ذل��ك 
ال�ضيا�ضيني  على  املرجعية  اإحل��اح  ان  ال  النواب، 
لاللتزام بالتوقيتات الد�ضتورية ملا بعد امل�ضادقة 

قبل  الخ��رية من  النيابية  النتخابات  نتائج  على 
ال�ضيا�ضية  الفتوى  ي�ضبه  مبا  الحتادية،  املحكمة 
التي تناغمت مع فتوى اجلهاد، اأغلق الباب امام 
كل من حاول توظيف الظروف الأمنية والع�ضكرية 

للت�ضّبث بال�ضلطة.
   برايي، بقيت هناك اخلطوة التالية املهمة جدا 
التي يجب ان تت�ضدى لها املرجعية الدينية، وتلك 

اخلطوة هي:
من  �ضيعّية(   - )�ضيعّية  م�ضّرفة  ت�ضوية  رعاية     
جانب، واخرى )�ضيعّية - �ضنّية( من جانب اخر، 
الرت�ّضح  �ضباق  من  املالكي  ال�ضيد  ان�ضحاب  فبعد 
لرئا�ضة جمل�س ال��وزراء وقبوله تداول ال�ضلطة يف 
اإطار التحالف الوطني، نحن بحاجة لالتفاق على 
مر�ضح يحظى مبقبولية من قبل جميع الأطراف، 
هذا فيما يخ�س الت�ضوية الوىل، اما فيما يخ�س 
هذه  ان  اىل  البع�س  فيذهب  الثانية،  الت�ضوية 
اخلطوة �ضتظل ناق�ضة اذا ما مت التجديد لرئي�س 
اردنا  ف��اإذا  ثانية،  لولية  احل��ايل  النواب  جمل�س 
ان جند حال منطقيا وعقالنيا لالزمة ال�ضيا�ضية 
ال��ت��ي تع�ضف ب��ال��ب��الد وال��ت��ي ان��ت��ج��ت ك��ل ه��ذا 
حتديث  من  بد  فال  والع�ضكري،  الأمني  التدهور 
الرئا�ضات الثالث بالكامل، وهي يف حقيقة المر 
رئا�ضتني هما احلكومة والربملان، وبذلك نكون قد 
فتيل  ونزعنا  العراقي  ال�ضارع  تهدئة  على  عملنا 
الحتقانات الطائفية لدرجة كبرية، اذ ل ُيعقل ان 
نة �ضاحبهم،  يخلع ال�ضيعة �ضاحبهم ول يخلع ال�ض

.على حد قول كثريين؟
واملوؤملة  ال�ضرورية  ال�ضيا�ضية  الت�ضويات  ه��ذه     
بالن�ضبة للبع�س لتجاوز املرحلة الراهنة، ل ميكن 
لأي طرف رعايتها ال املرجعية الدينية التي اأخذت 
بفتوى اجلهاد وبالفتوى ال�ضيا�ضية زمام املبادرة ، 
وعليها ان تذهب بامل�ضوار اىل نهاياته، خا�ضة واأننا 
الوىل  اجلل�ضة  لعقد  حم��ّدد  بتاريخ  م�ضغوطون 
ملجل�س النواب اجلديد )1/7( والذي اأعلنت عنه 

ودعت له رئا�ضة اجلمهورية.
او  الن�ضحاب  �ضيا�ضة  ان  املرجعية  راأت  وق��د     
ال�ضنتني  ط��وال  بها  ملتزمة  ظلت  التي  املقاطعة 
امل��ا���ض��ي��ت��ني، ل جت���دي ن��ف��ع��ًا يف ه���ذا ال��ظ��رف 
اإقليمي ودويل  احل�ضا�س، فهناك اكر من طرف 
ي�ضعى مللء الفراغ الذي يت�ضببه ان�ضحاب املرجعية، 
تكون  ان  بال�ضرورة  لي�س  التي  اأجنداته  ليفر�س 
ل�ضالح العراق كما هو احلال مع املرجعية الدينية 
حلولها  كل  بان  املا�ضي  العقد  خالل  اثبتت  التي 
ت�ضب يف خدمة العراق اجلديد والعملية ال�ضيا�ضية 

والنظام الدميقراطي.

 ما بعد الفتوى
العراق من   الإ�شراف  النجف  العليا يف  الدينية  املرجعية   ت فتو م لقد ح    

النزلق يف اأتون احلرب الطائفية, كما انها وقفت يف وجه احتمالت النهيار 
التي لحت يف الأفق جراء ال�شدمة التي تعر�ض لها العراقيون ب�شبب املفاجاأة 
التي نزلت عليهم كال�شاعقة وهم يتابعون اأنباء �شيطرة الرهابيني على عدد من 

املدن العراقية وزحفهم باجتاه العا�شمة بغداد.

  نزار حيدر
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كيف كانت بدايتك الفنية؟
كانت تربطني عالقة طيبة بالنقا�س املعروف حممود الفخري رحمه اهلل، 
وهو رجل طيب ف�ضح يل املجال لكي اأعمل معه وعندما لحظ عملي اأدرك 
اأنني اأمتلك املوهبة والقدرة على البداع، بعد ذلك اأقمت ور�ضة خا�ضة بي 
وكان عملي ينق�ضم اىل عمل جتاري ي�ضد متطلبات املعي�ضة واآخر ينح�ضر 
هذه  اأخ��ذت  ثم  مب�ضطة  ولوحات  باأعمال  ب��داأت  وفعاًل  الفني  املجال  يف 
اللوحات بالتطور واجلمال و�ضاركت يف معار�س بدائية وجماعية ثم مثلت 

العراق يف دول العامل وكذلك يف دول اإ�ضالمية وعربية 
ما املميز يف اأعمالك؟

هناك  �ضابقا  يكن  فلم  باحلداثة  تت�ضم  باأنها  تتميز  حقيقة  اأع��م��ايل 
وا�ضلت  وقد  النا�س  اأعجاب  نال  الجن��از  وهذا  اخل�ضب  على  جداريات 
هذه  اىل  بلغت  فقد  عديدة  م�ضاركات  يل  وكانت  املجال  هذا  يف  العمل 
دول  يف  و�ضاركت  �ضخ�ضيا  معر�ضا   18 و  جماعية  م�ضاركة   75 اللحظة 
عديدة منها بريطانيا  واإيران وهولندا وفرن�ضا والأردن ويف العديد من 
هوية  يتناول  كونه  العراقيني  اأعجاب  نال  وعملي  العراقية،  املحافظات 
تراث  متثل  التي  اجلداريات  هذه  خالل  من  وح�ضارته  وتاريخه  العراق 
بلدنا اجلميل، ولالأ�ضف هذا الرتاث اجلميل اأهمل فاأنا قمت بتوثيق هذا 
الرتاث حيث اأقوم بتخطيط هذا الرتاث على الورق ثم اأنقله اىل لوحات 
من  الكثريين  اأعجاب  نالت  اللوحات  هذه  �ضم   160 م�ضاحتها  خ�ضبية 

عراقيني واأجانب ملا فيها من اأ�ضالة ودقة وجمال 
ما اآخر اعمالك الفنية؟

لدي الكثري من العمال وهي بانتظار الجناز وقد تاأخر اجنازها ب�ضبب 

بع�س الن�ضغالت واآخر هذه العمال هو الت�ضييع الرمزي لالإمام املظلوم 
امل�ضموم مو�ضى بن جعفر عليه ال�ضالم وهذا العمل �ضينجز بالكامل .  

ال��دويل  ك��رب��الء  معر�ض  يف  م�شاركتك  اقت�شرت  م��اذا  على 
العا�شر؟

وقد  العاملي  املعر�س  �ضاركت يف هذا  م�ضكورة  املقد�ضة  الكاظمية  العتبة 
املقد�ضة  الكاظمية  العتبة  املعر�س �ضمن جناح  م�ضاركتنا يف هذا  كانت 
وق�ضم  الفكرية  وق�ضم  والإع��الم  الثقافة  ق�ضم  من  كل  اجلناح  �ضم  وقد 
اخلدمية وهذه امل�ضاركة ت�ضمنت البحوث والكتب وال�ضور الفوتوغرافية 
واملل�ضقات بالإ�ضافة اىل اللوحات املعرو�ضة وجزء من هذه اللوحات هو 
نتاج �ضباب يدر�ضون عندنا  هذا الفن وما �ضاء اهلل فقد و�ضلوا اىل مرحلة 
اخلا�ضة  اأعمايل  يخ�س  فهو  اللوحات  هذه  من  الآخر  اجلزء  اما  جيدة 
وهي تتحدث عن تراثنا العريق فيما يتحدث البع�س الآخر عن احاديث 

وروايات اأهل البيت عليهم ال�ضالم 
هل تتمنى ان يكرر اقامة  مثل هذه املعار�ض او ان تكون هناك 

معار�ض فنية؟
الثقافة والفن رافدان مهمان جدًا كونهما واجهة البلدان فالأمم تفتخر 
معنيني  من  الفن  متذوقي  وج��دت  واأن��ا  وفنانيها،  ومثقفيها   باأدبائها 
يف  نف�ضه  يجهد  ك��ادح  اإن�ضان  فالفنان  كايف  غري  ذلك  ان  بيد  وغريهم 
�ضبيل انتاج املتعة والإبداع واجلمال ورغم انبهار العديد من ال�ضخ�ضيات 
الذي احتاجه بل مل  ي�ضاألني اي من هوؤلء ما  والعلماء وغريهم لكن مل 
يكلفوا اأنف�ضهم بتقدمي كتاب �ضكر على ما اأبذله وهذا ما يحز بالنف�س، 
نعم ان الت�ضجيع والإطراء مهم لكن املهم هو العمل على دعم الفنان لكي 

الثقافة والفنون والتراث واجهة 
البلدان ومحط فخر األمم

الفنان ابراهيم النقاش: 

ابراهيم علي ميرزا النقاش،  فنان تشكيلي مختص بالنقش على الخشب كان مشواره مع الفن منذ 
طفولته وهو يهوى الرسم والزخرفة، مميز في المدرسة كما في مجال الفن الذي ظل حلمه األبدي حتى 
اتيحت له الفرصة فبدأ يزاول ابداعه وترجمة ما اختزلته ذاكرته من التراث والفنون والسيما في مدينته 
الكاظمية ببغداد الى واقع ملموس، فأصبح له العديد من اللوحات واألعمال الفنية الرائعة والمشاركات 
العتبة  في  والزخرفة  النقش  شعبة  يدير  الحاضر  الوقت  في  وهو  وخارجيًا،  محليا  عديدة  معارض  في 

الكاظمية المقدسة، فكان معه الحوار التالي: 

تقرير: �ضالم الطائي فنون
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يبدع ويعطي وبالتايل يخدم البلد اإعالميًا وماديا 
هل الطاقات والكفاءات العراقية حا�شرة وماذا ينق�شها؟ 

العمل 20 �ضابا مبدعا وملتزمًا ونتمنى ان يقدم الدعم لهم  يرافقني يف 
ح�ضا�س  ب�ضيط  اإن�ضان  هو  فالفنان  امل�ضتقبل  رجال  كونهم  ومعنويًا  ماديًا 
وهذا يحتم على املعنيني اظهار الهتمام بالفنانني واملثقفني  والأدباء لن 
ذلك �ضيزيد من الهتمام بالثقافة والفن ويجعل اجليل اجلديد من ال�ضباب 
ال�ضرائح  بهذه  اهتمام  هناك  يكن  مل  ف��اإذا  املهمة  اجلوانب  بهذه  يهتموا 
ان  املعنيني  على  لذلك  املجالت  هذه  يف  اخلو�س  عن  ال�ضباب  ف�ضيعزف 
يوفروا العي�س ل�ضريف لهذه ال�ضريحة املظلومة بتوفري ال�ضكن وغري ذلك 
من م�ضتلزمات العي�س لكي ل تهاجر الكفاءات خارج ففي �ضفرتي الخرية 
اىل لندن وجدت العديد من الكفاءات املهاجرة ب�ضبب الو�ضع املادي وعدم 

الهتمام احلكومي بهم.
ماهي اأخبار التعاون والن�شاط مع نقابة الفنانني؟

لالأ�ضف نقابة الفنانني وجمعية الفنانني مل تبدي الهتمام املنا�ضب بالفنان 
وهذا الهمال كان يف ال�ضابق والآن يتكرر بل المر ا�ضبح اتع�س كون ان 
الكثري من الفنانني م�ضطهدين فاأنا �ضخ�ضيا مل اأمل�س من نقابة الفنانني 
اي تفاعل حتى لو جمرد تكرمي ب�ضيط واأنا واحد من اآلف الفنانني ورغم 
كل هذا مازال يحدوين المل بان املجتمع �ضيبدي اهتمامه يف الفن عندما 

تتح�ضن الو�ضاع. 
اأين ت�شع الفنان العراقي يف املحافل العاملية؟

الفنان العراقي يف كل دول العامل هو حمرتم ومكرم ومبدع وهو فنان موؤمن 
العراقيون  الفنانني  ان  وايطاليا  بق�ضيته وقد لحظت يف هولندا وفرن�ضا 
لهم مكانة كبرية وتقدير خا�س وهذا مو�ضع فخر واعتزاز وهوؤلء الفنانني 
يحملون احلنني واحلب للعراق لكن الو�ضاع ال�ضتثنائية التي يعي�ضها البلد 

واإهمال املعنيني لهم جعلهم يعزفون عن العودة 
هل لك اعمال فنية غري النق�ض على اخل�شب؟ 

رغم ان اخت�ضا�ضي هو النق�س على اخل�ضب وهي امليزة الغالبة على اعمايل 
ال ان يل بع�س العمال على الربونز والطني ولكن تبقى مادة اخل�ضب هي 
املادة القريبة اىل نف�ضي، فاخل�ضب ماأخوذ من نبتة �ضغرية فيها روح وهذه 
الروح تنتج لنا اخل�ضب الذي يتحول اىل لوحة تتحدث عن احلياة والرتاث 
اأ�ضعب الفنون فهو يحتاج اىل  واجلمال والنق�س على اخل�ضب تقريبًا من 
لوحته  يرتجم  ان  ممكن  فالر�ضام  وذوق،  فكر  اىل  ويحتاج  ع�ضلي  جهد 
من خالل اللوان بينما النق�س على اخل�ضب يحتاج اىل الذكاء لكي يو�ضل 

الفنان فكرته ففي ذلك ابعاد ومناظري خا�ضة
هل ي�ضتطيع الفنان ان يعرب عن معتقده ور�ضالته من خالل الفن وكيف؟

الفنان يحمل ر�ضالة عظيمة، وهو ل يقل اأهمية عن خطيب املنرب فالفنان 
فمثاًل  فيه  يوؤثر  وبالتايل  لوحته  املتلقي من خالل  نظر  يلفت  ان  ي�ضتطيع 
كموقف  الطف  واقعة  يف  جرى  ما  بع�س  الفنية   اأعمال  بع�س  يف  تناولت 
الإمام العبا�س عليه ال�ضالم وكيف قطعت كفاه وهو يحمل القربة وينادي 
واهلل لو قطعتم مييني اين احامي ابدا عن ديني وعن اإمام �ضادق اليقني 

ب�ضورة  ال�ضالم  عليه  احل�ضني  الإم��ام  احاديث  من  جزء  تناولت  وكذلك 
فنية وهذا العمال هي جزء من التعريف بال�ضخ�ضيات العظيمة يف واقعة 
الطف اخلالدة، وللفن قدرة التاأثري كونه ينقل للمتلقي كل ما يهمه ويتناول 
معتقده او يتفق مع توجهه كتناول الفن لق�ض�س النبياء التي يخربنا بها 
القراآن الكرمي �ضواء بالطريقة الدرامية كما يف الدراما اليرانية كم�ضل�ضل 
النبي يو�ضف ال�ضديق عليه ال�ضالم وغريه او من خالل ال�ضاليب واجلوانب 

الفنية الخرى فالفن ر�ضالة عظيمة يجب الهتمام بها 
كيف يتعاطى املجتمع العراقي مع الفنان العراقي والفن؟

والطفل  واملراأة  الرجل  بذوق فني عجيب فوجدت  العراقي ميتاز  املجتمع 
وكبري ال�ضن كل هوؤلء يتعمقون بالفن فمن خالل املعار�س التي قمت بها 
املادية  واحلالة  ال�ضعبة  الو�ضاع  ولكن  ويع�ضقوه  الفن  يتذوقون  وجدتهم 
حالت دون ح�ضورهم املعار�س واقتنائهم اللوحات، واذكر للقارئ موقف 
اعتز به كنت يف احد اليام ا�ضري يف احدى �ضوارع مدينة الكاظمية املقد�ضة 
واإذا بطفل قد ا�ضتوقفني وتعرف علي حيث انه �ضاهدين �ضابقا من خالل 

�ضا�ضة التلفاز واأهداين وردة وما زلت احتفظ بها.
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 A4 مقا�س  �ضفحة   1736 من  الدرا�ضة  ه��ذه  وتتكون 
دول  فيها  مبا  العربية  الدول  لأو�ضاع  دقيق  كت�ضخي�س 
جمل�س التعاون اخلليجي؛ وتتحوي على ما يقارب 1900 
التي  والتو�ضيات  والدرا�ضات  الأبحاث  اأهم  من  �ضفحة 
التقارير  يف  املدعمة  امليدانية  للتحليالت  وفقا  اأجريت 
�ضيا�ضية  وجامعات  معاهد  بها  قامت  والتي  املذكورة؛ 

ومراكز ع�ضكرية.
وحدات   4 عليها  ت�ضرف  والتي  اأي�ضا،  الدرا�ضة  وت�ضمل 
وع�ضكريا  �ضيا�ضيا  ا�ضرتاتيجيا  خبريا   120 ت�ضم  بحث 
من  ع��ددا  وت�ضمل  الأمريكية،  اجلن�ضية  من  معظمهم 
مرحليا  تطبيقها  املفرت�س  وال�ضيناريوهات  املقرتحات 

اإىل حني انتهاء الهدف.
واجلي�س  الإي����راين  اجلي�س  ال��درا���ض��ة  تلك  و�ضنفت 
واجلي�س  ال�ضعودي  واجلي�س  امل�ضري  واجلي�س  ال�ضوري 
الباك�ضتاين كاأقوى اجليو�س التي متتلك تر�ضانة اأ�ضلحة 
مكون  بحث  يف  واأ���ض��ارت  �ضابقا؛  العراقي  اجلي�س  بعد 
من 432 �ضفحة اإىل كيفية تفتيت تلك اجليو�س متهيدا 
بتحييد اجلي�س  بلدانها كخطوة لحقة؛ وذلك  لإحتالل 
اأنه  باعتبار  ال�ضوري  الباك�ضتاين، وحتدثت عن اجلي�س 

فقد قوته مبا يتخطى 70 % نهاية فرباير 2013.
تفتيت  يف  املتبع  التكنيك  اإىل  اأي�ضا  الدرا�ضة  وت�ضري 
اجلي�س امل�ضري وذلك بافتعال مايدخله يف مواجهة مع 

اعتبار  وعلى  اأ�ضهر.   10 من  اأقل  يف  �ضيفتته  مبا  �ضعبه 
الأوىل  الدرجة  من  ا�ضرتاتيجيا  حليفا  تعد  اإي��ران  اأن 
مع  مبا�ضرة  مبواجهة  �ضتدخل  فاإنها  املتحدة  للوليات 
اجلي�س ال�ضعودي مب�ضاعدة حرب ال�ضوارع التي �ضتنطلق 
وتهدف  ال�ضرقية؛  واملنطقة  والبحرين  اليمن  من  �ضده 
كامل  ب�ضكل  ال�ضعودي  اجلي�س  تفتيت  اإىل  احلرب  هذه 
واإ�ضعاف اجلي�س الإيراين مبا ميكن من اإعادة ت�ضكيله 

مرة اأخرى وفق ال�ضيناريو املطروح.
متوقعا  �ضيناريوها   69 م��ن  اأك���ر  ال��درا���ض��ة  وو�ضعت 
متالحقة  يوما   750 مدار  على  املنطقة  �ضعوب  ملواجهة 
م�ضر؛  �ضوريا؛  )العراق؛  العربية  املنطقة  تق�ضيم  قبل 
بحجم  وولي���ات  دوي���الت  اإىل  ال�ضعودية(  ال�����ض��ودان؛ 
الإمارات وقطر والكويت. وتراهن الدرا�ضة على حتقيق 
النجاحات املتتالية مع ق�ضر املدة وتعزو ذلك اإىل وجود 
انق�ضام اأيدلوجي وفكري وعرقي وطائفي و�ضل اإىل حد 

التجذر ب�ضعوب املنطقة.
�ضيا�ضية  �ضخ�ضيات  اأ���ض��م��اء  اإىل  ال��درا���ض��ة  وت�����ض��ري 
بها  موثوق  حم��ددة  ولوبيات  اأعمال  ورج��ال  وع�ضكرية 
و�ضوريا  وم�ضر  اخلليج  منطقة  داخل  �ضعوبها  قبل  من 
حتديدا تقوم مب�ضاعدتها بطرق مبا�ضرة وغري مبا�ضرة 
الراهنة  املرحلة  الدرا�ضة  وو�ضفت  الهدف.  لتحقيق 
تخمة  ظل  يف  للهجوم  الأن�ضب  باأنها  العربية  للمنطقة 

�ضاأنها  يف  لبع�ضها  وان�ضغال  ال���دول  لبع�س  ���ض��دي��دة 
الداخلي.

ل��ردة  توقعات  �ضفحة   214 يف  ال��درا���ض��ة  و�ضعت  كما 
منها  دوي��الت،  اإىل  العربي  العامل  تق�ضيم  ح��ال  الفعل 
للم�ضيحيني  ومناطق  والدرزية  والعلوية  الكردية  الدولة 
توقعت  كما  طوائفها؛  اختالف  على  ال�ضيعية  والوليات 
النبوي  وامل�ضجد  امل�ضرفة  الكعبة  لو�ضع  �ضيناريو  اأكر 
الرتكي  ال�ضعب  م��ن  جتاههما  العاطفية  الفعل  وردة 

والأندوني�ضي والباك�ضتاين وغريهم.
ال�ضعوب  وفردت الدرا�ضة يف 600 �ضفحة طرق تخدير 
و“الغزو  الثورات“  و  ال��ع��رب��ي  ”الربيع  ب�����ض��ع��ارات 
الإعالمي“ عن طريق اأكر من 38 قناة مرئية وم�ضموعة 

غري مواقع التوا�ضل الجتماعي.
ال�ضتنزافات  على  متويله  يف  القادم  املخطط  ويعتمد 
البع�س،  بع�ضها  �ضد  ال���دول  بع�س  م��ن  �ضتدفع  التي 
رجال  اأو  زعماوؤها  انتهى  التي  املجمدة  الدول  واأر�ضدة 
املو�ضوعة  الفرتا�ضية  امليزانيات  اإىل  اإ�ضافة  اأعمالها 

�ضلفا.
الدرا�ضة  يف  املطروحة  وال�ضيناريوهات  احللول  وتركز 
ب�ضوؤون  واأمرييكا  الأوروبية  الأط��راف  تدخل  عدم  على 
حيث   2015 العام  اإىل  مبا�ضر  ب�ضكل  العربية  املنطقة 

�ضاعة ال�ضفر.

للدرا�ضات ال�ضالميةم������رك������ز ال���ع�������ض���ر 

مخطط أميركي 
في أخطر دراسة مسربة من ”البنتاجون“

  ك�شفت م�شادر مطلعة عن اأخطر درا�شة م�شربة من اأروقة ”البنتاغون“ ب�شاأن 
وجود طط يق�شي بتفتيت الدول العربية قبل عام م.

2015 لتفتيت الدول العربية قبل
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  علي اسماعيل حمة الجاف  

مفهوم الدعاية  

"فن  ال  هي  ما  الدعاية  ان  فقيل  عديدة  تعريفات  الدعاية  عرفت  وقد 
ال�ضمان  او  والرتغيب  والتعبري  والحل��اح  وال�ضيطرة  واملمار�ضة  التاأثري 

لقبول وجهات النظر والراء و العمال او ال�ضلوك0" 
التي  النظر  ووجهات  اراء  ن�ضر  "هي  الدعاية:  ان  اىل  اخ��رون  وذه��ب   
ولعل  معينة   دعاية  لتحقيق  معا"  كليهما  او  ال�ضلوك  او  افكار  يف  توؤثر 
التعريف الكر و�ضوحا"للدعاية ذلك الذي يقول بان الدعاية ميكن ان 
ت�ضعى حماولة التاثري على ال�ضخ�ضيات او ال�ضيطرة على �ضلوك الفراد 
لغرا�س تعترب غري عملية او م�ضكوك يف قيمتها يف جمتمع معني و زمن 
انها  ال  مظامينها  يف  واختلفت  تباينت  وان  معينني0والدعاية  وه��دف 
بوجه عام ميكن ان تكون و�ضيلة لقناع الخرين بان ي�ضلكوا يف حياتهم 
�ضلوكا"معينا" ما كانوا ي�ضلكوه لول هذا القناع وعلى هذا ال�ضا�س  فان 
نواحي  كل  ت�ضمل  وامنا  تقت�ضر على جمال معني من احلياة  ل  الدعاية 

احلياة املختلفة من �ضيا�ضية اىل اقت�ضادية واجتماعية0  
من  و�ضيلة  كل  ت�ضتبعد  فهي  ولذلك  لالقناع  و�ضيلة  ت�ضتخدم  الدعاية  و 
و�ضائل التاثري عن طريق القوة وال�ضغط والرهاب0 وتنق�ضم الدعاية اىل 

ق�ضمني رئي�ضيني :  

ا�شبح ا�شطالح الدعاية من امل�شطلحات املتداولة بني النا�ض يف وقتنا احلا�شر وات�شع مفهومها عما كان عليه 
يف ال�شابق كما وقد كان لكلمة "دعاية" مفاهيم كثرية منذ زمن بعيدوبالرغم من التف�شريات ال�شيقة و 

 ذاته املحدودة مل�شطلح الدعاية فاأن الن�شاط النهائي يعترب قدميا" قدم التاري
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اأ - ال�ضلبي     ب- اليجابي  
الثاين  اليه0واما  املوجه  �ضلوك  يف  �ضلبي  تغيري  اح��داث  غر�ضه  ف��الول 
خلدمة  بناء  توجيه  وامن��ا  �ضلبية  تغريات  ح��دوث  دون  احليلولة  فهدفه 
المن والوطن ومن امثلتها الدعاية امل�ضادة والتي تعترب جزءا" مهما" 
للحريات الع�ضكرية بل ي�ضري بع�س املتخ�ض�ضني اىل ان احلرب احلديثة 
هي حرب ذات �ضكلني احدهما ع�ضكري والثاين دعائي وان املجهود الذي 
يبذل يف امليدان الدعائي ل يقل اهمية من املجهود الذي يبذل يف امليدان 

الع�ضكري0 
ادوارا" حا�ضمة يف كثري من  الدعاية على اختالفها  لعبت اجهزة  ولقد 
الطرفني  تك�ضب  ان  وا�ضتطاعت  الثانية  العاملية  احل��رب  اب��ان  املعارك 
جعل  ال��ذي  الم��ر  الع�ضكرية.  امليدان  يف  كبرية  انت�ضارات  املتنازعني 
لذلك  الع�ضكرية  ال�ضيغة  العالم  من  النوع  هذا  على  ي�ضفون  اخلرباء 
�ضميت باحلرب الدعائية ا�ضبحت يف الوقت احلا�ضر فنا" وعلما"وا�ضعا" 
و�ضلوك   اراء  على  التاأثري  �ضيتهدف  وهو  نهجا" له0  النف�س  على  يعتمد 
جمموعة من النا�س ل�ضعاف حمتوياتها او تقويتها وتغيري نهج تفكريها 
رغم  النف�س  علماء  يقول  كما  �ضالح  وهو  قليل  قبل  قلنا  كما  و�ضلوكها 
فعاليته فانه يظل قليل التكاليف اذا ما قي�س بتكاليف احلمالت الع�ضكرية 
الباه�ضة وي�ضري احد القادة الملام ابان احلرب العاملية الثانية اىل هذه 
احلقيقة فيقول: " اننا ن�ضتهلك الكثري من القنابل لتدمر مدفعا"واحدا" 
من يد جندي الي�س الأرخ�س من ذلك والجدى ان توجد و�ضيلة تت�ضبب 

ا�ضطراب ال�ضابع التي ت�ضغط على زناد ذلك املدفع0"
 

تطور الدعاية 
 اإذا كانت الدعاية قدمية قدم الإن�ضان ذاته فاإنها عرفت منذ فجر التاريخ 
ورمبا كانت اخلطابة اإحدى و�ضائلها التي ا�ضتعملت زمن اليونان ب�ضورة 
وا�ضعة جدا" �ضواء كان ذلك يف جمال ال�ضيا�ضي اأو غريه من املجالت 0 
اما ال�ضعر فقد لعب دورا" اأخر ل يختلف عن اخلطابة فقد ا�ضتعمل من 
قبل العرب اإذ كان اعتمادهم عليه يف الدعاية اكر من اية و�ضيلة اخرى0 
 ولعبت الدعاية دورا" بارزا" يف املجال الديني 0 فاأعمال النبياء هي يف 
جوهرها عمل من اعمال الدعاية، فهي يف ال�ضا�س دعوة اىل احلق ومثل 
هذه الدعوة تخاطب العواطف وتتجه نحو حتريكها فهي تعتمد ا�ضا�ضا" 
على الثواب والعقاب0 وبهده املنا�ضبة ل بد من التاكيد بان التاثري على 
الو�ضطى  القرون  خالل  الدعاية  من  ال�ضا�ضي  الهدف  كان  العواطف 

كان  واخلطب احلما�ضية  الوطنية  فالنا�ضيد  وقتنا احلا�ضر  ورمبا حتى 
لها تاأثريا" كبريا" على حتريك عواطف املواطنني من ناحية واعتربت 

و�ضيلة من و�ضائل الدعاية التي لها تاثريها على اثارة �ضلوك الن�ضان 0
يتعلق  ل  اجتاها" اخ��ر  الدعاية  اجتهت  فقد  القرن  ه��ذا  بداية  يف  ام��ا 
التي  الفكرة  تبني  نحو  دفعهم  بل  فقط  املواطنني  عواطف  بتحريك 
الدعاية جمرد  تعد  الوىل مل  العاملية  0 فخالل احلرب  الدولة  تقدمها 
وقد  الثابتة  وا�ضوله  قواعده  له  علما"  ا�ضبحت  بل  فقط  وجت��ارب  فن 
ادركت اجليو�س املتحاربة هذه احلقيقة واخذت تر�ضم خططها احلربية 
ا�ضافة اىل اخلطط الخرى التي توؤدي اىل تثبيط همم اجليو�س املعادية 
ويف�ضرونها  حادثة  كل  ي�ضتغلون  الدعاية  رجال  واخذ  �ضقوطها0  لغر�س 
ل�ضالح النجاح يف احلرب0 اما خالل احلرب العاملية الثانية فقد تغري 
المر بعد ا�ضتعمال الراديو للدعاية ب�ضورة �ضاملة ووا�ضعة جدا ودخلت 
عن  والخ��ب��ار  املعلومات  بث  يف  رحبا"  جمال"  الو�ضيلة  بهذه  الدعاية 
اب��راز  يف  الدعاية  رج��ال  وتفنن  الفرتة  تلك  خ��الل  املتحاربة  اجليو�س 
جتاربهم وعبقرياتهم يف جمال الدعاية 0كما ولبد التاكيد على الدعاية 
العاملية  بارز جدا" بعد احلرب  ب�ضكل  برزت  التي  والتجارية  العالمية 
تغري  و  واخرى  بطريقة  الب�ضاعة  ل�ضراء  املواطنني  دفع  غر�ضها  الثانية 

افكارهم بالعالم0
 والدعاية ب�ضورة عامة ميكن تق�ضيمها اىل ثالث انواع:)11(

1-     الدعاية البي�ضاء 
2-     الدعاية ال�ضوداء 

3-     الدعاية الرمادية 
الن�ضاط  ذات  الوا�ضحة  املك�ضوفة  الدعاية  تلك  هي  البي�ضاء:  فالدعاية 
والتلفزيون  وال��رادي��و  كال�ضحف   0 املعني  هدفها  تبغي  والتي  العلمي 
والنرتنيت وو�ضائل العالم الخرى التي توؤدي اىل الت�ضال باجلماهري0
�ضري  ن�ضاط  وذات  م�ضتوردة  تكون  التي  فهي  ال�ضوداء:  الدعاية  ام��ا   
وتعتمد هذه الدعاية على الن�ضاطات ال�ضرية 0 ول تعلن الدعاية ال�ضرية 

عن م�ضادرها ولكنها تنمو وتزداد معلوماتها بطريقة �ضرية 0
يعرف  ان  يهمها  ل  التي  الدعاية  تلك  فهي  الرمادية:  الدعاية  واخ��ريا 
اله��داف  من  هدف  وراء  تختفي  ولكنها  احلقيقية  م�ضادرها  النا�س 
وميكن ان ت�ضعى الدعاية الرمادية بالدعاية غري املبا�ضرة لنها ظاهريا" 
0ورمبا  تبغي حتقيقه  �ضريا" لها هدف معني  ولكنها  العواطف  تخاطب 

خري دليل على ذلك هي الدعاية ال�ضرية0



يبدو أن المعارضين ل�(الخليفة الثالث) على قسمين:
األول: النفعيون واالنتهازيون الذين يريدون القضاء (عليه)، لتضرر مصالحهم، أو بأمل الحصول على 

مكاسب مادية، أو تبوء مراكز قيادية، من دون رؤية واضحة للنتائج المترتبة  على ذلك، أو لعدم 
االهتمام بها من أجل أهدافهم.

وقد كشفتهم  األحداث بعد مقتل عثمان، والتداعيات التي ترتبت عليه، مما يسهل التعرف عليه 
بالرجوع لتاريخ تلك الفترة.

الثاني: الناقمون من سوء األوضاع، الذين يريدون تحسنها، وتحقيق السلطة للعدالة والتزامها. من 
دون أن يكون لهم مشروع خاص لحل المشكلة. وهم األكثرية.
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 ف�شل م�شاعي اأمري املوؤمنني )عليه ال�شالم( حلل الأزمة
اأما اأمري املوؤمنني )�ضلوات اهلل عليه( فقد بذل جهده من اأجل اإ�ضالح الأمور، 
وحل امل�ضكلة بني عثمان والنا�س، جتنًبا للفتنة، حيث يعلم عليه ال�ضالم مبا 

يرتتب عليها من تداعيات و�ضلبيات على الإ�ضالم وامل�ضلمني.
وي�ضري اإىل ذلك كالمه عليه ال�ضالم مع عثمان حينما دخل عليه بعد اأن �ضكاه 
النا�س له، حيث قال يف جملته: ))واإين اأن�ضدك اهلل اأن ل تكون اإمام هذه الأمة 
املقتول. فاإنه كان يقال: يقتل يف هذه الأمة اإمام يفتح عليها القتل والقتال اإىل 
اأمورها عليها، ويبث الفنت عليها، فال يب�ضرون احلق  القيامة. ويلب�س  يوم 

من الباطل، ميوجون فيها موًجا، وميرجون فيها مرًجا(()1(.
وقد كاد اأمري املوؤمنني )عليه اأف�ضل ال�ضالة وال�ضالم( ي�ضتوعب اخلالف، 
و�ضعف  بطانته،  وف�ضاد  عثمان،  اإدارة  �ضوء  ل��ول  ب�ضالم،  الأزم���ة  ويحل 

�ضخ�ضيته، وتاأرجح موقفه.
واأنتهى الأمر بح�ضار عثمان، ثم قتله. بل املنع من دفنه، لول ا�ضتنجاد ذويه 

باأمري املوؤمنني )عليه ال�ضالم()2(.
مطالبة اجلماهري ببيعة اأمري املوؤمنني )عليه ال�شالم(

واندلعت بعد ذلك اجلماهري من خا�ضة امل�ضلمني وعامتهم تريد بيعة اأمري 
املوؤمنني )عليه ال�ضالم(، لأنه ال�ضخ�ضية الأوىل � ولو يف ع�ضره � بنظرهم، 
وملا يتميز به من موؤهالت � وعمدتها عندهم العلم، وال�ضتقامة، وال�ضابقة، 
والأثر احلميد يف الإ�ضالم، والقرابة من النبي )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( � 

ال�شيد مد �شعيد الطباأطبائي احلكيم( م�ضتلة من كتاب )فاجعة الطف( ملوؤلفه )ال�شيد مد �شعيد الطباأطبائي احلكيم( 

يف كبح جماح النحراف
جهود اأمري املوؤمنني )عليه ال�شالم(





إن شجرة التشيع التي غرسها رسول اهلل )صلى اهلل عليه وآله 
وسلم(، وأقام الحجة عليها، وثبت عليها الخاصة من أصحابه 
)رضوان اهلل عليهم(، قد استطاع أمير المؤمنين )صلوات اهلل 

عليه( في فترة حكمه القصيرة المليئة بالمتاعب والمشاكل أن 
يسقيها وينميها، ويعمق جذورها، وينشر فروعها، بعد أن ذبلت 

وكادت تموت
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باأمل حتقق الإ�ضالح على يديه، و�ضري عجلة الإ�ضالم يف الطريق ال�ضحيح، 
ويف ماأمن من ال�ضتئثار والف�ضاد.

البيت )�ضلوات اهلل عليهم(  اأهل  يعرف حق  كان هدف كثري ممن  ورمبا 
اأهله، يف ماأمن  تعديل م�ضار ال�ضلطة يف الإ�ضالم بذلك، ورجوع احلق اإىل 

من الزيغ والنحراف.
بامل�شتقبل  وتنبوؤه  البيعة  ال�شالم(  )عليه  املوؤمنني  اأم��ري  اإب��اء 

القائم
وكيف كان فقد امتنع )�ضلوات اهلل عليه( من القبول بالبيعة، لعلمه باأنه ل 
يتم لهم ما اأرادوا، لأن النا�س � ول �ضيما اخلا�ضة � ل تطيق عدله، والتزامه 
بن�ضو�س الدين، بعد اأن تعودت على الت�ضامح، وفتحت عيونها على الدنيا، 

وراقهم زبرجها.
والآمال: ))دعوين  التفاوؤل  للحال، وكبًحا جلماح  اإي�ضاًحا  وكان فيما قال 
اأمًرا له وجوه واألوان، ل تقوم به القلوب،  والتم�ضوا غريي، فاإنا م�ضتقبلون 
وال�ضالم(  ال�ضالة  اأف�ضل  اأ�ضار )عليه  العقول(()3(. وقد  تثبت عليه  ول 
اإىل ما توقعته ال�ضديقة فاطمة الزهراء )�ضلوات اهلل عليها( يف كالمها 

ال�ضابق، وهما ياأخذان من اأ�ضل واحد.
وملا اأ�ضروا عليه قال عليه ال�ضالم اإقامة للحجة: ))قد اأجبتكم. واعلموا اأين 
اأنا كاأحدكم، اإل اأين  اإن اأجبتكم ركبت بكم ما اأعلم، واإن تركتموين فاإمنا 

اأ�ضمعكم واأطوعكم ملن وليتموه(()4(.
بيعة اأمري املوؤمنني )عليه ال�شالم( وما ا�شتتبعها من تداعيات

تاريخًيا.  املعلوم  النحو  والأح��داث على  الفنت  وتوالت  البيعة.  واأخريا متت 
اهلل  )�ضلوات  احل�ضن  الإم��ام  و�ضلح  املوؤمنني،  اأم��ري  مقتل  اآخرها  وك��ان 
عليهما(، وا�ضتيالء معاوية على ال�ضلطة، والق�ضاء على م�ضروع الإ�ضالح، 
حيث مل يكتب له ال�ضتمرار �ضت �ضنني، رغم اجلهود اجلبارة والت�ضحيات 

الكربى من اأجل املحافظة عليه، وتنفيذه.
ت�ضلمه  املوؤمنني )�ضلوات اهلل عليه( يف  اأمري  وبذلك يبدو لأول وهلة ف�ضل 
ال�ضالم  لأنه عليه  �ضوًءا،  الأمور  زادت  بل  واأنه مل يحقق جناًحا،  ال�ضلطة، 
وزادت  امل�ضلمني،  من  كثري  �ضحيتها  ذهب  ثالثة  ح��روب  ملبا�ضرة  ا�ضطر 
من  بعده  ومن  معاوية  ال�ضلطة  ت�ضلم  ثم  وخالفاتهم،  م�ضاكلهم  ب�ضببها 
من  العام  املنظور  بح�ضب  بكثري  اأ�ضواأ  عهودهم  وكانت  وغريهم،  الأمويني 

عهد عثمان ومن قبله.
علمه عليه ال�شالم بف�شل م�شروع الإ�شالح اجلذري

لكن اأمري املوؤمنني )�ضلوات اهلل عليه( كان يعلم من اأول الأمر بف�ضل م�ضروع 
الإ�ضالح الذي طلبوا منه البيعة من اأجله، كما ي�ضري اإىل ذلك ما تقدم من 
به  األوان، ل تقوم  وله  له وجوه  اأمًرا  ال�ضالم: ))فاإنا م�ضتقبلون  قوله عليه 

القلوب، ول تثبت عليه العقول((. وما ياأتي من خطبته حني بويع.
� بخروج  � بل لالأمة عامة  وقد عهد له النبي )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( 
الناكثني والقا�ضطني واملارقني عليه)5(، وبكثري من تفا�ضيل ذلك، ومنها 
اإرغامه على التحكيم)6(، وما ا�ضتتبعه من فتنة اخلارج)7(، ثم قتله عليه 
اأمية ال�ضجرة امللعونة  اأن يتجرع الغيظ)8(، وبقيام دولة بني  ال�ضالم بعد 

يف القراآن)9(.
الغرز،  يف  رجلي  و�ضعت  وق��د  �ضالم،  بن  عبداهلل  ))اأت���اين  القائل:  وه��و 
،انا اأريد العراق، فقال: ل تاأتي )كذا يف امل�ضدر( العراق، فاإنك اإن اأتيته 
اأ�ضابك به ذباب ال�ضيف((. قال اأبو الأ�ضود الدوؤيل: ))قال علي: واأمي واهلل 

لقد قالها يل ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( قبلك(()10(.
والقائل يف حرب �ضفني وهو يف اأوج قوته الع�ضكرية: ))ما اختلفت اأمة قط 
بعد نبيها اإل ظهر اأهل باطلها على اأهل حقها()11(، والقائل يف الكوفة: 

))اإين اأقاتل على حق ليقوم. ولن يقوم. والأمر لهم(())12(.
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رحب  رجل  بعدي  عليكم  �ضيظهر  اإنه  ))اأم��ا  اأي�ضا:  ال�ضالم  عليه  قال  كما 
البلعوم مندحق البطن ياأكل ما يجد، ويطلب ما ل يجد، فاقتلوه، ولن تقتلوه. 
اإىل غري ذلك مما  وال��رباءة م��ن��ي...(()13(...  واإن��ه �ضياأمركم ب�ضبي  األ 
يجده الناظر يف تاريخ تلك احلقبة وما يتعلق بها. ول �ضيما ما ورد يف اأخبار 

اأهل البيت )�ضلوات اهلل عليهم(.
اأهداف اأمري املوؤمنني )عليه ال�شالم( من ت�شلمه لل�شلطة

ومن هنا لبد اأن يكون هدفه )�ضلوات اهلل عليه( من ت�ضلم ال�ضلطة لي�س هو 
اأو  العامة،  الأو�ضاع  اإ�ضالح  وتخيلته ممكًنا، من  له،  اندفعت اجلماهري  ما 
تعديل م�ضار ال�ضلطة يف  الإ�ضالم. واإمنا الدافع املهم له عهد النبي )�ضلى 
اهلل عليه واآله و�ضلم( له بالقيام بالأمر اإذا وجد اأن�ضاًرا، حيث ياأتي منه عليه 

ال�ضالم الت�ضريح حني بويع باأنه قد نبئ بهذا املقام وهذا اليوم.
وهو عليه ال�ضالم القائل يف اخلطبة ال�ضق�ضقية: ))اأما والذي فلق احلبة وبراأ 
اهلل  اأخذ  وما  النا�ضر،  بوجود  احلجة  وقيام  احلا�ضر،  ح�ضور  لول  الن�ضمة 
على العلماء اأن ل يقاروا على كظة ظامل ول �ضغب مظلوم، لألقيت حبلها على 
غاربها ول�ضقيت اآخرها بكاأ�س اأولها، ولألفيتم دنياكم هذه اأزهد عندي من 
عفطة عنز(()14(.. اإىل غري ذلك مما ي�ضهد  باأنه عليه ال�ضالم ينفذ عهًدا 

عهد له واأمًرا فر�س عليه. ورمبا ياأتي بع�س كالمه عليه ال�ضالم يف ذلك.
ال�ضالم  عليه  األزمته  التي  والأه���داف  امل�ضالح  هي  ما  تعاىل  اهلل  وعلم 
بذلك. لكن الذي يظهر لنا اأمران مهمان جًدا يف �ضالح الإ�ضالم بعد حتقق 

النحراف يف م�ضريته، وفر�ضه عليه كواقع ل ميكن التخل�س منه.
�شعيه عليه ال�شالم لإي�شاح احلقائق الدينية

اأن جمهور امل�ضلمني كانوا يف غفلة عن  اآنًفا من  اإليه  اأ�ضرنا  الأمر الأول: ما 
ا  انحراف م�ضار ال�ضلطة يف الإ�ضالم، وحتكمها يف الدين. بحيث كان معر�ضً
لل�ضياع والت�ضويه. فاإبقاوؤهم على غفلتهم ي�ضيع عليهم معامل احلق، ويعر�س 
الدين للتحريف التدريجي بتعاقب ال�ضلطات غري امل�ضروعة، حتى مي�ضخ، كما 

م�ضخت بقيت الأديان نتيجة حتكم غري املع�ضوم فيها.
فكان الهدف من ت�ضلمه )�ضلوات اهلل عليه( لل�ضلطة اأن يف�ضح املجال له وملن 
غفلتها،  من  الأمة  وتنبيه  احلال،  لك�ضف حقيقة  ال�ضحابة  من  يعرف حقه 
وتعريفها بدعوة احلق، واإي�ضاح معاملها، ليحملها � بل قد يدعو لها � من يوفقه 

اهلل تعاىل لذلك.
وذلك من اأجل اأن تظهر هذه الدعوة ال�ضريفة يف املجتمع الإ�ضالمي والإن�ضاين 
على ال�ضعيد العام، بحيث ي�ضمع �ضوتها، لتقوم احلجة على النا�س حتى لو 
عاد م�ضار ال�ضلطة لالنحراف، كما هو املتوقع له عليه ال�ضالم، والذي ح�ضل 

فًعال.
وقد ي�ضري اإىل ذلك ما ورد عنه )�ضلوات اهلل عليه( يف بيان ما دعاه لقبول 
اخلالفة من قوله: ))واهلل ما تقدمت عليها اإل خوًفا من اأن ينزو على الأمر 

تي�س من بني اأمية، فيلعب بكتاب اهلل عز وجل(()15(.

اإ�شحاره عليه ال�شالم باحلقيقة وبحقه يف اخلالفة وبظالمته
ا  وعلى كل حال فقد حتقق له ذلك، حيث وجد  الأر�ضية ال�ضاحلة، خ�ضو�ضً
يف الكوفة، فاأ�ضحر عليه ال�ضالم هو ومن يعرف حقه من ال�ضحابة باحلقيقة، 
ومبقامه ومقام اأهل البيت )�ضلوات اهلل عليهم(، والتاأكيد على ا�ضتحقاقهم 
املرجع  ال�ضالم  عليهم  واأنهم  بهم،  احلقة  الإمامة  واخت�ضا�س  اخلالفة، 
ذلك  على  ال�ضتدلل  مع  وال�ضالل.  الزيغ  من  يع�ضمونها  دينها  يف  لالأمة 

بالكتاب املجيد، والن�ضو�س النبوية ال�ضريفة التي هي اأكر من اأن حت�ضى.
عنه،  ال�ضرعية  و�ضلب  ح�ضل،  ال��ذي  الن��ح��راف  من  بال�ضكوى  اأ�ضحر  ثم 
و�ضجب من قام به، وغري ذلك مما �ضجله التاريخ، وا�ضتوعبته كتب الكالم، 

وا�ضتمل على كثري منه كتاب نهج البالغة.
اإي�شاحه للمراد من اجلماعة التي يجب لزومها

كما اأنه )عليه اأف�ضل ال�ضالة وال�ضالم( اأو�ضح اأن املراد باجلماعة التي ل 
يجوز اخلروج عنها هي جماعة احلق التي تعت�ضم باأئمة احلق )�ضلوات اهلل 

عليهم(، وهو عليه ال�ضالم اأولهم.
ففي حديث عبد اهلل بن احل�ضن قال: ))كان علي يخطب، فقام اإليه رجل، 
فقال: يا اأمري املوؤمنني اأخربين من اأهل اجلماعة؟ ومن اأهل الفرقة؟ ومن 
اأهل ال�ضنة؟ ومن اأهل البدعة؟ فقال: ويحك اأما اإذ �ضاألتني فافهم عني، ول 
اأهل اجلماعة فاأنا ومن اتبعني واإن  اأن ت�ضاأل عنها اأحًدا بعدي: فاأما  عليك 
قلوا. وذلك احلق عن اأمر اهلل واأمر ر�ضوله. فاأما اأهل الفرقة فاملخالفون يل 

ومن اتبعهم واإن كروا...(()16(.
وهو كال�ضريح من قول النبي )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( عندما خطب يف 
م�ضجد اخليف: ))ثالث ل يغل عليهن قلب اأمرئ م�ضلم: اإخال�س العمل هلل، 
من  حميطة  دعوتهم  فاإن  جلماعتهم.  واللزوم  امل�ضلمني،  لأئمة  والن�ضيحة 
ورائهم...(()17(. اإذ بعد اأن كانت الإمامة احلقة يف اأهل البيت )�ضلوات 
اهلل عليهم( � على ما ثبت يف حمله � فجماعة اأئمة امل�ضلمني هم جماعة اأهل 

البيت، دون غريهم من الفرق.
ر�ضول اهلل  قال  قال: ))ق��ال:  البجلي  الثعلبي عن عبداهلل  ما عن  وينا�ضبه 
)�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(: من مات على حب اآل حممد مات �ضهيًدا... األ 

ومن مات على حب اآل حممد مات على ال�ضنة واجلماعة...(()18(.
�ضاأله  حينما  و�ضلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�ضلى  النبي  عن  مبا  الأن�ضب  انه  كما 
رجل عن جماعة اأمته، فاأجابه بقوله: ))جماعة اأمتي اأهل احلق واإن قلوا((

.)19(
وما عن عمرو بن ميمون قال: ))�ضحبت معاًذا باليمن... ثم �ضحبت بعده 
اأفقه النا�س عبداهلل بن م�ضعود، ثم �ضمعته يوًما من الأيام وهو يقول: �ضيلي 
فهو  مليقاتها،  ال�ضالة  ف�ضلوا  مواقيتها.  عن  ال�ضالة  يوؤخرون  ولة  عليكم 
الفري�ضة، و�ضلوا معهم، فاإنها لكم نافلة. قال: قلت: يا اأ�ضحاب حممد ما 
اأدري ما حتدثوا. قال: وما ذاك؟ قلت: تاأمرين باجلماعة وحت�ضني عليا، ثم 
اأظنك  تقول يل: �ضل ال�ضالة وح��دك... قال: يا عمرو بن ميمون قد كنت 



مرت علينا قبل ايام عدة ذكرى عظيمة لرجل عظيم ان�ضق له جدار الكعبة 
ذكرى  القادمة  الي��ام  يف  و�ضن�ضتذكر  احل��رام،  اهلل  بيت  يف  �ضيفا  ليحل 
التحاقه بالرفيق العلى يف ليلة تعد من اف�ضل الليايل عند اهلل ويف �ضهر 
هو  من اعظم ال�ضهور فتحت فيه ابواب اجلنان وغلقت ابواب النريان، ولد 
�ضاجدا هلل تعاىل وا�ضت�ضهد يف حمرابه، فاأ�ضبح ال�ضر الذي يكمن مابني 
فمن  اهلل،  اىل  املوؤمن  خالله  من  يق�ضد  ال��ذي  الباب  مفتاح  ال�ضجدتني 

عرفه جاز وعرب ومن مل يعرفه خاب وخ�ضر...
العظيم  ال�ضر  ه��ذا  ثنايا  يف  نبحث  ان  عاما   1400 م��رور  بعد  لنا  ولب��د   
علومه،  اعماق  يف  ونغو�س  حكمه  خفايا  عند  ونتوقف  حروفه  لنرتجم 
عاتق  على  الوىل  بالدرجة  يقع  البحث  ه��ذا  و�ضاياه،  بتطبيق  وجنتهد 
العام وباخل�ضو�س ا�ضحاب  الراأي  دعاة الولية واأ�ضحاب القرار و�ضناع 
برامج  �ضكل  على  والو�ضايا  ال�ضرار  تلك  ليرتجموا  الف�ضائية  القنوات 
يفهمها القا�ضي والداين وي�ضتوعبها القريب والبعيد، ليطلع حكام العامل 
ال�ضتجداء،  �ضعبه  يعرف  ومل  طبقي  جمتمع  يفرز  مل  علي  د�ضتور  ب��ان 
حفظ حق الكاهل والر�ضيع، والكافر وامل�ضلم، ا�ضتلم ال�ضلطة بثوب قدمي 
و�ضلمها بثوب مرقع، عرفته ابواب الفقراء، واح�ضت بانفا�ضه ن�ضمات الليل 
يبحث عن دور املحتاجني، مل ترهقه احلروب ومل تهزه �ضولت العتاة ومل 
تك�ضره ال�ضدائد لكنه انثنى امام دموع الأيتام اخفت �ضماله �ضدقاتها عن 
ميينه واخفت ميينه عطاءاتها عن �ضماله، ترتمن ا�ضماعه اذا ا�ضتد �ضليل 

ال�ضيوف، وتهتز فرائ�ضه عند املحراب.
الربامج  بعيدا عن  تامل،  وقفة  اىل  بحاجة  الكثري  ال�ضمائل وغريها  هذه 
التي نتطلع لها عرب �ضا�ضات قنواتنا الدينية الف�ضائية خ�ضو�ضا يف �ضهر 
عوز  وا�ضتغالل  الفقراء  مبعاناة  املتاجرة  من  تتخذ  التي  الكرمي  رم�ضان 
املحتاجني منهجا لزيادة متابعيها، ومن ال�ضتخفاف بدموع اليتام وانني 
امرنا  طالب  ابي  بن  علي  بان  اغفلت  قد  ر�ضيدها،  لرفع  فر�ضة  الثكلى 

ب�ضدقة ال�ضر، واأو�ضانا بالأيتام.
وقنوات  التلفاز  �ضا�ضات  بف�ضل  يتاأت  مل  ال�ضالم  عليه  علي  المام  فخلود 
اآل  اقمار  له  �ضخر  ال��ذي  اللهي  التوثيق  بف�ضل  ج��اء  بل  الإ���ض��الم  دع��اة 

حممد)عليهم ال�ضالم( لين�ضروا ف�ضائله عرب قنوات التاريخ.

الإمام علي عليه ال�شالم ودوره يف برامج رم�شان 

•  ولء ال�ضفار

يو 
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قال:  ل.  قلت:  قل:  اجلماعة؟  ما  تدري  القرية،  هذه  اأهل  اأفقه 
وافق  ما  فارقوا اجلماعة. اجلماعة  الذين  اإن جمهور اجلماعة 
احلق واإن كنت وحدك((. ويف طريق للحديث اآخر: ))اجلماعة 

ما وافق طاعة واإن كنت وحدك(()20(.
وباجلملة: فق اأو�ضح اأمري املوؤمنني )�ضلوات اهلل عليه( يف اأيام 
حكمه القليلة كثرًيا من احلقائق الدينية التي كان عامة امل�ضلمني 

يف غفلة عنها.
يزاته ال�شخ�شية �شاعدت على تاأثريه و�شماع دعوته

مميزاته  غفلتهم  رفع  يف  ال�ضالم  عليه  تاأثريه  على  �ضاعد  وقد 
النبي  من  القريبة  والقرابة  لالإميان،  ال�ضبق  من  ال�ضخ�ضية، 
)�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(، وعظيم الأثر يف رفع منار الإ�ضالم 
بجهاده الفريد يف �ضبيل اهلل تعاىل، والعدل بني الرعية، والفناء 
يف ذات اهلل تعاىل، وال�ضجاعة اخلارقة، واحلبب للعامة اأخالًقا 
العلم  فنون  من  عليه(  اهلل  )�ضلوات  منه  ظهر  وم��ا  و�ضلوًكا، 
اإىل  ال�ضادقة...  الغيبية  واخلبار  الباهرة  والكرامات  واملعرفة 
ينا�ضب  بنحو  النا�س،  عامة  عن  بتميزه  ي�ضهد  مما  ذل��ك  غري 
قبل  النبوة من  بيته خلالفة  اأهل  واختيار  ال�ضالم  اختياره عليه 

اهلل عز وجل.
به  النا�س  من  كثري  اإعجاب  يوجب  اأن  �ضاأنه  من  ذل��ك  اأن  كما 
وان�ضدادهم له عاطفًيا، وتعلقهم به، وموالتهم له، وحبهم اإياه 

حًبا قد يبلغ الع�ضق.
وبعبارة اأخرى: اإن �ضجرة الت�ضيع التي غر�ضها ر�ضول اهلل )�ضلى 
اهلل عليه واآله و�ضلم(، واأقام احلجة عليها، وثبت عليها اخلا�ضة 
املوؤمنني  اأمري  ا�ضتطاع  قد  عليهم(،  اهلل  )ر�ضوان  اأ�ضحابه  من 
باملتاعب  املليئة  الق�ضرية  حكمه  فرتة  يف  عليه(  اهلل  )�ضلوات 
ي�ضقيها وينميها، ويعمق جذورها، وين�ضر فروعها،  اأن  وامل�ضاكل 
بعد اأن ذبلت وكادت متوت، نتيجة جهود الأولني، و�ضيا�ضتهم التي 

�ضبق التعر�س لها.
و  ب��رت  � النت�ضار  الوا�ضع   � البالغة  نهج  كتاب  يف   النظر  واإن 
والتع�ضف،  التكلف  عن  بعيدة  ومبو�ضوعية  ومقارنة،  وا�ضتيعاب 
يكفي يف ا�ضتي�ضاح ذلك. فهو ي�ضلح لأن يكون اأطروحة م�ضتوفية 
ع�ضرنا  حتى  الأج��ي��ال  توارثتها  التي  ال�ضيعية  العقيدة  لأبعاد 
احلا�ضر. اأما الرتاث واجلهود الواردة عنه عليه ال�ضالم يف غري 

نهج البالغة فالأمر فيها اأظهر
���������������������������������������������������������������������������������������������

الهوام�س/ يراجع الكتاب �س 267 اىل �س 278
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ال��ع��د ق���د  ه��اج��م��وا    الوطنا         اإن  ي��ا ق���وم 
ف���ت���ًى         ك�����ل  اهلل  ل�����ع�����دّو  وا�����ش����ت����ن����ف����روا 
وا���ش��ت��ن��ه�����ش��وا م���ن ب��ن��ي الإ�����ش����الم ق��اط��ب��ًة        
ود ع���ن وط��ن         وا���ش��ت��ق��ت��ل��وا يف ���ش��ب��ي��ل ال�������ذ
وا���ش��ت��ل����م��وا ل��ل��ع��د ب��ال�����ش��رب وات���خ���ذوا        
اأب����دًا         ت��ل��ب�����ش��وا  اأن  ال��وغ��ى  يف  وا���ش��ت��ن��ك��ف��وا 
م��واط��ن��ك��م         يف  ك�����رام�����ًا  مت����وت����وا    اإن 
����وا         ن���� ه و اإن  ال����ي����وم  ل��ل��م�����ش��ل��م��ني  ع�����ذر  ل 
��ن��وا         ب�� ج اأن   ع���د��� ب م���ن  ل��ه��م  ح���ي���اة   ول  
ي����ا وط�����ن الإ������ش�����الم م��ن��ت�����ش��رًا         زل�����ت  ل 
ّد ع���ن���ك ي�����د الأع�����������داء خ���ا����ش���رًة         ر���������� ي
ي���ك  م�����ن  وط�����ن ج����ّل����ت م���ف���اخ���ره         ش���ع���د����
���ت         ف���ل��� ش���� ال����ت����ي  م���ع���ال���ي���ك  اإن  ت�������اهلل 
ك���م ق���د اأق���م���ت ع��ل��ى  الأي������ام  م�����ن    ���ش��رف        
ل��ه         ان����ت����ه����اء  ل  ح������ّب������ًا  ن����ح����ّب����ك  اإن���������ا 
�����ف�����دي�����ك م����ن����ا ب����������������اأرواح م����ط����ّه����رة         ن
داه����ي����ة         الأي��������������ام  م������ن  ده�����ت�����ك  اإذا 
ق         ر���� ن امل���زع���ج���ات    ب����اإح����د ف��ت��ن��ت   واإن 
�����ب  ن��ف�����ش��ًا وع�������ض اأب�����دًا         ف���ق���ّر  ع��ي��ن��ًا  وط
���خ���ربين         ي ق������ال  يل  م�����ش��ت�����ش��ح��ب  ورب 
        خ����رب اإن����������ه  ه��������ذا  ع����ن����ك  دع  ف����ق����ل����ت 
م��ق��ب         ال����ي����وم  ال�����ع�����دّو  اأن  �����ش����ّح  اإن  
م�����ش��ب��ع��ة         اهلل  ل���ع���م���ر  ال�������ع�������راق  اإن 
���ل���ة         ش���ع������� م ك������ّل  اإل�����ي�����ه  ال����و�����ش����ول  دون 
ف���������اإن  ف����ي����ه  رج����������اًل  م�����ن ب���ن���ي م�����ش��ر        
اأب�����دًا         ��وا  ا  اأن ي��خ�����ش��ع و�������� اأب ���ق���اح   ل ق�����وم  
ح���ي���ات���ه���م         يف   ع����������بء ك������ل  �����ل�����وا  حت�����م
اأح����د         ع���ل���ى  ����ّن����ت  م اأّم�����ات�����ه�����م  اأن   ل������و  
��م��ة         ل��ح�� مب ����ش���ال���وا  اإن  امل����غ����اوي����ر   ه�����م  
ا   ب��ن��اء امل��ج��د ف��ارت��ف��ع��وا         و����وا  ف����اأع����ل���� ن���� ب
ف��ك��ي��ف ت���ق���ع���د  ع����ن ح�����رب ال����ع����د ف����ة        

نا وال�شك الأه���ل  واح��م��وا  ال�����ش��وارم  وا  فان�ش
اأر����ش���ك���م ودن����ا اأق����ا�����ش����ي   ن������اأ يف   ����ن 
ن����ا د����وامل ن ال���ب���دو والأري����������اف�� م����ن  ي�����ش��ك
���ن���ن���ا وال�������ش اهلل  دي�������ن  ت���ق���ي���م���ون  ب�����ه 
��ن��ا ن�� ش���دق  ال���ع���زائ���م  يف   ت���دم���ريه���م ج����
�����ش��وا ال��ك��ف��ن��ا ع������ار  ال���ه���زمي���ة ح���ت���ى ت��ل��ب
���ن���ا ب��� اجل ���ي���ت���ة  م ف���ي���ه���ا  اأذلء  �����م  ت����� م
���ن���ا ه و �����ن  م ك����ل  ف���ي���ه���ا   ذّل   ه���و����ش���ة   يف 
����ن����ا ب���� ج ل������ل������ذي  ح������ي������اة  واأي  ك���������اّل 
ب��اجل��ي�����ض  ي���زح���ف م���ن اأب���ن���ائ���ك الأم���ن���ا
���ي���ك وامل��ح��ن��ا ف���قّم  ع����ن  اأ���� وي��ك�����ش��ف  ال����غ
��خ�����ش��ى  ب���ل���ًى وف��ن��ا ع����ن  ال��������زوال  ف����ال  ت
��ع��ي��ي ال��ف�����ش��اح��ة وال���ت���ب���ي���ان وال��ل�����ش��ن��ا ت
��ن��ا ش����� م�����ن  ن���ب���ع  ال���ع���ال غ  ت������ ل���ن���ا  واأن������ب
ي�����ش��ت��غ��رق  الأر��������ض  والأك��������وان وال��زم��ن��ا
ال�������ش���ّر وال���ّع���ّل���ن���ا ف���ي���ك  اأخ���ل�������ش���ن   هلل   
��ن��ا ش��� ف����ال  رع�����ى  اهلل  ع��ي��ن��ًا  ت���األ���ف ال��و
��ن��ا ت�� ال��ف ���خ���م���د  ن اأن  اإىل  ال����دم����اء  م���ّن���ا 
������ز  مب���ا ���ش����ت م����ن  ح���م���د  وط���ي���ب ثنا وف
دن���ا ال�����ع�����راق  اأر���������ض  اإىل  ال�����ع�����دّو  اإن 
��ن��ا ج�� ال�����ش اأح�������ش���ائ���ي  يف   ���ب���ع���ث  ي �����ش����واه 
اأف��ن��ا وق����د   اأك������د ف���ق���د   ال����ع����راق   اإىل  
�����واث�����ب  الأ������ش�����د  ف���ي���ه  م����ن ه���ن���ا وه��ن��ا ت
��ك��ت��م��ن��ا ك وج����ه ال�����ش��م�����ض م����ش���ع���واء ت����
ن���ا د��� ال���ه ت�����ش��ت�����ش��ف��ع  ل  حت�������ارب  اإذا   
امل�����وؤن�����ا ����وه����م  اأع����ط واإن  امل����ل����وك  اإىل 
وامل���ن���ن���ا واإلال���������ش����ي����م  ���غ���ار  ال�������ش اإل  
م���ن���ه���م   ب���األ���ب���ان���ه���ا  ي�������ش���رب���وا ال��ل��ب��ن��ا
��ن��ى ن�����ون   م�����ف�����ال  ي�������رون  ل���ه���م  غ�����ري  امل
������ن  ق�����د  �����ش����اده وب��ن��ى ب�����ه  ع���ل���ى  ك�����ل  م
��ن��ا ك وال���ع���ال    و  ًال��ع��ز  م������اأو  اأب����ت ���ش��و



يف اأحكام العبادات

الوجيز

املاأموم  يقراأ  اأن   �� الأحوط  على   �� يجوز  ل   :  » م�ضاألة 101 
الفاحتة وال�ضورة يف الركعة الأوىل والثانية اإذا كانت ال�ضالة 
اإخفاتية ، ويجوز له ذلك يف ال�ضالة اجلهرية اإذا مل يكن 
ي�ضمع �ضوت الإمام ول همهمته ، ويراعي الإخفات يف قراءته 

حينئذ .
ال�ضالة  اأفعال  من  �ضيئًا  املاأموم  عن  الإمام  يتحمل  ول 
فعلى   ، والثانية  الأوىل  الركعتني  يف  القراءة  ال  واأذكارها 
وظيفة  وفق  على  ال�ضالة  واجبات  ب�ضائر  الإتيان  املاأموم 
املنفرد مع رعاية متابعة الإمام يف الأفعال كالركوع وال�ضجود 
 � وال�ضجود  الركوع  كذكر   � الأقوال  يف  متابعته  تعترب  ول   ،
وي�ضتثنى من ذلك تكبرية الإحرام فاأنه ل يجوز التقدم فيها 
على الإمام ، ويجوز ترك املتابعة يف الت�ضهد الأخري لعذر 
فيجوز  الواجب مطلقًا  الت�ضليم  رعايتها يف  كما ل جتب   ،

للماأموم اأن ي�ضلم قبل الأمام .
» م�ضاألة 102 « : يجوز اأن يدخل املاأموم يف اجلماعة وان كان 

الإمام قد بداأ يف ال�ضالة وذلك على �ضورتني :
» الأوىل « اأن يدخل يف الركعة الأوىل يف حال القراءة اأو عند 
الركوع واإىل قبل النتهاء من الركوع ، فهنا يكرب ويدخل يف 
ال�ضالة ويتابع مع املاأمومني فيقف اإن كانوا واقفني ويركع 
اأن كانوا راكعني ، ويكمل �ضالته كما لو دخل معهم من اأول 

ال�ضالة .
» الثانية « اأن يدخل يف غري الركعة الأوىل ، ويجب اأن يكون 
اأنتهي  لو  واأما   ، اأثناءه  اأو  الركوع  قبل  اجلماعة  يف  دخوله 
الإمام من الركوع فال يبقى جمال لإدراك اجلماعة يف هذه 
الركعة ، فاإذا دخل قبل الركوع اأو يف اأثنائه لزمه اأن يوائم 
بني اأفعاله واأفعال الإمام الذي يختلف معه يف بع�س الأمور 

مثاًل :
اإذا دخل املاأموم والإمام يف الركعة الثانية من �ضالة الظهر 
اعتربت تلك ركعة اأوىل للماأموم وركعة ثانية لالإمام ، فاإذا 
للقيام  يتهياأ  اأن  املاأموم  على  وجب  للت�ضهد  الإمام  جل�س 
وينتظر حتى ينتهي الإمام من الت�ضهد ثم يقوم معه ، وهي 
ركعة ثانية للماأموم يجب عليه اأن يقراأ فيها احلمد وال�ضورة ، 
وركعة ثالثة لالإمام يجوز اأن يقراأ فيها الت�ضبيحات ، ثم يركع 
وي�ضجد مع الإمام وهنا يجب على املاأموم اأن يت�ضهد لأنه يف 
اأخر الركعة الثانية ويجب على الإمام اأن يقوم لأنه قد اأنهى 

�شالة اجلماعة

طبقا لفتاو املرجع الدين الأعلى �شماحة اآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني 
ال�شي�شتاين )دام له الوارف(

ب�شم اهلل الرحمن الرحيم
 افظة نينو التطورات الأمنية الأخرية يف تتابع املرجعية الدينية العليا بقلق بال
واملناطق املجاورة لها, وهي اإذ ت�شدد على احلكومة العراقية و�شائر القيادات ال�شيا�شية يف 
البلد �شرورة توحيد كلمتها وتعزيز جهودها يف �شبيل الوقوف بوجه الإرهابيني وتوفري 
احلماية للمواطنني من �شرورهم توؤكد على دعمها واإ�شنادها لأبنائها يف القوات امل�شلحة 
وحتثهم على ال�شرب والثبات يف مواجهة املعتدين. رحم اهلل �شهداءهم الأبرار ومّن على 

جرحاهم بال�شفاء العاجل انه �شميع جميب. 







بيان مكتب �شماحة ال�شيد ال�شي�شتاين - دام ّله - يف النجف 
 افظة نينو الأ�شرف حول التطورات الأمنية الأخرية يف
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◄اإعداد: هيئة التحرير

اآية اهلل العظمى املرحوم 
ال�شيد ابو القا�شم اخلوئي 

)قّد�ض �شّره(

اآية اهلل العظمى 
ال�شيد علي ال�شي�شتاين 

)دام ّله الوارف(

الكمبيالت على نوعني:
)الأول(: ما يعرب عن وجود قر�س واقعي.

)الثاين(: ما يعرب عن وجود قر�س �ضوري ل واقع له.
املدين  ذمة  الثابت يف  املوؤجل  دينه  يبيع  اأن  للدائن  فيجوز  الأول(:  )اأما 
باأقل منه حال، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية وت�ضعني دينارا 
الدين  بيع  لإنه من  موؤجال،  بيعه  لزوما  الأحوط  يجوز على  نعم ل  نقدا. 
بالدين، وبعد ذلك يقوم البنك اأو غريه مبطالبة املدين )موقع الكمبيالة( 

بقيمتها عند ال�ضتحقاق.
)واأما الثاين(: فال يجوز للدائن )ال�ضوري( بيع ما تت�ضمنه الكمبيالة، 
بل  )امل�ضتفيد(  له  للموقع  املوقع  ذمة  ا�ضتغال  وعدم  واقعا  الدين  لنتفاء 
)كمبيالة  �ضميت  ولذا  فح�ضب  خ�ضمها  من  امل�ضتفيد  لتمكني  كتبت  اإمنا 
البنك  من  اإقرا�س  الواقع  قيمتها يف  عملية خ�ضم  اأن  ووا�ضح  جماملة( 
للم�ضتفيد، وحتويل امل�ضتفيد البنك الدائن على موقعها. وهذا من احلوالة 
على الربيء وعلى هذا الأ�ضا�س فاقتطاع البنك �ضيئا من قيمة الكمبيالة 

لقاء املدة الباقية حمرم لأنه ربا.
هذا اإذا كان البنك اأهليًا، واأّما لو كان حكوميًا اأو م�ضرتكًا يف بلد اإ�ضالمي 
فيمكن التخّل�س من ذلك باأن ل يق�ضد امل�ضتفيد يف عملية اخل�ضم لديه 
�ضيئًا من البيع والقرتا�س، بل يق�ضد احل�ضول على ذلك املال فيقب�ضه 
ويت�ضّرف فيه باإذن احلاكم ال�ضرعي، فاإذا رجع البنك يف نهاية املّدة اإىل 
موّقع الكمبيالة واألزمه بدفع قيمتها، جاز له الرجوع على امل�ضتفيد ببدل 

ما دفع اإذا كان قد وّقع الكمبيالة باأمر وطلب منه

الكمبيالت على نوعني:
الكمبيالة مدينًا ملن كتبت  يكون موّقع  باأن  واقعي،  يعرّب عن وجود قر�س  ���� ما  اأ 

با�ضمه باملبلغ الذي تت�ضّمنه.
ب ���� ما يعرّب عن وجود قر�س �ضوري ل واقع له.

اأّما يف الأّول: فيجوز للدائن اأن يبيع دينه املوؤّجل الثابت يف ذّمة املدين باأقّل منه 
حال، كما لو كان دينه مائة دينار فباعه بثمانية وت�ضعني دينارًا نقدًا وبعد ذلك 

يقوم البنك اأو غريه مبطالبة املدين )موّقع الكمبيالة( بقيمتها عند ال�ضتحقاق.
لنتفاء  الكمبيالة،  تت�ضّمنه  ما  بيع  ال�ضوري  للدائن  يجوز  فال  الثاين:  يف  واأّما 
الدين واقعًا وعدم ا�ضتغال ذّمة املوّقع للموّقع له )امل�ضتفيد( بل اإمّنا كتبت لتمكني 

امل�ضتفيد من خ�ضمها فح�ضب ولذا �ضّميت )كمبيالة جماملة(.
ومع ذلك ميكن ت�ضحيح خ�ضمها بنحو اآخر، باأن يوّكل موّقع الكمبيالة امل�ضتفيد 
العو�ضني يف اجلن�س،  باأقّل منها، مراعيًا الختالف بني  بيع قيمتها يف ذّمته  يف 
وبعد  مثاًل،  اإيراين  تومان  األف  والثمن  عراقيًا  دينارًا  خم�ضني  قيمتها  تكون  كاأن 
هذه املعاملة ت�ضبح ذّمة موّقع الكمبيالة م�ضغولة بخم�ضني دينارًا عراقيًا اإزاء األف 
تومان اإيراين، ويوّكل املوقع اأي�ضًا امل�ضتفيد يف بيع الثمن ���� وهو األف تومان يف ذّمته 
���� مبا يعادل املثمن وهو خم�ضون دينارًا عراقيًا، وبذلك ت�ضبح ذّمة امل�ضتفيد مدينة 
للموّقع مببلغ ي�ضاوي ما كانت ذّمة املوّقع مدينة به للبنك، ولكن هذا الطريق قليل 
اإذا كان  واأّما  اأجنبية،  اإذا كان اخل�ضم بعملة  اإمّنا يفيد فيما  اإّنه  الفائدة، حيث 
بعملة حمّلية فال اأثر له، اإذ ل ميكن تنزيله على البيع عندئذ على ما عرفت من 
الإ�ضكال يف بيع املعدود مع التفا�ضل ن�ضيئة، واأّما خ�ضم قيمة الكمبيالة ال�ضورّية 
لدى البنك على نحو القر�س، باأن يقرت�س امل�ضتفيد من البنك مبلغًا اأقّل من قيمة 
الكمبيالة ال�ضمية، ثم يحّول البنك الدائن على موّقعها بتمام قيمتها، ليكون من 
احلوالة على الربيء، فهذا رًبا حمّرم، لأّن ا�ضرتاط البنك يف عملية القرتا�س 
اإمّنا هو من قبيل ا�ضرتاط الزيادة  )اخل�ضم( اقتطاع �ضيء من قيمة الكمبيالة 
املحّرم �ضرعًا ولو مل تكن الزيادة باإزاء املّدة الباقية بل باإزاء قيام البنك ببع�س 
ي�ضرتط  اأن  للمقر�س  يحّق  ل  لأّنه  ونحوهما،  وحت�ضيله  الدين  كت�ضجيل  الأعمال 

على املقرت�س اأّي نحو من اأنحاء النفع امللحو فيه املال.

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



املعامالت املحرمة
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من هو �شيدنا 
الأ�ضتاذ اآية اهلل العظمى ال�ضيد علي احل�ضيني ال�ضي�ضتاين 
)دام ظّله ( من اأبرز تالمذة الإمام اخلوئي الراحل )قد�س 
�ضّره ( نبوغًا وعلمًا وف�ضاًل واأهلّيًة ، وحديثنا يف هذه ال�ضطور 

حول �ضخ�ضية هذا العلم الكبري موجز يف عّدة نقاط :

ولدته ون�شاأته
 1349 عام  الأول  ربيع  �ضهر  من  التا�ضع  يف  �ضماحته  ولد 
للهجرة يف امل�ضهد الر�ضوي ال�ضريف يف اأ�ضرة علمية معروفة 
، فوالده هو العامل املقّد�س) ال�ضيد حممد باقر ( ووالدته 
هي العلوية اجلليلة كرمية العالمة ) املرحوم ال�ضيد ر�ضا 
املهرباين ال�ضرابي( وجّده الدنى هو العامل اجلليل ) ال�ضيد 
علي ( الذي ترجم له العالمة ال�ضيخ اآغا بزرك يف طبقات 
من  الأ�ضرف  النجف  يف  كان  انه   ( قائاًل:  ال�ضيعة  اأعالم 
تالمذة احلّجة املوؤ�ض�س املوىل علي النهاوندي ويف �ضامراء 
من تالمذة املجدد ال�ضريازي، ثم اخت�س باحلجة ال�ضيد 
ا�ضماعيل ال�ضدر، ويف حدود �ضنة 1318 ه� عاد اإىل م�ضهد 
الر�ضا ) عليه ال�ضالم ( وا�ضتقر فيه وحاز مكانة �ضامية مع 
ما كان له من حظ وافر من العلم مقرونًا بالتقى وال�ضالح ( 
ومن تالمذته املعروفني الفقيه الكبري ال�ضيخ حممد ر�ضا اآل 

يا�ضني )قد�س �ضّره (.
وقد ن�ضاأ �ضيدنا ) دام ظّله ( يف م�ضقط راأ�ضه امل�ضهد الر�ضوي 
ن�ضاأة عالية فتدرج يف الأوليات واملقدمات ، حيث بداأ وهو يف 
اخلام�ضة من عمره بتعلم القراآن الكرمي ثم دخل مدر�ضة دار 
التعليم الديني لتعلم القراء والكتابة ونحوهما ، فتخرج من 
هذه املدر�ضة وقد تعلم اأثناء ذلك فن اخلط من ا�ضتاذه ) 
اأوائل عام )1360 ه�.ق( بداأ  املريزا علي اقا ظامل (.ويف 
بتوجيه من والده بقراءة مقدمات العلوم احلوزوية ، فاأمت 

لل�ضيوطي  الألفية  ك�ضرح  الأدبية  الكتب  من  جملة  قراءة 
واملغني لبن ه�ضام واملطول للتفتازاين ومقامات احلريري 
و�ضرح النظام عند املرحوم الديب الني�ضابوري وغريه من 
املرحوم  عند  والقوانني  اللمعة  �ضرح  وقراأ  الفن،  اأ�ضاتذة 
ال�ضيد احمد اليزدي املعروف ب� )نهنگ ( وقراأ جملة من 
ال�ضطوح العالية كاملكا�ضب والر�ضائل والكفاية عند اآية اهلل 
الفل�ضفية  الكتب  من  وقراأ جملة  القزويني،  ها�ضم  املريزا 
ك�ضرح منظومة ال�ضبزواري و�ضرح ال�ضراق وال�ضفار عند 
املرحوم الي�ضي، وقراأ �ضوارق اللهام عند املرحوم اآية اهلل 
ال�ضيخ جمتبى القزويني ، وح�ضر يف املعارف اللهية درو�س 
اأواخر  املتوفى  ال�ضفهاين  مهدي  املريزا  املرحوم  اهلل  اآية 
اهلل  لآية  اخلارج  بحوث  ح�ضر  كما  ق(   . ه�   1365( �ضنة 
املريزا مهدي الآ�ضتياين �ضاحب التعليقة على �ضرح املنظومة 

واآية اهلل املرحوم املريزا ها�ضم القزويني )قّد�س �ضرهما(.
ويف اأواخر عام 1368 ه� انتقل اىل احلوزة العلمية الدينية 
يف قم املقد�ضة فح�ضر بحوث املرجع الكبري ال�ضيد ح�ضني 
عنه  وتلقى  وال�ضول،  الفقه  يف  الربوجردي  الطباطبائي 
الرجال  علم  يف  ونظرياته  الفقهية  خربته  من  الكثري 
حممد   ال�ضيد  الكبري  الفقيه  در�س  ح�ضر  كما  واحلديث، 

احلّجة الكوهكمري)قّد�س �ضّره(.
مّد   ( الأ�ضتاذ  �ضيدنا  غادر   ) ه�   1371( عام  اأوائل  ويف 
ظّله ( مدينة قم متجهًا اإىل موئل العلم والف�ضل للحوزات 
العلمية النجف الأ�ضرف، فو�ضل كربالء املقد�ضة يف ذكرى 
اإىل  توّجه  ثّم   ) ال�ضالم  عليه   ( احل�ضني  المام  اأربعني 
 ،) العلمية  البخارائي  مدر�ضة   ( ف�ضكن  الأ�ضرف  النجف 
وح�ضر البحوث الفقهية وال�ضولية للعلمني الكبريين ال�ضيد 
ابو القا�ضم املو�ضوي اخلوئي )قّد�س �ضّره ( وال�ضيخ ح�ضني 
احلّلي )قّد�س �ضّره ( ولزمهما مّدة طويلة ، وح�ضر خالل 
ال�ضيد  منهم  الآخرين  الأعالم  بع�س  بحوث  اي�ضًا  ذلك 

احلكيم )قّد�س �ضّره ( وال�ضيد ال�ضاهرودي )قّد�س �ضّره (.
نبوغه العلمي

لقد برز ال�ضيد ال�ضي�ضتاين ) دام ظّله ( يف بحوث ا�ضاتذته 
بتفوق بالغ على اقرانه وذلك يف قّوة الإ�ضكال و�ضرعة البديهة 
واإملامه  العلمي  الن�ضاط  وموا�ضلة  والتتبع  التحقيق  وكرة 
بكثري من النظريات يف خمتلف احلقول العلمية احلوزوية، 
ومما ي�ضهد على ذلك اأنه منح من بني زمالئه واقرانه يف 
عام 1380 ه� وهو يف احلادية والثالثني من عمره � ) �ضهادة 
الجتهاد املطلق ( من قبل ا�ضتاذيه ال�ضيد اخلوئي )قّد�س 
�ضّره ( وال�ضيخ احللي )قّد�س �ضّره ( ومل مينح ال�ضيد اخلوئي 
�ضهادة الجتهاد الإّ لنادر من تالمذته منهم �ضيدنا الأ�ضتاذ 
الفل�ضفي من م�ضاهري علماء م�ضهد  ال�ضيخ علي  واآية اهلل 
املقد�ضة كما مل مينح ال�ضيخ احللي اجازة الجتهاد لغريه ) 
دام ظّله ( وقد كتب له اي�ضًا �ضيخ حمّدثي ع�ضره العاّلمة 
ال�ضيخ اآغا بزرك الطهراين )قّد�س �ضّره ( �ضهادة يطري 
فيها على مهارته يف علمي الرجال واحلديث وهي موؤرخة 

كذلك يف عام 1380 ه�.
 1381 عام  اأوائل  من  ظّله(  )دام  الأ�ضتاذ  �ضيدنا  ا�ضتغل 
ه� باإلقاء حما�ضراته )البحث اخلارج( يف الفقه يف �ضوء 
العروة  ب�ضرح  واأعقبه  الأن�ضاري،  الأعظم  ال�ضيخ  مكا�ضب 
الوثقى ، فتّم له منه �ضرح كتاب الطهارة واأكر كتاب ال�ضالة 
وق�ضم من كتاب اخلم�س ومتام كتاب ال�ضوم والعتكاف ثم 

�ضرع يف �ضرح كتاب الزكاة.
وقد كانت له حما�ضرات فقهية اخرى خالل هذه ال�ضنوات 
الإلزام  وقاعدة  الربا  وابحاث  الق�ضاء  كتاب  تناولت 
وقاعدة التقية وغريهما من القواعد الفقهية،كما كانت له 
ابي عمري  ابن  �ضملت حجية مرا�ضيل  حما�ضرات رجالية 

و�ضرح م�ضيخة التهذيبني وغريهما.
وابتداأ ) دام ظّله ( باإلقاء حما�ضراته يف علم الأ�ضول من 
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�ضعبان عام )1384 ه� ( وقد اأكمل دورته الثالثة يف �ضعبان 
عام ) 1411 ه� ( ، ويوجد ت�ضجيل �ضوتي جلميع حما�ضراته 

الفقهية والأ�ضولية من عام 1397 ه� واإىل اليوم.
وقد خّرج بحثه ال�ضريف عّدة من الف�ضالء البارزين وبع�ضهم 
من اأ�ضاتذة البحث اخلارج : كالعاّلمة ال�ضيخ مهدي مرواريد 
، والعاّلمة ال�ضيد مرت�ضى املهري والعاّلمة املرحوم ال�ضيد 
والعاّلمة  املددي  اأحمد  ال�ضيد  والعاّلمة  ح�ضينيان  حبيب 
ال�ضيخ م�ضطفى الهرندي والعاّلمة ال�ضيد ها�ضم الها�ضمي 

وغريهم من اأفا�ضل اأ�ضاتذة احلوزات العلمية.
و�ضمن ا�ضتغال �ضماحته ) دام ظّله ( بالدر�س والبحث خالل 
هذه املّدة كان مهتّمًا بتاأليف كتب مهّمة وجملة من الر�ضائل 
فقه  ا�ضاتذته  بحوث  تقريرات  كتبه من  ما  اإىل  بالإ�ضافة 

واأ�ضوًل، و�ضياأتي ذكر جملة منها يف مو�ضع اآخر.

منهجه يف البحث والتدري�ض
احلوزة  اأ�ضاتذة  من  كثري  مناهج  على  متميز  منهج  وهو 
واأرباب البحث اخلارج فعلى �ضعيد الأ�ضول يتجّلى منهجه 

بعّدة خ�ضائ�س :
اأ - التحدث عن تاأريخ البحث ومعرفة جذوره التي رمبا تكون 
فل�ضفية كم�ضالة ب�ضاطة امل�ضتق وتركيبه اأو عقائدية و�ضيا�ضية 
كبحث التعادل والرتاجح الذي اأو�ضح فيه اأن ق�ضية اختالف 
اآنذاك  العقائدية  الفكرية  ال�ضراعات  الأحاديث فر�ضتها 
والظروف ال�ضيا�ضية التي احاطت بالأئمة) عليهم ال�ضالم ( 
ومن الوا�ضح اأن الإّطالع على تاأريخ البحث يك�ضف عن زوايا 

امل�ضاألة ويو�ضلنا اإىل واقع الآراء املطروحة فيها .
ب - الربط بني الفكر احلوزوي والثقافات املعا�ضرة ففي 
بحثه حول املعنى احلريف يف بيان الفارق بينه وبني املعنى 

ال�ضمي وهل هو فارق ذاتي ام حلاظي؟
اختار اجتاه �ضاحب الكفاية يف اأن الفرق باللحا لكن بناه 
على النظرية الفل�ضفية احلديثة وهي نظرية التكر الدراكي 
يف فعالية الذهن الب�ضري وخالقيته، فيمكن للذهن ت�ضور 
مطلب واحد ب�ضورتني: تارة ب�ضورة ال�ضتقالل والو�ضوح 
عنه  ويعرب  والنكما�س  بالآلية  وتارة  بال�ضم  عنه  فيعرب 

باحلرف.
وعندما دخل يف بحث امل�ضتق يف النزاع الدائر بني العلماء 
حول ا�ضم الزمان، حتّدث عن الزمان بنظرة فل�ضفية جديدة 
وهي انتزاع الزمان من املكان )زمكان( بلحا تعاقب النور 
والظالم ، ويف بحثه حول مدلول �ضيغة الأمر ومادته وبحثه 
يف التجري طرح نظرية بع�س علماء الجتماع من اأن تق�ضيم 
الطلب بامر والتما�س و�ضوؤال نتيجة لتدخل �ضفة الطالب يف 

حقيقة طلبه من كونه عاليًا اأو م�ضاويًا اأو �ضافاًل.

وكذلك جعل �ضابط ا�ضتحقاق العقوبة عنوان مترد العبد 
وطغيانه على املوىل مبني على التق�ضيم الطبقي للمجتمعات 
و�ضافل  وعايل  وعبيد  موايل  وجود  من  القدمية  الب�ضرية 
وما اأ�ضبه ذلك. فهذه نظرة من روا�ضب الثقافات ال�ضالفة 
التي تتحدث باللغة الطبقية ل باللغة القانونية املبنية على 

امل�ضالح الن�ضانية العامة.
ج - الهتمام بالأ�ضول املرتبطة بالفقه : ان الطالب احلوزوي 
يالحظ يف كثري من العلماء اغراقهم وا�ضهابهم يف بحوث 
ا�ضولية ل يعّد ال�ضهاب فيها الإّ ترفًا فكرّيًا ل ينتج ثمرًة 
علميًة للفقيه يف م�ضريته الفقهية كبحثه يف الو�ضع وكونه 
امرًا اعتباريًا اأو تكوينيًا واأّنه تعهد اأو تخ�ض�س ، وبحثهم 
يف بيان مو�ضوع العلم وبع�س العوار�س الذاتية يف تعريف 

الفال�ضفة ملو�ضوع العلم وما �ضاكل ذلك.
ولكن املالحظ يف درو�س �ضيدنا الأ�ضتاذ ) دام ظّله ( هو 
الغراق وبذل اجلهد ال�ضاق يف اخلروج مببنى علمي ر�ضني 
يف البحوث الأ�ضولية املرتبطة بعملية ال�ضتنباط كمباحث 
ال�ضول العملية والتعادل والرتاجح والعام واخلا�س ، واأّما 
البحوث الأخرى التي اأ�ضرنا لبع�س م�ضمياتها ، فبحثه فيها 
اإمنا هو مبقدار الثمرة العلمية يف بحوث اأخرى اأو الثمرة 

العملية يف الفقه.
د- البداع والتجديد : هناك كثري من الأ�ضاتذة املاهرين يف 
احلوزة ل ميلك روح التجديد بل ي�ضب اهتمامه على التعليق 
فقط والرتكيز على جماليات البحث ل على جوهره فيطرح 
الآراء املوجودة ويعّلق على بع�ضها ويختار الأقوى يف نظره ، 
الإّ اأن �ضيدنا الأ�ضتاذ يختلف يف هذا النهج فيحاول البداع 
والتجديد اإما ب�ضياغة املطلب ب�ضياغة جديدة تتنا�ضب مع 
احلاجة للبحث كما �ضنع ذلك عندما دخل بحث ا�ضتعمال 
اللفظ يف عدة معان حيث بحثه الأ�ضوليون من زاوية الإمكان 
وال�ضتحالة كبحث عقلي فل�ضفي ل ثمرة عملية ترتتب عليه 
وبحثه �ضيدنا الأ�ضتاذ من حيث الوقوع وعدمه لنه اأقوى دليل 

على الإمكان، وبحثه كذلك من حيث ال�ضتظهار وعدمه.
اأن �ضّر البحث  التعادل والرتاجح راأى  وعندما دخل بحث 
يكمن يف عّلة اختالف الأحاديث فاإذا بحثنا وحّددنا اأ�ضباب 
اختالف الن�ضو�س ال�ضرعية انحّلت امل�ضكلة العوي�ضة التي 
تعرت�س الفقيه والباحث وامل�ضتفيد من ن�ضو�س اأهل البيت ) 
عليهم ال�ضالم ( وذلك يغنينا عن روايات الرتجيح والتخيري 

كما حملها �ضاحب الكفاية على ال�ضتحباب .
�ضرف،اأما  عقلي  ب�ضكل  ولكنه  غريه  تناوله  البحث  وهذا 
ال�ضيد الأ�ضتاذ فاإنه ح�ضد فيه ال�ضواهد التاأريخية واحلديثية 
وخرج منه بقواعد مهّمة حلّل الختالفات وقام بتطبيقها يف 

درو�ضه الفقهية اأي�ضًا.

ه�  - املقارنة بني املدار�س املختلفة : ان املعروف عن الكثري 
من الأ�ضاتذة ح�ضر البحث يف مدر�ضة معينة اأو اجتاه خا�س 
ولكن ال�ضيد ال�ضي�ضتاين يقارن بحثه بني فكر مدر�ضة م�ضهد 
وفكر مدر�ضة قم وفكر مدر�ضة النجف الأ�ضرف فهو يطرح 
علماء  من  �ضّره(  )قّد�س  ال�ضفهاين  مهدي  املريزا  اآراء 
م�ضهد واآراء ال�ضيد الربوجردي )قّد�س �ضّره ( كتعبري عن 
فكر مدر�ضة قم واآراء املحققني الثالثة ) ال�ضيخ النائيني 
اخلوئي  وال�ضيد   ) ال�ضفهاين  وال�ضيخ  العراقي  وال�ضيخ 
)قّد�س �ضّره ( وال�ضيخ ح�ضني احلّلي )قّد�س �ضّره( كمثال 

ملدر�ضة النجف الأ�ضرف.
والروؤيا  البحث  زوايا  امامنا  يو�ضع  وتعّدد الجتاهات هذه 

الوا�ضحة لواقع املطلب العلمي .
واأّما منهجه الفقهي فله فيه منهج خا�س يتميز يف تدري�س 

الفقه وطرحه ، ولهذا املنهج عّدة مالمح :
املذاهب  من  غريهم  وفقه  ال�ضيعة  فقه  بني  املقارنة   -1
ال�ضالمية الأخرى ، فاإّن الإّطالع على الفكر الفقهي ال�ضني 
املعا�ضر لزمان الن�س كالطالع على موطاأ مالك واخراج 
اأمامنا مقا�ضد  ح  ابي يو�ضف واآراء الفقهاء الآخرين يو�ضّ

الأئمة ) عليهم ال�ضالم ( ونظرهم حني طرح الن�ضو�س.
2- ال�ضتفادة من علم القانون احلديث يف بع�س املوا�ضع 
الفقهية كمراجعته للقانون العراقي وامل�ضري والفرن�ضي عند 
بحثه يف كتاب البيع واخليارات ، والحاطة بالفكر القانوين 
املعا�ضر تزّود الإن�ضان خربة قانونية ي�ضتعني بها على حتليل 

القواعد الفقهية وتو�ضعة مداركها وموارد تطبيقها .
الأعالم  علمائنا  معظم  اإّن   : الأطروحة  يف  التجديد   -3
يتلقون بع�س القواعد الفقهية بنف�س ال�ضياغة التي طرحها 
�ضالحية  عن  الإّ  فيها  البحث  يف  يزيدون  ول  ال�ضابقون 
املدرك لها اأو عدمه ووجود مدرك اآخر وعدمه ، اأما ال�ضيد 
ال�ضي�ضتاين فاإّنه يحاول الإهتمام يف بع�س القواعد الفقهية 
بتغيري ال�ضياغة ، مثاًل بالن�ضبة لقاعدة الإلزام التي يفهمها 
بع�س الفقهاء من الزاوية امل�ضلحية مبعنى اأّن للم�ضلم املوؤمن 
بع�س  من  ال�ضخ�ضية  رغباته  بع�س  ال�ضتفادة يف حتقيق 
القوانني للمذاهب الأخرى واإن كان مذهبه ل يقّره ، يطرحه 
ال�ضيد ال�ضي�ضتاين على اأ�ضا�س الحرتام وي�ضمّيها بقاعدة 
اآراء الآخرين وقوانينهم ، وانطالقه  الحرتام اأي احرتام 
من حرّية الراأي وهي على �ضياق ) لكّل قوم نكاح( و )نكاح 
اأهل ال�ضرك جائز ( وكذلك بالن�ضبة اىل قاعدة التزاحم 
التي يطرحها الفقهاء والأ�ضوليون كقاعدة عقلية اأو عقالئية 
�ضرفة يدخلها ال�ضيد الأ�ضتاذ حتت قاعدة ال�ضطرار التي 
هي قاعدة �ضرعية ا�ضارت لها الن�ضو�س  نحو ) ما من �ضيء 
حّرمه اهلل الإّ وقد اأحّله ملن ا�ضطر اإليه ( فاإّن موؤدى قاعدة 
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ال�ضطرار هو موؤدى قاعدة التزاحم ب�ضميمة متمم اجلعل 
التطبيقي .

واأحيانًا يقوم بتو�ضعة القاعدة كما يف قاعدة ) ل تعاد ( حيث 
ها الفقهاء بال�ضالة لورود الن�س يف ذلك بينما ال�ضيد  خ�ضّ
: ) ل  لقوله )ع(  املت�ضمن  الرواية  ال�ضي�ضتاين جعل �ضدر 
تعاد ال�ضالة اإل ّ من خم�ضة ( م�ضداقًا لكربى اأخرى تعّم 
ال�ضالة وغريها من الواجبات ، وهذه الكربى موجودة يف 
ذيل الن�س ) ول تنق�س ال�ضّنة الفري�ضة(، فاملناط هو تقدمي 
الفري�ضة على ال�ضّنة يف ال�ضالة وغريها ، ومن م�ضاديق 
هذا التقدمي هو تقدمي الوقت والقبلة ...الخ على غريها من 
اأجزاء ال�ضالة و�ضرائطها لأّن الوقت والقبلة من الفرائ�س 

ل من ال�ضنن .
4- النظرة الجتماعية للن�س : اإّن من الفقهاء من هو حريف 
الفهم مبعنى اأّنه جامد على حدود حروف الن�س من دون 
حماولة الت�ضرف يف �ضعة دللت الن�س وهناك من الفقهاء 
من يقراأ اأجواء الن�س والظروف املحيطة به ليتعرف على 
�ضائر املالب�ضات التي توؤثر على دللته ، فمثاًل يف ما ورد من 
اأّن ر�ضول اهلل )�ضلى اهلل عليه واآله ( حّرم اأكل حلم احلمر 
الأهلية يوم خيرب ، اأخذنا بالفهم احلريف لقلنا باحلرمة اأو 
الكراهة لأكل حلم احلمر الهلية ولو اتبعنا الفهم الجتماعي 
لراأينا اأّن الن�س ناظر لظروف حرجة وهي ظروف احلرب 
مع اليهود يف خيرب واحلرب حتتاج لنقل ال�ضالح واملوؤنة ومل 
تكن هناك و�ضائل نقل اإلّ الدواب ومنها احلمري ، فالنهي 
يف الواقع نهي اإداري مل�ضلحة مو�ضوعية اقت�ضتها الظروف 
اآنذاك ول ي�ضتفاد منه ت�ضريع احلرمة ول الكراهة ، و�ضيدنا 

الأ�ضتاذ من النمط الثاين من العلماء يف التعامل مع الن�س.
5- توفري اخلربة مبواد ال�ضتنباط : اإّن ال�ضيد ال�ضي�ضتاين 
يرّكز دائمًا على اّن الفقيه ل يكون فقيهًا باملعنى الأمت حتى 
يتوفر لديه خربة وافية بكالم العرب وخطبهم وا�ضعارهم 
الن�س  ظهور  ت�ضخي�س  على  قادرًا  يكون  كي  وجمازاتهم 
ت�ضخي�ضًا مو�ضوعّيا ل ذاتيا واأن يكون على اطالع تام بكتب 
اللغة واأحوال موؤلفيها ومناهج الكتابة فيها فاإّن ذلك دخيل 
يف العتماد على قول اللغوي اأو عدم العتماد عليه واأن يكون 
على احاطة باحاديث اأهل البيت ) عليهم ال�ضالم ( ورواتها 
بالتف�ضيل ، فاإّن علم الرجال فن �ضروري للمجتهد لتح�ضيل 
ة  الوثوق املو�ضوعي التام ب�ضالحية املدرك ، وله اآراء خا�ضّ
يخالف بها امل�ضهور يف هذا الع�ضر مثاًل ما ا�ضتهر من عدم 
العتداد بقدح اين الغ�ضائري اما لكرة قدحه اأو لعدم ثبوت 
يرى  بل  الأ�ضتاذ  �ضيدا  يرت�ضيه  ل  مما  اإليه  الكتاب  ن�ضبة 
ثبوت الكتاب وان ابن الغ�ضائري هو املعتمد يف مقام اجلرح 

والتعديل اكر من النجا�ضي وال�ضيخ وامثالهما ويرى العتماد 
على منهج الطبقات يف تعيني الراوي وتوثيقه ومعرفة كون 
احلديث م�ضندًا اأو مر�ضاًل على ما قّرره ال�ضيد الربوجردي 

)قّد�س �ضّره (.

م�شريته اجلهادية
كان النظام البعثي ي�ضعى بكل و�ضيلة للق�ضاء على احلوزة 
العلمية يف النجف الأ�ضرف منذ ال�ضنني الأوىل من ت�ضلمه 
ال�ضلطة يف العراق ، وقد قام بعمليات ت�ضفري وا�ضعة للعلماء 
والف�ضالء و�ضائر الطالب الأجانب، ولقى �ضيدنا الأ�ضتاذ 
) مّد ظّله ( عناءًا بالغًا من جّراء ذلك وكاد ان ي�ضّفر عّدة 
مّرات ومّت ت�ضفري جماميع من تالمذته وطاّلب جمل�س در�ضه 
اأّيام  القا�ضية جّدًا  ثّم كانت الظروف   ، يف فرتات متقاربة 
احلرب العراقية الإيرانية ، ولكن على الرغم من ذلك فقد 
اأ�ضّر ) دام ظّله ( على البقاء يف النجف الأ�ضرف ووا�ضل 
التدري�س يف حوزته العلمية املقّد�ضة اإميانًا منه بلزوم ا�ضتمرار 
امل�ضار احلوزوي امل�ضتقل عن احلكومات تفاديًا لل�ضلبيات التي 

تنجم عن تغيري هذا امل�ضار.
النتفا�ضة  على  النظام  ق�ضى  عندما  ه�   1411 عام  ويف 
ال�ضعبانية اعتقل �ضيدنا الأ�ضتاذ ) دام ظّله ( ومعه جمموعة 
من العلماء كال�ضهيد ال�ضيخ مرت�ضى الربوجردي وال�ضهيد 
وال�ضتجواب  لل�ضرب  تعّر�ضوا  وقد  الغروي  علي  املريزا 
معتقل  ويف  الرزازة  مع�ضكر  ويف  ال�ضالم  فندق  القا�ضي يف 
الر�ضوانية اإىل اأن فّرج اهلل عنهم بربكة اأهل البيت ) عليهم 

ال�ضالم (.
ويف عام 1413 ه� عندما تويف الإمام ال�ضيد اخلوئي ) ر�ضوان 
اهلل عليه ( وت�ضّدى �ضيّدنا الأ�ضتاذ ) دام ظّله ( للمرجعية 
ال�ضابق تغيري م�ضار  � حاولت �ضلطات النظام  � كما �ضياأتي 
املرجعية الدينية يف النجف الأ�ضرف وبذلت ما يف و�ضعها 
يف احلّط من موقع ال�ضيد ) دام ظّله ( ومكانته املتميزة بني 
املراجع و�ضعت اإىل تفرق املوؤمنني عنه باأ�ضاليب متعّددة منها 
اإغالق جامع اخل�ضراء يف اأواخر ذي احلّجة عام 1414 ه� 

كما تقّدم .
وعندما وجد النظام اأّن حماولته قد باءت جميعًا بالف�ضل 
خّطط لغتيال �ضيدنا الأ�ضتاذ وت�ضفيته ، وقد ك�ضفت وثائق 
جهاز املخابرات عن عدد من هذه املخّططات ولكن مكروا 

ومكر اهلل واهلل خري املاكرين .
اأواخر  منذ  داره  رهني   ) ظّله  دام   ( �ضيدنا  بقي  وهكذا 
عام 1418 ه� حتى اأّنه مل يت�ضرف بزيارة جّده الإمام اأمري 

املوؤمنني ) عليه ال�ضالم ( طوال هذه الفرتة.

وقد تعّر�س ل�ضغوط كثرية من اجهزة النظام واأزلمه ولكنه 
قاوم جميع ال�ضغوطات اإىل اأن مّن اهلل على العراقيني بزوال 
بالتحرر من  تبارك وتعاىل ان ميّن عليهم  ون�ضاأله  النظام 

الحتالل اي�ضًا.

مرجعيته
 ( اخلوئي  الإمام  �ضماحة  حياة  من  الخرية  ال�ضنوات  يف 
يف  الف�ضالء  من  كثري  هاج�س  كان   ) عليه  اهلل  ر�ضوان 
يخلف  ان  ي�ضلح  عمن  البحث  وخارجها  الأ�ضرف  النجف 
الإمام اخلوئي ) قّد�س �ضّره ( يف مرجعيته للطائفة الإمامية 
املرجعية  وا�ضتقاللية  العلمية  احلوزة  كيان  على  ليحافظ 
من  املرجع  �ضخ�س  يف  توفره  يلزم  مبا  ويتحلى  الدينية 

موؤهالت علمية وورع وتقوى وحكمة وتدبري.
وقد توّجه اأنظار الكثري من الف�ضالء اإىل �ضيدنا الأ�ضتاذ ) 
دام ظّله ( وقد اختاره الإمام اخلوئي ) قّد�س �ضّره ( لل�ضالة 
يف حمرابه يف جامع اخل�ضراء كما تقّدم فبداأ ينت�ضر �ضيته 
يف اأو�ضاط العامة بعد ان كان حم�ضورًا يف الأو�ضاط العلمية 
واحلوزوية التي عرفته اأ�ضتاذًا قديرًا يف البحث اخلارج طوال 

ربع قرن من الزمن .
وعندما التحق الإمام اخلوئي بالرفيق الأعلى يف )8/ �ضفر 
/ 1413 ه� ( اأُرجع اليه يف التقليد جمع من العلماء الأعالم 
البه�ضتي  علي  ال�ضيد  اهلل  اآية  �ضماحة  مقدمتهم  يف  ياأتي 
)قّد�س �ضّره ( و�ضماحة اآية اهلل ال�ضيخ مرت�ضى الربوجردي 
وايران  العراق  املوؤمنني يف  كثري من  فقّلده   ) �ضّره  )قّد�س 
وبالد اخلليج وباك�ضتان والهند ، وبعد وفاة اآية اهلل العظمى 
ال�ضيد عبد الأعلى ال�ضبزواري يف )27/ �ضفر /1414 ه� ( 
رجع اليه معظم مقلديه يف العراق وق�ضم يف خارجه ، وعندما 
تويف اآية اهلل العظمى ال�ضيد حممد ر�ضا الكلبايكاين )قّد�س 
�ضّره ( يف )24 / جمادي الآخرة / 1414 ه� ( عّم تقليد 
�ضيّدنا الأ�ضتاذ )دام ظّله ( وب�ضكل �ضريع خمتلف الأقطار 
اإليه معظم املوؤمنني يف العراق والح�ضاء  الإ�ضالمية ورجع 
والهند  وباك�ضتان  اخلليج  ودول  ولبنان  وايران  والقطيف 
وقد  وا�ضرتاليا وغريهم،  والمريكيتني  اوربا  واملغرتبني يف 
العظمى  اهلل  اآية  وفاة  بعد  فاأكر  اأكر  اإليه  الرجوع  تو�ضع 
ال�ضيخ حممد علي الأراكي )قّد�س �ضّره ( واآية اهلل العظمى 
ال�ضيد حممد الروحاين )قّد�س �ضّره (، ف�ضيدنا الأ�ضتاذ )دام 
ظّله ( �� اليوم �� هو املرجع الأعلى للطائفة الإمامية، اأدام ظّله 

ال�ضامي ونفع بوجوده الإ�ضالم وامل�ضلمني 
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أهل البيت في الكتاب المقدس: 
التوراة واإلنجيل 

تقييم لن�شو�ض التوراة والإيل على �شوء القراآن وال�شنة

يتكون الكتاب من ثمانية ف�شول وخامتة وملحق بالن�شو�ض 
والوثائق العربية املتعلقة باأهل البيت)عليه ال�شالم(متبوعة 

بفهر�ض امل�شادر واملراجع العربية والجنبية.
يحتوي الف�شل الأول على العناوين التالية:  اأ�شفار الكتاب 

املقد�ض والتوراة املتداولة ولغات العهد القد والإ�شفار 
غري القانونية وامل�شيحيون واإيل برنابا واأخريا التناق�ض 

وال�شطراب يف اأ�شفار اليهود.

وي�شتمل الف�شل الثاين على العناوين التالية: 
)اأ( الر�شول)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( يف ب�شارات الأنبياء 

واإبراهيم)عليه ال�شالم( يب�شر بالر�شول)�شلى اهلل عليه واآله 
و�شلم( وب�شارة الر�شول)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( من جبل 
فاران مبكة وانحرافات بني اإ�شرائيل ويعقوب)عليه ال�شالم(

يب�شر بالر�شول)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( ومو�شى)عليه 
ال�شالم( يب�شر بالر�شول )�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( 

رم�ضان املبارك  1435 ه�40

قراءة يف كتاب 



أهل البيت في الكتاب المقدس: 
التوراة واإلنجيل 

وداود)عليه ال�شالم( يب�شر بالر�شول)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( 
وعي�شى)عليه ال�شالم( يب�شر بالر�شول)�شلى اهلل عليه واآله 

و�شلم( واملبعث النبوي وامليثاق الإلهي. 
)ب(الر�شول)�شلى اهلل عليه واآله و�شلم( يف كتب امل�شت�شرقني.

ويتناول الف�شل الثالث العناوين التالية: الإمام علي)عليه 
ال�شالم( يف ب�شارة يوحنا والب�شارة بالأئمة األثني ع�شر)عليه 

ال�شالم( واإيل يوحنا يب�شر بالإمام علي)عليه ال�شالم( 
واملواقف اخلالدة لالإمام علي)عليه ال�شالم(.

ويركز الف�شل الرابع على العناوين التالية: فاطمة 
الزهراء)عليه ال�شالم( يف روؤيا يوحنا ويوحنا يب�شر 

بالزهراء)عليه ال�شالم( والزهراء)عليه ال�شالم(اأ�شل الر�شالة 
وثبوت مظلومية الزهراء)عليه ال�شالم(.

ويتخذ الف�شل اخلام�ض من العناوين التالية مادة له: الإمام 
احل�شني)عليه ال�شالم( يف ب�شارات العهدين: القد واجلديد 

والبعد الإن�شاين والجتماعي ويوحنا يخرب عن املذبوح بكربالء 
واأرميا يخرب عن مذبحة كربالء والبعد العقائدي وال�شيا�شي 

واأئمة اأهل البيت مواقف تلفة واأهداف واحدة.
ويبحث الف�شل ال�شاد�ض يف املوا�شيع التالية: الإمام املهدي)عليه 

ال�شالم( يف ب�شارات العهدين: القد واجلديد واأ�شعيا وزكريا 
يب�شران باملنقذ واأ�شعيا يب�شر بالقائم)عليه ال�شالم( والإمام 

املهدي)عليه ال�شالم(والنداء ال�شماوي.
ويتناول الف�شل ال�شابع املوا�شيع التالية: الإمام املهدي)عليه 

ال�شالم( يف املذاهب الإ�شالمية والفل�شفات املادية واملهدي)عليه 
ال�شالم( يف الأحاديث النبوية وعقيدة الن�شار وعقيدة الديانة 

الربهمية والعقيدة البوذية واملانوية والزراد�شتية و نبوءة 
اأدامو�ض.

ويختم الف�شل الثامن بتناول املوا�شيع التالية: ب�شارة 
اأهل البيت)عليه ال�شالم( يف الأحاديث النبوية والب�شارة 

بالنبي)عليه ال�شالم( والب�شارة باأئمة اأهل البيت)عليه ال�شالم(.
واإا اأوردنا مفردات الفهر�ض كامال ليكون قارئنا العزيز على 

اطالع تام على فحو الكتاب. 

الكاتب م�ضطلع  التقدمي-اأن  الأعرجي-كاتب  الدكتور  يذكر  بدءا 
باللغة العربية مما اأ�ضفى على الكتاب قيمة علمية نادرة. 

يف  امل��ذك��ورة  التاريخية  الوقائع  بع�س  اإن  الدكتور  يذكر  ث��م      
قد  دللتها  اإن  بل  والتحريف،  التزوير  يد  مت�ضها  العهدين)مل 
زورت(. ومثال ذلك ، اأن واقعة حمل مرمي)عليه ال�ضالم( بال�ضيد 
امل�ضيح مذكورة، لكن التحريف طال دللتها: فقد �ضورتها الكتب 

املزورة اأنها ولدت ابنا للخالق جل وعال. 
وبخ�ضو�س ذكر النبي )�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم(، فقد ورد يف 
يتبعون  الأعراف: )الذين  الآية 157 من �ضورة  الكرمي يف  القراآن 
التوراة  يف  عندهم  مكتوبا  يجدونه  ال��ذي  الأم��ي  النبي  الر�ضول 
ذكر  لنا  يوؤكد  �ضك  بال  وه��ذا  باملعروف...(.  ياأمرهم  والإجنيل 

النبي)�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( يف تلك الكتب.
   ويف الق�ضم اخلا�س باإجنيل برنابا وموقف امل�ضيحيني الراف�س له، 
يقدم لنا الكاتب اأ�ضباب ذلك الرف�س، ومن بينها اأن اإجنيل برنابا 
ين�س على اأن )م�ضيا(اأو)امل�ضيح املنتظر( هو النبي حممد)�ضلى 
الواحد)وقد  باحلرف  ويقول  ي�ضوع.  ولي�س  و�ضلم(  واآله  عليه  اهلل 
الذيول،  �ضافية  ف�ضول  يف  املتكرر  ال�ضريح  باللفظ  حممدا  ذكر 
وقال: اإنه ر�ضول اهلل، واإن اآدم ملا طرد من اجلنة راأى �ضطورا فوق 
بابها باأحرف من نور"ل اإله اإل اهلل، حممد ر�ضول اهلل"(. ثم ينقل 
نظري  نف�ضي  اأح�ضب  برنابا)ول�ضت  اإجنيل  يف  امل�ضيح  ال�ضيد  عن 
الذي تقولون عنه، لأين ل�ضت اأهال لأن اأحل رباطات اأو �ضيور حذاء 
بعدي  و�ضياأتي  قبلي  خلق  ت�ضمونه"م�ضيا" الذي  الذي  اهلل  ر�ضول 

بكالم احلق، ول يكون لدينه نهاية(.
النبي)�ضلى اهلل  ورد ذكر  ال�ضالم(  اإبراهيم )عليه  اإ�ضارة  ويف    
ال�ضالم( اإ�ضماعيل)عليه  ن�ضل  من  ياأتي  و�ضلم(الذي  واآل��ه  عليه 

املرتجمني  لكن  مئود(،  )مبئود  هكذا:   )20 التكوين:17:  )�ضفر 
مقاربتها  ذلك  يوؤيد  ومما  جدا(.  اإىل)ج��دا  ترجموها  املغر�ضني 
اأحد  اإليه  اأ�ضار  الذي  لفظة)حممد(  للحروف يف  الرقمية  للقيمة 

علماء اليهود الذي اأ�ضلم اعتمادا على ذلك.
جاء   ،)16  ،15 يوحنا:  ال�ضالم()�ضفر  عي�ضى)عليه  ب�ضارة  ويف 
به-  و�ضلم(-املب�ضر  واآل���ه  عليه  اهلل  النبي)�ضلى  ع��ن  التعبري 
للفظ)برييكلتو�س(  تعريب  وه��و  بارقليط(  اأو  با�ضم)فارقليط 
اأفعل  يوافق  مما  كثري(وهو  حمد  له  تعني)الذي  التي  اليونانية 
الفظة  ا�ضتخدمو  اأن مرتجمي الإجنيل  بيد  التف�ضيل من)حمد(. 
)املعزي( بدل من ذلك كي ي�ضو�ضوا املعنى املتعلق بالر�ضول)�ضلى 
ب�ضيغة  جميئه  ع��ن  الأخ��ب��ار  ورد  وق��د  و���ض��ل��م(.  واآل���ه  عليه  اهلل 
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�ضيثبت معكم  اآخر-الذي  فارقليط  ال�ضتقبال)يعطيكم م�ضتقبال 
اإىل الأبد(.

كما يذكر بع�س الإخباريني اأن الر�ضول يف الإجنيل هو)املحمنا(
التي تعني بال�ضريانية)حممد(.

وردت  فقد  ال�ضالم(،  ع�ضر)عليه  الثني  الئمة  عن  الب�ضارة  اأما 
خالل قول اهلل لإبراهيم)عليه ال�ضالم( بالعربية: )�ضنيم ع�ضار 
�ضلب  من  ياأتون  يلد(-اأي  اإماما  ع�ضر  )اثنا  اأي  يوليد(  ن�ضيئيم 

اإ�ضماعيل)عليه ال�ضالم()�ضفر التكوين: 17: 20(. 
الر�ضول  و�ضي  ال�ضالم(  علي)عليه  ب��الإم��ام  الب�ضارة  وج��اءت 
-19 يوحنا)1:  اإجنيل  يف  و�ضلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  الكرمي)�ضلى 
24(. وهذه ترجمة بع�س ما ورد: )وهذه �ضهادة يوحنا حني اأر�ضل 
اليهود من اأور�ضليم كهنة ولويني لي�ضاألوه من اأنت؟ فاعرتف ومل 
ينكر قائال: ل�ضت امل�ضيح. وقالوا له من اأنت؟ هل اأنت ايليا؟ فقال: 

ل......(.    
روؤي��ا  من  واخلام�ضة  الأوىل  الفقرتني  يف  يوحنا  اإجنيل  ويذكر   
ال�ضالم(،  الزهراء)عليه  فاطمة  اإىل  اإ�ضارة   )5  ،1 يوحنا)12: 
بال�ضم�س  امراأة مت�ضربلة  ال�ضماء  اآية عظمى يف  فيقول)و�ضتظهر 
كوكبا.  ع�ضر  اثني  من  اإكليل  راأ�ضها  وعلى  رجليها،  حتت  والقمر 
و�ضرُيفع  الأمم بع�ضا من حديد  ابنا ذكرا �ضريعى جميع  و�ضتلد 
ل  قرائن  من  الن�س  هذا  يف  وما  عر�ضه(.  واإىل  اهلل  اإىل  ابنها  

يخفى على القارئ الكرمي.
يوحنا)5:  �ضفر  فقد ذكر يف  ال�ضالم(  الإمام احل�ضني)عليه  اأما 
9-12: 463(ما ترجمته: )اإنك الذي ذبحت وقدمت دمك الطاهر 
قربانا للرب، من اأجل اإنقاذ ال�ضعوب والأمم، و�ضينال هذا الذبيح 
والت�ضحية  البطولة  لأنه ج�ّضد  الأبد  والكرامة واىل  والعزة  املجد 

باأعلى مراتبها(.
و�ضفر اأرميا هو الآخر يخرب عن مذبحة كربالء)46: 6،10(. )يف 
وت�ضبع  الفرات،  نهر  قرب  املعركة،  يف  القتلى  ي�ضقط  اليوم  ذلك 
احلراب وال�ضيوف وترتوي من الدماء التي ت�ضيل يف �ضاحة املعركة 

ب�ضبب مذبحة رب اجلنود يف اأر�س تقع �ضمال الفرات(.
اأما الإمام املهدي)عج(، فقد جاءت ب�ضارته يف �ضفر اأ�ضعيا)37: 
32(، وترجمة الن�س: )�ضتخرج بقية من القد�س من جبل �ضهيون 
�ضفر  ج��اء يف  مل��ا  تاأكيد  وه��و  ه��ذا(  �ضت�ضنع  اجل��ن��ود  رب  غ��رية 
زكريا)9: 9( وما ترجمته: )ابتهجي كثريا يا بنت �ضهيون هو ذا 

ملكك �ضياأتي اإليك، عادل ومن�ضور.(
هذه  للمنقذ  �ضفات  هنالك   ،)10  ،2،8،9 اأ�ضعيا)11:  �ضفر  ويف 
روح  والفهم،  احلكمة  روح  ال��رب،  روح  عليه  )ويحل  ترجمتها: 
الر�ضيع على  والقوة، روح معرفة وخمافة اهلل.()ويلعب  امل�ضورة 
)و�ضريفع  الأفعوان(،  على جحر  يده  الفطيم  وميد  ال�ضل  �ضرب 
وتنتظره  تطلبه  التي  والأمم  لل�ضعوب  راية  اليوم  ذلك  يف  القائم 
ويكون حمله جمدا.( وقد جاءت لفظة)عوميد(وهي ا�ضم فاعل 

لتعني)القائم(من الفعل)عامد( اأي قام.
الإم���ام  اإىل  الإ����ض���ارة  وردت   ،)7-6 ي��وح��ن��ا)14:  �ضفر  ويف 
املهدي)عج( وترجمتها: )ثم راأيت مالكا طائرا يف و�ضط ال�ضماء 
وقبيلة  اأمة  وكل  الأر���س  على  ال�ضاكنني  ليب�ضر  اأبدية  ب�ضارة  معه 
واأعطوه جمدا  اهلل  ب�ضوت عظيم: خافوا  مناديا  و�ضعب.  ول�ضان 
والأر���س  ال�ضماء  ل�ضانع  وا�ضجدوا  حكمه.  �ضاعة  ج��اء  قد  لأن��ه 

والبحر وينابيع املياه.(
ول يفوتنا اأن نذكر دقة التوثيق يف الكتاب مع تعزيز فقراته بالروؤى 
الإ�ضالمية حول النبي)�ضلى اهلل عليه واآله و�ضلم( اأهل بيته)عليه 
الن�س  يذكر  الكاتب  اأن  الكتاب  يف  القوة  نقاط  ومن  ال�ضالم(. 
اأ�ضيف  ولو  تعليق.  اأو  تف�ضري  يتلوها  ترجمته،  يذكر  ثم  العربي 
لكانت  النكليزية  اإىل  املرتجم  املقد�س  الكتاب  توثيق من  للكتاب 

الفائدة اأعم واأ�ضمل.
   عموما، فالكتاب جدير بالقراءة.

اأ. د. حميد ح�شون بجية

تقييم  والإيل  التوراة  املقد�ض:  الكتاب  يف  البيت  اأهل  الكتاب:  عنوان 
لن�شو�ض التوراة والإيل على �شوء القراآن وال�شنة

ا�شم الكاتب: كام الن�شريي الوا�شطي| الطبعة الأوىل 44)لكن املوؤلف 
يذكر يف التمهيد ما يدل على اأنها الطبعة الثانية(| مطبعة باقري- اإيران 
– قم املقد�شة| عدد ال�شفحات: | قدم له: العالمة الدكتور ال�شيد زهري 

الأعرجي
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لد في ذلك  قارئ المنبر الحسيني في السويد السيد هاشم قاسم الموسوي من مواليد ذي قار, قضاء الجبايش، وُ
القضاء المتواضع من اغلب الجوانب السيما الجانب الوعظي واإلرشادي؛ حيث لم يكن هناك االهتمام الذي يستوعب 
هموم وتطلعات الناس وتوعيتهم دينيًا, وأكثر ما يتذكره الموسوي هو مجالس محرم الحرام, وكيف كانوا يتحولون 
من مجلس آلخر مجتمعون لذكر مصيبة سيد الشهداء عليه السام، ولحد هذه اللحظة يستذكر يوم العاشر من 

المحرم في كل عام حيث تجتمع كل المجالس في مكان لقراءة المقتل من أول ساعات الفجر وحتى صاة الظهر.

يقول املو�ضوي" كان لهذه املجال�س دور كبري يف زرع 
اأبجديات املجل�س احل�ضيني يف داخلي، وتعلمت على 
يد اأخي الأكرب مبادئ الدين وكيفية ال�ضالة منذ ان 
كنت يف الثامنة فكانت بذرة خري و�ضعت من خاللها 
الأج��واء  تلك  يف  وك��ربت  الطريق،  اأول  على  قدمي 
واأكملت درا�ضتي البتدائية واملتو�ضطة ثم العدادية 
واملعهد ويف نف�س ال�ضنة حدثت النتفا�ضة ال�ضعبانية 
اإىل  ثم  رفحاء  اإىل  هاجرنا  قمعها  وبعد  املباركة 

اإيران حيث بداأت م�ضريتي يف احلوزة العلمية.

يف ا عملكم  ب��داأ  متى  احل�سينية:  لرو�سة 
اخلطابة احل�شينية وما هي اهدافكم لها؟

يف   1992 عام  اخلطابة  ب��داأت  املو�ضوي:  ال�ضيد 
كثرية  الأه���داف  وك��ان��ت  الإي��ران��ي��ة  كا�ضان  مدينة 
منها الرغبة الكامنة يف داخلي وحبي لهذا الطريق، 
وممار�ضة دوري يف اإر�ضاد النا�س، فوجدت اأن املنرب 

الموسوي:  الخطيب الحسيني السيد هاشم 
العمل المنبري يتطلب صفات ذاتية وصفات فنية

حوار: ا�شماعيل خليل ابراهيم

ال�شيد ها�شم قا�شم املو�شوي
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عليهم  البيت  اأه��ل  منهج  عن  والدفاع  املجتمع،  يف  تاأثريا  املجالت  اأك��رب  من 
ل�ضاحب  والوفاء  احل��ق،  املذهب  هذا  عن  ال�ضحيحة  ال�ضورة  ونقل  ال�ضالم 
منذ  نف�ضي  على  قطعته  عهد  وه��ذا  فرجه،  تعاله  اهلل  عجل  والزمان  الع�ضر 
يهيوؤون  الذين  من  اأك��ون  اأن  ربي  عاهدت  عندما  العلمية  احل��وزة  يف  ارتباطي 

النفو�س ل�ضتقبال فكرة الغيبة.

لرو�سة احل�سينية: ما هي اأبرز ال�شفات التي ينبغي اأن يتحلى بها ا
اخلطيب احل�شيني؟

على  اخلطيب  بها  يتمتع  اأن  املفرت�س  من  التي  ال�ضفات  املو�ضوي:  ال�ضيد 
نوعني �ضفات ذاتية تعترب اجلذر الرئي�ضي الذي يرتكز عليه اخلطيب، فيجب 
التقوى ويفعل  اأن يهذب نف�ضه ويت�ضف ب�ضفات ف�ضيلة ويالزم  على اخلطيب 
تقولوا  ان  اهلل  عند  مقتًا  )كرب  تعاىل  لقوله  م�ضداقا  يكون  ل  حتى  يقول؛  ما 
وكذلك  له،  ال�ضمى  الهدف  وهو  النفو�س  بالتايل يف  يوؤثر  تفعلون( حتى  ل  ما 
يجب عليه ال�ضتماع لنقد الآخرين، و�ضفات فنية فيجب على من يريد اأن يكون 
خطيبا متكاًمال موؤثرا يف النفو�س اأن يراعي عدة اأمور منها،  اأن يحفظ جزًءا 
كبرًيا من القراآن الكرمي ل �ضيما اآيات ال�ضتدلل يف �ضتى الأبواب، واأن يحفظ 
الن�ضو�س احلديثية اخلا�ضة والعامة من قبيل بع�س خطب نهج البالغة وبع�س 

الأحاديث الواردة بطرق �ضحيحة.
 وكذلك حفظ الأدعية التي ي�ضت�ضهد فيها اخلطيب يف جماله اخلطابي، وحفظ 
والأتراح، وكذلك  الأفراح  والعامة يف منا�ضبات  الق�ضائد اخلا�ضة  الكثري من 
قراءة العديد من التفا�ضري املتنوعة ول ينبغي له العتماد على مدر�ضة واحدة 
وتف�ضري واحد؛ حتى يتميز بحثه بالتنوع، وقراءة الق�ض�س الأدبية التي ت�ضاعده 
يف طريقة اإلقاء املحا�ضرة، ويتوجب على اخلطيب تخ�ضي�س وقت كايف لتعلم 
اأو  جتاربهم  من  وال�ضتفادة  اأ�ضاتذة  على  العتماد  خ��الل  من  اخلطابة  فن 
ال�ضتماع لبع�س الر�ضادات عن طريق الربامج املخ�ض�ضة لذلك، وعلى راأ�س 

جزئيات ذلك الفن الأطوار وكيفية اأدائها والتنوع فيها.

لرو�سة احل�سينية: ما هو اأثر املنرب احل�شيني على املجتمع ب�شورة ا
عامة وعلى اجلالية ال�شالمية يف الغرب ب�شورة خا�شة وتربيتهم 

ا�شالميا؟
ال�ضيد املو�ضوي: ل اأ�ضتطيع اأن اأُف�ضل يف هذه الآثار لأنها تاأخذ م�ضاحات وا�ضعة، 
ولكن اجمال ان للمنرب احل�ضيني اآثارًا كبرية على املجتمع اإىل درجة اأن املنرب 
اأ�ضقطت الطغاة؛ وخلقت جمتمعًا واعيًا يحمل  احل�ضيني زرع يف النفو�س ثورة 
هذا  مميزًا،  يكون  حل  اينما  ف��رتاه  حركته  يف  ال�ضالم(  )عليه  احل�ضني  فكر 
ب�ضورة عامة، واما الآثار التي تركها املنرب احل�ضيني على اجلالية امل�ضلمة فهذا 
املنرب  النا�س عن طريق  الكثري من  وال��داين وكيف حتول  القا�ضي  له  ما �ضهد 
اأنا�س فاعلني، وهذه م�ضاحة وا�ضعة ل ميكن احلديث عنها يف هذا اللقاء  اإىل 

املخت�ضر.

لرو�سة احل�سينية: ما هي اأبرز الدرو�ض امل�شتفادة من ثورة الإمام ا
احل�شني عليه ال�شالم؟

)عليه  احل�ضني  الإم��ام  ثورة  من  م�ضتقاة  درو���س  عدة  هناك  املو�ضوي:  ال�ضيد 
فكانت  ال�ضالم  عليه  احل�ضني  الإم��ام  بها  نادى  التي  احلرية  كدر�س  ال�ضالم( 
معلمًا بارزًا و�ضاخ�ضًا على مر الدهور حيث قال عليه ال�ضالم: )ان مل يكن لكم 
اأحرارًا يف دنياكم(، ودر�س ال�ضرار على  دين وكنتم ل تخافون املعاد فكونوا 
ال�ضالح يف كل جوانب احلياة وهذا ما ن�ضتوحيه من كالمه )عليه ال�ضالم(: 

)اإمنا خرجت لطلب ال�ضالح(.
ابلغ الدرو�س يف املوت بعزة والبتعاد عن مواطن الذلة،  اعطانا عليه ال�ضالم 
واإعادة �ضياغة الوعي الإ�ضالمي وهو هدف بارز من اأهداف الثورة، بعدما فقدت 
الأمة وعيها يف دهاليز بني اأمية وت�ضليالتهم، وال�ضعي اإىل تثبيت مبداأ الإمامة 
وقد يحتاج ذلك اإىل دماء وت�ضحيات، ودرو�س الأخالق املتعددة،وو�ضعت الثورة 
على  الدخيلة  املبادئ  من  هو  ما  وبني  اأ�ضيل  ا�ضالمي  هو  ما  بني  فا�ضاًل  حدًا 

ال�ضالم.

ال�شدور ا البكاء واحلزن ولطم  لرو�سة احل�سينية: ما هي فل�شفة 
على الإمام احل�شني عليه ال�شالم؟

للنف�س وهذه  تغيري داخلي  البكاء هي عملية  املو�ضوي: من مردودات  ال�ضيد 
ويزيدهم  يبكون  لالأذقان  )ويخرون  الكرمي  القراآن  عليها  اأثنى  قد  العملية 
بحاجة  وهي  الكثريين  على  متع�ضرة  تكون  قد  البكاء  حالة  يعني  خ�ضوعا(، 
ال�ضالم(  الإمام احل�ضني )عليه  على  يبكي  فاملوؤمن عندما  تربية خا�ضة،  اإىل 
التغيري  حالة  ويعي�س  نف�ضه  خلجات  وتتفاعل  الروحية  احلالة  عنده  تت�ضاعد 
اجلذري، فيكون بالتايل للخري والف�ضيلة اأقرب منهما لل�ضر والرذيلة، زائد ان 
البكاء يعمق بالإن�ضان املوؤمن ال�ضعور الداخلي الذي يتج�ضد بالواقع اخلارجي 
التي  الأه��داف  من  وغريها  ال�ضالم،  عليه  باملع�ضوم  وثيق  ارتباط  �ضكل  على 

تركناها خ�ضية الطالة.

وجه ا على  ال�شالم  اعداء  تخوف  �شر  هو  ما  احل�سينية:  لرو�سة 
العموم والغرب على وجه اخل�شو�ض من اأتباع اأهل البيت )عليهم 

ال�شالم( ؟
ال�ضيد املو�ضوي: �ضر اخلوف نا�ضئ من خالل التجربة؛ فقد اأدرك اأعداء املذهب 
ان ال�ضر يف دميومة املذهب هي هذه ال�ضعائر، واأدركوا اأن م�ضدر من م�ضادر 
قوة املذهب هي هذه املمار�ضات، والتجربة على مر الع�ضور اأثبت ذلك مبا ل 
يدع لالإن�ضان من �ضك، فرتاهم بني احلني والآخر يواجهونها ب�ضتى الو�ضائل من 

اأجل منع ا�ضتمرارها من قبيل احلرب اجل�ضدية والعالمية. 
الرو�ضة احل�ضينية: كيف تقيمون و�ضع املنرب احل�ضيني يف املهجر؟ وما هي اأهم 

مالحظاتكم عليه؟
يكون  اأن  وممكن  �ضلبيًا  تقييمًا  يكون  اأن  ممكن  اأقول  اإجماًل  املو�ضوي:  ال�ضيد 
اإيجابيًا، فاجلانب ال�ضلبي يت�ضح من خالل تطفل البع�س على املنرب من غري 
اأدوات اخلطابة التي ذكرناها، واجلانب اليجابي امل�ضرق الذي  امتالك اأدنى 
يغطي كثريًا على اجلانب ال�ضلبي، وجود مبلغني على م�ضتوى عال من الثقافة 
والتوا�ضل مع املجتمع لزالوا يجهدون اأنف�ضهم ويذللون ال�ضعاب من اأجل ربط 
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النا�س باإ�ضالمهم وبق�ضية الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم(، واأنا اأرى يف الأفق 
�ضحوة لطيفة وهمة عالية عند البع�س للو�ضول باملنرب احل�ضيني يف اخلارج اإىل 

بر الأمان.

الو�شائل ا اأه��م  من  العزاء  مواكب  اأ�شبحت  احل�سينية:  لرو�سة 
-عليهم  البيت  باأهل  والتعريف  الدينية  للتوعية  العالمية 

ال�شالم- كيف ترون ذلك؟
الكثري  له  وي�ضاف  كثريًا  ينمو  اأخذ  اجلانب  هذا  بالفعل  نعم  املو�ضوي:  ال�ضيد 

من الإبداعات؛ وكل ذلك ي�ضب يف كيفية اإي�ضال �ضوت الثورة احل�ضينية اإىل 
يعتمدوا  اأن  املباركة  املواكب  اأ�ضحاب  الخوة  اأدعو  واأنا  واحلدود،  الآفاق  اأبعد 
على ال�ضباب املوؤمن يف اإدخال التكنولوجيا احلديثة يف تلك املواكب حتى ي�ضل 
للجهود  تظافر  اإىل  يحتاج  وهذا  الكون  نقاط  اأق�ضى  اإىل  احل�ضيني  ال�ضوت 

والمكانيات.

لرو�سة احل�سينية: كيف تقيمون م�شاألة ح�شور الن�شاء يف املراكز ا
ال�شالمية, واأي�شا ح�شورهن مل�شاهدة مواكب العزاء؟

واأنا  بخري،  يب�ضر  التجربة  خالل  ومن  الن�ضائي  احل�ضور  املو�ضوي:  ال�ضيد 
األحظ اأن هناك تواجد اأخذ بالت�ضاع واأ�ضبحت العائلة املوؤمنة جزءًا ل يتجزاأ 
حلول  واإيجاد  اإزال��ة  اإىل  بحاجة  عقبات  ثمة  ولكن  املباركة،  املجال�س  تلك  من 
لها، ومن تلك العقبات يف كثري من الأحيان يفتقر املجل�س الن�ضوي اإىل ح�ضور 
املبلغة الواعية التي در�ضت اأبعاد الثورة احل�ضينية؛ واملبلغة املثقفة التي متتلك 
يعتمد  الأحيان  من  كثري  ففي  الن�ضاء،  �ضفوف  يف  لزرعها  الكافية  املعلومات 
تنه�س  معلومة  اأي  اإ�ضافة  دون  من  فقط  امل�ضيبة  حتكي  ام��راأة  على  املجل�س 
بالعائلة امل�ضلمة، واأنا اقرتح ومن خاللكم اأن تكون هناك جهة تتكفل بذلك من 

خالل اإر�ضال مبلغات من داخل العراق بني فرتة واأخرى.
 وذلك لغر�ضني الول تبليغ العام واإحياء املجال�س، والثاين اإن�ضاء دورة تبليغية 
الغر�س منها اختيار من جتد يف نف�ضها املوؤهالت لن تكون مبلغة، والتفاق مع 
العتبة احل�ضينية على ا�ضتقبال املوؤمنات بني فرتة واأخرى، وانتظامهن يف دورات 

تبلغية وت�ضليحهن باملواد العلمية واملعلومات الكافية حتى يوؤّدين دورهن هنا.

لرو�سة احل�سينية: كيف ميكن اأن ي�شتفيد اخلطيب احل�شيني من ا
التطور احلا�شل يف و�شائل التوا�شل احلديثة؟

ال�ضيد املو�ضوي: يجب على اخلطيب يف هذا املجال اأن يكون مبدعًا ومتوا�ضاًل 
مع كل ما يح�ضل من تطور هائل و�ضريع؛ ويحاول ا�ضتثمار هذه ال�ضبكة املرتامية 
الأطراف، فما عاد املنرب احل�ضيني والتواجد يف امل�ضاجد كافيًا لإي�ضال �ضوت 
الإمام احل�ضني )عليه ال�ضالم( بل لبد من ا�ضتثمار كل قفزة علمية وكل ما من 
�ضاأنه النفتاح على الآخرين وجعله ي�ضب يف م�ضلحة الثورة احل�ضينية املباركة.

بعيدًا  نف�ضه  يرى  وقد  الطريق،  هذا  يف  املعوقات  بع�س  اخلطيب  يواجه  وقد   
بع�س ال�ضيء عن كل ما يحدث، ولكن يجب عليه باملقابل اأن يذلل كل ال�ضعاب 
واأن يتوا�ضل مع كل ما موجود من اأجل توظيفه توظيفًا اإيجابيًا يف خدمة الثورة 

احل�ضينية.

لرو�سة احل�سينية: كلمة اأخرية للجمهور احل�شيني؟ا
ال�ضيد املو�ضوي: كلمتي للموؤمنني الأعزاء، يجب عليهم اأن يعلموا باأنهم ينتمون 
اإىل خط ال�ضماء؛ وعليهم اأن يح�ضنوا ذلك النتماء، واأن يبذلوا ق�ضارى ما 
ميلكون من اأجل خدمة ذلك اخلط؛ من خالل احل�ضور والتفاعل ون�ضر كل ما 
يتعلق بهذا الفكر ال�ضماوي، واأن يكونوا يقًظني ومنتبهني لكل موؤامرات الأعداء 
التي تريد ال�ضوء بهذا الدين واملذهب، واأخريًا دعائي لكم ولنا جميعًا اأن نوفق 

خلدمة ال�ضريعة واملذهب يف اأبهى �ضور اخلدمة.
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ال�ضيخ ح�ضن عبد اهلل اجل�ضعمي ابتداأ احلديث عن كيفية التعامل مع 
يف  يتاأمل  ان  يفرت�س  اإن�ضان  فقال" كل  ا�ضتثماره  وكيفية  ال�ضهر  هذا 
عظمة هذا ال�ضهر الكرمي فمن غري ال�ضحيح ان مير ال�ضهر دون اأخذ 
العربة وال�ضتفادة وال�ضتزادة منه، فهو �ضهر اهلل �ضبحانه وتعاىل وهو 
اأف�ضل ال�ضهور عند اهلل وهنا يكمن ال�ضوؤال يف "كيف التعامل مع هذا 

ال�ضهر وكيفية ا�ضتثماره؟
ال�ضحيح  ال�ضتثمار  اىل  توؤدي  التي  الطرق  يعرف  ان  ينبغي  الإن�ضان 

وكل  ولياليه خا�ضة  فاأعماله  ال�ضهور  بقية  يختلف عن  رم�ضان  ف�ضهر 
اوقات وبرامج ال�ضائم تتغري لذا على الن�ضان ان يرو�س نف�ضه ويعلمها 

ويهذبها فهو يف رحاب اهلل 
ل باأ�س ان يكون ال�ضهر الكرمي نقطة انطالق يف �ضبيل ال�ضالح ولكن 
يفرت�س ان تكون هناك ا�ضتمرارية من ا�ضتثمار ال�ضهر الكرمي يف بقية 
لذلك  �ضيوفقه  وجل  عز  واهلل  ن�ضوح  توبة  توبته  ولتكن  ال�ضنة  ا�ضهر 
اللتزام  دميومة  اىل  النتباه  ال�ضروري  فمن  وكربه  همومه  و�ضيفرج 
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شهر رمضان 

يحل علينا مرة اأخر �شيف كر ا�شمه �شهر 
�ض بهذا ال�شم ملا له من اثر تكويني  اهلل, وقد خ

واجتماعي وثقايف على النف�ض الب�شرية. 
فمن ا�شتقبله وعمل مبا جاء به من ب�شارات فقد 

�شمن اجلنة وان  يكن فقد خّف ثقله من ادران 
الدنيا على الأقل وك�شب �شفحة بي�شاء جديدة له 

الرادة فيما ميليها اىل العام القادم باإذنه تعاىل.

ف�ضل ال�ضريفي �� �ضالم الطائي  

فريضة تتجدد 
ومبادئ تتجسد 

شهر رمضان

يحل علينا مرة اأخر �شيف كر ا�شمه �شهر يحل علينا مرة اأخر �شيف كر ا�شمه �شهر 
�ض بهذا ال�شم ملا له من اثر تكويني  بهذا ال�شم ملا له من اثر تكويني اهلل, وقد خ ض� اهلل, وقد خ

فريضة تتجدد 
ومبادئ تتجسد 



فاأننا اليوم بحاجة اىل بناء املجتمع بناًء �ضحيحًا من خالل بناء الفرد 
والأ�ضرة".

وتابع "ان الكثري من املجتمعات تعي�س التف�ضخ والنحدار ب�ضبب عدم 
اىل  ينتمي  ا�ضالمي  كمجتمع  نحن  ام��ا  وج��ل  عز  ب��اهلل  ارتباطها 
اأف�ضل  يكون  ان  يفرت�س  ال�ضالم  عليهم  البيت  اأهل  جمتمع 
جمتمع كون ان القدوات التي نقتفي اثرها ونتبع نهجها 
الكرمي -�ضلى اهلل  القومي فالنبي  لنا الطريق  اأو�ضحت 
ظلمات  من  العربية  اجلزيرة  اخرج  و�ضلم-  واآل��ه  عليه 
-عليه  احل�ضني  الإم��ام  وكذا  الإ�ضالم  نور  اىل  اجلاهلية 
الإ���ض��الم  اب��ق��اء  �ضبيل  يف  بيته  واأه���ل  ا�ضت�ضهد  ال�ضالم- 
كاإقامة  الإلهية  والواجبات  وال�ضنن  الفرائ�س  ابقاء  ودمي��وم��ة 

ال�ضالة وال�ضوم والزكاة والأمر باملعروف والنهي عن املنكر .
واأ�ضاف" ان املجتمع الإ�ضالمي مو�ضوع اهتمام بقية املجتمعات وهي 
ال�ضالمية  باجلاليات  احتكاكها  خالل  فمن  خا�ضة  نظرة  له  تنظر 
ال�ضرع  لآداب  م��راع��اة  وبطعامه  مبظهره  يهتم  امل�ضلم  ان  وج��دت 
ال�ضريف وهذا يحتم علينا ان نهتم بعظم امل�ضوؤولية التي حتملنها وهي 
خطوة  واأول  العامل  اىل  ونعك�ضها  والأو�ضياء  النبياء  بر�ضالة  اللتزام 
ينبغي النتباه لها هو ان نبداأ باأنف�ضنا ومن ثم ندعو العامل اىل ذلك 
�ضيكون  ال�ضماء  بتعاليم  ملتزم  ال�ضالمي  املجتمع  كان  فاإذا  اللتزام 

قدوة لالآخرين لتح�ضنه ومنعته".
وفيما يخ�س الداء المثل لل�ضهر الكرمي بني ال�ضيخ " ينبغي ان تظهر 
اللتزامات كافة لدى امل�ضلم الذي يوؤدي الفرائ�س والواجبات فعندما 
اخلري  باأعمال  القيام  على  يحثها  و  جوارحه  يراعي  ان  فعليه  ي�ضوم 
يجوز  فال  ثمينة  الكرمي  ال�ضهر  واأي���ام  �ضاعات  ان  يتذكر  ان  وعليه 

اهمالها او التق�ضري يف ا�ضتثمارها يف ر�ضا اهلل عّز وجّل".

باأداء الفرائ�س والواجبات ب�ضورة م�ضتمرة".
ان   " ال�ضيخ  اأو�ضح  املجتمعات  على  الديني  اللتزام  انعكا�س  وعن 
اهلل جل �ضاأنه يقول يف حمكم كتابه الكرمي )كنتم خري اأمة اأخرجت 
اأمة فهل و�ضع اهلل عز وجل �ضروط لتكون  للنا�س( فكيف نكون خري 

هذه المة خري المم.
قطعًا اهلل -تبارك وتعاىل- و�ضع �ضروط كما هو وا�ضح يف تكملة الية 
الكرمية )تاأمرون باملعروف وتنهون عن املنكر وتوؤمنون باهلل( وعليه 
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فاأننا اليوم بحاجة اىل بناء املجتمع بناًء �ضحيحًا من خالل بناء الفرد 
والأ�ضرة".

وتابع "ان الكثري من املجتمعات تعي�س التف�ضخ والنحدار ب�ضبب عدم 
اىل  ينتمي  ا�ضالمي  كمجتمع  نحن  ام��ا  وج��ل  عز  ب��اهلل  ارتباطها 
اأف�ضل  يكون  ان  يفرت�س  ال�ضالم  عليهم  البيت  اأهل  جمتمع 
جمتمع كون ان القدوات التي نقتفي اثرها ونتبع نهجها 
الكرمي -�ضلى اهلل  القومي فالنبي  لنا الطريق  اأو�ضحت 
ظلمات  من  العربية  اجلزيرة  اخرج  و�ضلم-  واآل��ه  عليه 
-عليه  احل�ضني  الإم��ام  وكذا  الإ�ضالم  نور  اىل  اجلاهلية 
الإ���ض��الم  اب��ق��اء  �ضبيل  يف  بيته  واأه���ل  ا�ضت�ضهد  ال�ضالم- 
كاإقامة  الإلهية  والواجبات  وال�ضنن  الفرائ�س  ابقاء  ودمي��وم��ة 

ال�ضالة وال�ضوم والزكاة والأمر باملعروف والنهي عن املنكر .
واأ�ضاف" ان املجتمع الإ�ضالمي مو�ضوع اهتمام بقية املجتمعات وهي 
ال�ضالمية  باجلاليات  احتكاكها  خالل  فمن  خا�ضة  نظرة  له  تنظر 
ال�ضرع  لآداب  م��راع��اة  وبطعامه  مبظهره  يهتم  امل�ضلم  ان  وج��دت 
ال�ضريف وهذا يحتم علينا ان نهتم بعظم امل�ضوؤولية التي حتملنها وهي 
خطوة  واأول  العامل  اىل  ونعك�ضها  والأو�ضياء  النبياء  بر�ضالة  اللتزام 
ينبغي النتباه لها هو ان نبداأ باأنف�ضنا ومن ثم ندعو العامل اىل ذلك 



فر�ض ا�شتثمارية للعا الآخر
مدير مدر�ضة الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم ال�ضيخ اأحمد ال�ضايف حتدث 
قائال" ان هناك جمالت وفر�س يف احلياة ل ميكن للعقل الب�ضري ان 
العامل  الآخ��ر،  للعامل  ا�ضتثمارية  جمالت  احلقيقة  يف  وهي  يدركها، 
مثاًل  الب�ضري  للعقل  معروفة  بها  نقوم  التي  العمال  بع�س  الأب��دي، 
ينتظر جزاء  فالعقل  اأحد  اىل  الح�ضان  بتقدمي  الن�ضان  يقوم  حينما 
هذا الح�ضان لكن هناك امور ل نعرفها وهي ان اهلل تبارك وتعاىل قد 
ذخرها لنا يف العامل الخروي ف�ضارت الن�ضو�س ال�ضرعية والبيانات 
اللهية من خالل القراآن الكرمي ومن خالل ال�ضنة النبوية معرفة لهذه 
وقف  الب�ضري  العقل  ان  ولو  الكرمي،  رم�ضان  �ضهر  ومنها  املجالت 
ماليني ال�ضنني  ليدرك ان �ضهر رم�ضان املبارك بهذه الكرامة وبهذه 
ملا  لالآخرة  الدنيا  مزارع  وهو مزرعة من  وجل  الهمية عند اهلل عز 
ا�ضتطاع ذلك ولكن الن�س ب�ضهولة يقول ) �ضهر رم�ضان الذي انزل فيه 
الفرقان هدى للنا�س وبينات من الهدى والفرقان( لذلك من نعم اهلل 
جل ثناوؤه علينا ان بني لنا هذه ال�ضرار التي ل يدركها العقل وهي بيان 
اأهم المور هو ان نعرف ان  ال�ضنة لذلك من  واأيام يف  اأ�ضهر  ف�ضيلة 
اأيام �ضهر رم�ضان هي من اأهم اليام التي يجب ان ي�ضتثمرها الن�ضان 
اأيام  اأيام �ضهر رم�ضان ذاته فيه  للعامل الخر العامل البدي بل حتى 

اأف�ضل من بقية اليام كاأف�ضلية ليايل القدر". 
وبني ال�ضيخ ال�ضايف"املهم هنا هو ان ن�ضتفيد من �ضهر رم�ضان الذي 
هو �ضيافة الهية زمانية ولي�ضت مكانية اي انك يف اي مكان كنت ويف 

-عّز  اهلل  �ضيف  فاأنت  الكرمي  ال�ضهر  يف  اي  بالتحديد  الزمان  هذا 
وجّل- ولو اأراد ان�ضان ان يحل �ضيفا على اأحد عليه ان يلتزم بتعاليم 
و�ضوابط ذلك امل�ضيف كما ان من حق ال�ضيف ان يطلب ما ي�ضاء ول 
عليه  ق��ادرا  �ضيئا  م�ضيفه  من  ال�ضيف  يطلب  ان  املعيب  من  فاأن  يرد 
وامل�ضيف ل يلبي طلبه لذلك نحن يف �ضهر رم�ضان علينا ان ننتبه اىل 
ان نطبق كلما يريده منا امل�ضيف �ضواء كان الزاميا ام ا�ضتحبابيا يف 
املقابل نحن مطمئنون ان كل ما نطلبه �ضيتحقق لنا، ظاهر الدلة ان 
رجب  من   27 كليلة  اليام  وبع�س  رم�ضان  ب�ضهر  خا�ضة  امل�ضاألة  هذه 
وليلة الن�ضف من �ضعبان وغري ذلك من ليال واأيام ت�ضري لها الحاديث 
والروايات وبالتايل معرفة اننا يف هذه اليايل واليام �ضيوف الرحمن 
م�ضاألة مهمة جدا، وهذه ال�ضيافة لها اداب اذا ا�ضتطعنا ان نتعلمها يف 
�ضهر رم�ضان الكرمي ونعممها على باقي اأيام ال�ضنة وهذه هي العربة، 
لكن امل�ضكلة لدى النا�س انهم يلتزمون فقط �ضهر رم�ضان الكرمي ثم 
يرتكون ذلك اللتزام بعد ان ينتهي ال�ضهر فالأمر يتطلب من ال�ضائم 

ان ميتلك ارادة �ضلبة لكي يواظب وي�ضتمر يف التزامه الديني.  

ّنة من النار.. ج
ان  مبينًا"  اأدىل  العلمية  احل��وزة  يف  اأ�ضتاذ  احل�ضيني  وليد  ال�ضيد 
احلديث  يف  ورد  كما  وتعاىل-  -تبارك  اهلل  �ضهر  هو  رم�ضان  �ضهر 
النار  ُجّنة من  هو  ال�ضيام  وان  به(  اأجزي  واأنا  ال�ضريف)ال�ضوم يل 
بالن�ضبة للمكلفني فبع�س العبادات مك�ضوفة لبع�س النا�س اأما ال�ضيام 

ينبغي ان تظهر االلتزامات كافة لدى المسلم الذي يؤدي الفرائض والواجبات فعندما يصوم 
فعليه ان يراعي جوارحه و يحثها على القيام بأعمال الخير وعليه ان يتذكر ان ساعات وأيام 
- الشهر الكريم ثمينة فا يجوز اهمالها او التقصير في استثمارها في رضا اهللا -عزّ  وجلّ
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 مل تكن مواقف هذه املراأة ال�ضهيدة اأميمة اجلبارة م�ضت�ضارة حمافظ 
�ضالح الدين باحلدث العابر الذي مير علينا من خالل التاريخ كما 
مر غريها من الن�ضاء الالتي �ضجلن مواقف بطولية وتركن اأثرا كبريا 

يف عمق التاريخ الذي عا�ضه غرينا ونعي�س اأيامه نحن اليوم .
الفارق يف هذا املوقف ان ال�ضهيدة اميمة كانت يف الوقت ذاته �ضاهدا 
حيا وم�ضداقا لك�ضف اخلونة من ال�ضيا�ضيني الذين اأكلوا من مال 
ال�ضعب العراقي �ضما زعافا يف بطونهم وهوؤلء العمالء الذين ارت�ضوا 
لأنف�ضهم ان يكونوا باعة يف �ضوق ال�ضيا�ضة ليبيعوا وطنهم وعزة امتهم 
اىل جهلة ومتخلفني من حثالت اخلليج وحكامهم الغبياء الذين هم 
من النوع الذي ل يقبل العي�س دون ان يرى دماء البرياء ت�ضفك يف 

دول املنطقة .
الواقع الذي فر�ضته هذه املراأة وهي تدافع عن العر�س والر�س وعن 
اأهم ما متتلكه املراأة العراقية وهو �ضرفها قاتلت حد الرمق الخري 
لرتحتل اىل اهلل تعاىل �ضهيدة بكل ما تعني ال�ضهادة من الدفاع عن 
كل امل�ضميات من العر�س والر�س والدين ول اعتقد هناك �ضيئا اخر 
ميكن الدفاع عنه غري تلك الثالثة العليا يف قيم اخللود عند اهلل 

تعاىل 
وبهذه ال�ضهادة ك�ضف اولئك ال�ضيا�ضيني الذين باعوا مدينة املو�ضل 
اىل  ي�ضلوا  ان  الف���اق  و���ض��ذاذ  امل��ارق��ني  ال��غ��زاة  لولئك  و�ضمحوا 
مناطق اخرى خارج املو�ضل ، كما ف�ضحت ب�ضهادتها العهر العربي 
وحكوماتهم وامراء املوت والره��اب يف ال�ضعودية مبا يفعلونه ومبا 
يخططون له حلرق العراق وبكل طاقمهم احلكومي دون ا�ضتثناء ، 
كما ف�ضحت ال�ضيا�ضيني العراقيني الدخالء على ال�ضيا�ضة ممن كان 
يخطط ويجتمع يف دهاليز خمابرات الدول اخلليجية واملخابرات 
الرتكية من اجل �ضرب النظام ال�ضيا�ضي يف العراق بدءا من رافع 
العي�ضاوي اىل طارق الها�ضمي و�ضافر العاين وغريهم من ال�ضيا�ضيني 

الدواع�س.

ال�شهيدة اأمية �شاهد على خيانة 
بع�ض ال�شيا�شيني

• �ضعد احلمداين  ل يعلم اإن الإن�ضان �ضائم اأم غري �ضائم اإل من قبل اهلل تعاىل، اأي 
اأّن جزاءه على اهلل وهلل -تعاىل-

 وهناك اأحاديث اأخرى كثرية وردت عن النبي حممد )�ضلى اهلل 
الإن�ضان  حياة  على  وانعكا�ضاته  ال�ضوم  على  حتث  و�ضلم(  عليه 
ال�ضريف  احلديث  يف  كقوله  وال�ضحية  والأخالقية  الجتماعية 
ال�ضوم  يف  اإن  احلديثة  الدرا�ضات  اأثبتت  فقد  ت�ضّحوا(  )�ضوموا 
فوائد كثرية جل�ضم الإن�ضان وهذا يثبت ما ورد عن النبي باعتبار 

انه ما ينطق عن الهوى ان هو اإل وحي يوحى". 
الإن�ضان  جتعل  حيث  الروحية  الفوائد  احل�ضيني"اأما  واأ���ض��اف   
املكلف يف معزل عن الدنيا وقريب من الآخرة كما ورد عن النبي يف 
احد خطبه يف �ضهر رم�ضان )تذكروا يف عط�ضه عط�س يوم القيامة 
والفقري  الغني  بني  رم�ضان  �ضهر  اإن  كذلك  القيامة(،  يوم  وظماأ 
من خالل من خالل ما ميران به من عط�س وجوع وهذا ما ي�ضاوي 

الغني بالفقري" .
ديانة  من  �ضكله  اأو  طريقته  اختلفت  وان  احل�ضيني"ال�ضيام  واأكد 
اإىل ديانة اأخرى اإل اأنها �ضعرية من زمن الديانات ال�ضابقة وخري 
اأن تخاطب  اأرادت  مثال على ذلك هو مرمي عليها ال�ضالم عندما 
بني اإ�ضرائيل يف قوله تعاىل )اإين نذرت للرحمن �ضوما فلن اكلم 
اليوم اأن�ضيا( وهذا ما يوؤكد اأن ال�ضوم موجود قبل الإ�ضالم ولكن 
اختلف  ولكن  ال�ضابقة  الديانات  منذ  م�ضرع  فهو  اأخ��رى  بطريقة 

اأدائه ح�ضب ال�ضريعة الإ�ضالمية ".

ال�شوم جمابهة النف�ض وتروي�شها
حكمة  هناك  قال"  كاظم  مراد  ال�ضتاذ  ال�ضالمية  مادة  مدر�س 
واملعلول اي �ضبب  العلة  ا�ضا�س  وهناك علة فالكون كله مبني على 
النف�س  جمابهة  هو  ال�ضوم  فري�ضة  من  ال�ضا�ضية  فالعلة  وم�ضبب 
وجّل-  له -عّز  وعبادة  لأمر اهلل  بو�ضفها طاعة  عليها  والنت�ضار 
اما احلكمة من هذه الفري�ضة اجلليلة العظيمة هي اح�ضا�س الغني 
تربوية  درو���س  فيها  وكذلك  الجتماعي  التكافل  وحتقيق  بالفقري 
على  انت�ضار  هو  ال�ضوم  ان  ومب��ا  اأخ��رى،  واجتماعية  واأخالقية 
النف�س فهو جهاد اأكرب وبالتايل انت�ضار القوة العاقلة وبهذا يختار 
الإن�ضان الطريق القومي، اما اذا مل يكن هناك التزام باأداء فري�ضة 
ال�ضوم او كان هناك ا�ضتخفاف بها، فهذا يعني ت�ضاوي الن�ضان مع 

احليوان لكونه ل يرتدع عن املحرمات و�ضيكون منقادا لغرائزه". 
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• حاوره: ف�شل ال�شريفي -   اأعّده: عبدالرحمن الالمي -ترجمة: ح�شني علي عبداحلبيب 

من ا نبذة  لنا  تقّدمون  لو  حّبذا  احل�سينية:  لرو�سة 
�شريتكم ال�شخ�شّية!

ال�ضيد فهمي هوجا: عمري 40 �ضنة، متزوج ولدّي طفالن، 
واأنا من اأ�ضول مقدونية، واأعي�س يف �ضوي�ضرا منذ 20 �ضنة، 

واأعمل كموظف يف �ضركة نفط. 

يف ا للبحث  دفعكم  ال���ذي  م��ا  احل�سينية:  لرو�سة 
املذاهب الإ�شالمية؟ وماذا وجدمت؟

التحّري واملقارنة بني  اإّن قلياًل من  ال�ضيد فهمي هوجا:  
املذاهب �ضيقودك حتمًا اىل وجود التناق�ضات امل�ضحونة بها 
كتب املذاهب الأربعة، فعلى �ضبيل املثال: اإّن البناء على قبور 
الأنبياء والأولياء لي�س فيه حمذور اأو نهي �ضحيح مينع منه، 
وقد حكم اأئمة امل�ضلمني من كّل املذاهب بجواز البناء على 

القبور، اإل ال�ضاذ النادر لراأي ارتاآه.
قبور  وه���ذه  ذل���ك،  على  �ضاهد  خ��ري  ال�ضلف  ���ض��رية  ف��ه��ذه 
املذاهب  كل  من  امل�ضلمني  اأئمة  واأع��الم  والأول��ي��اء  الأنبياء 



هوجا  فهمي  ال�شوي�شري  امل�شتب�شر  حل  ان  بعد 
واأكمل  املقد�شة,  احل�شينية  العتبة  على  �شيفًا 
احل�شني  عبداهلل  اأب��ي  للموىل  زيارته  مرا�شيم 
الرو�شة  جملة  ا�شتطاعت  ��الم(  ال�����شّ )عليه 
احل�شينية اأن تلتقي به وجتري معه احلوار التايل 

الذي يك�شف م�شواره يف ال�شتب�شار. 

 فأنت مع اهلل عندما تكون مع اإلمام علّي
امل�شتب�شر ال�شوي�شري ال�شيد فهمي هوجا
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واإي��ران  والعراق  احلجاز  يف  عليه  بال�ضهادة  تنطق 
وال�ضام واملغرب وم�ضر و...

وهذا قرب النبي )�ضلى اهلل عليه واآله( قد بني عليه 
بني  عليه  البناء  ُي��ج��ّدد  وك��ان  ال�ضنني،  مئات  منذ 

احلني والآخر حتى و�ضل اإىل ما و�ضل به الآن.
اأو�ضحها  التي  القبور  على  القيام  ق�ضّية  وكذلك 
)�ضّلى  الأك��رم  الر�ضول  واأو�ضحها  الكرمي  القراآن 
اهلل عليه واآله و�ضّلم( يف الأحاديث التي رووها، فاإّن 
اأحد  على  ت�ضل  »ول  يقول:  وتعاىل(  )تبارك  اهلل 
منهم مات اأبدًا ول تقم على قربه اإنهم كفروا باهلل 
فقد  )التوبة:84(  فا�ضقون«  وهم  وماتوا  ور�ضوله 
املنافق،  قرب  على  والقيام  ال�ضالة  عن  الآي��ة  نهت 
لغريه  بالن�ضبة  الأمرين  هذين  مطلوبية  ومفهومها 

اأي للموؤمن.
م�ضروعية  عن  النبوية  ال�ضنة  يف  ورد  ما  وكذلك 
عليه  اهلل  )�ضّلى  اأن��ه  اإىل  م�ضافًا   - القبور  زي��ارة 
وكيف  كيفيتها  على  وعّلم   - بها  اأم��ر  و�ضّلم(  واآل��ه 
يتكلم الإن�ضان مع املوتى، فقد ورد يف �ضحيح م�ضلم 
اهلل  ر�ضول  )ك��ان  قالت:  اإنها  عائ�ضة  عن   :41/7
ر�ضول  ليلتها من  كلما كان  واآل��ه(  )�ضلى اهلل عليه 
الليل  اآخ��ر  من  يخرج  واآل��ه(  عليه  اهلل  )�ضلى  اهلل 
البقيع فيقول: ال�ضالم عليكم دار قوم موؤمنني  اإىل 
واأتاكم ما توعدون، غدًا موؤجلون و اإنا اإن �ضاء اهلل 

بكم لحقون، الّلهم اأغفر لأهل بقيع الغرقد (.

اىل ا اهتديتم  وكيف  احل�سينية:  لرو�سة 
مذهب اأهل البيت )عليهم ال�ّشالم(؟

البيت  اأهل  مذهب  اعتنقت  هوجا:  فهمي  ال�ضيد 
البحث  خ���الل  م��ن  ��الم(  ال�����ضّ )عليهم  الأط���ه���ار 
والتحّري كما قلُت �ضابقًا، وما زالت قراءتي للكتب 
وامل�ضادر م�ضتمّرة، ولقد اأحاطت بي ال�ضبهات التي 
اآل  الأط��ه��ار من  ل��دى  �ضوى  لها على ح��ّل  اأع��ر  مل 
املذهب  اأتبع  كنت  فعندما  ال�ضريف،  النبوّي  البيت 
ال�ضّني مل اأح�ضل على الأجوبة ال�ضافية التي كانت 
توؤرقني، ووجدُت كّل م�ضادرنا تتحدث عن ف�ضائل 
وعلى  واأحقيتهم،  ال�ّضالم(  )عليهم  البيت  اأه��ل 
فاأنا قراأت يف  البخاري  راأ�س هذه امل�ضادر �ضحيح 

واآله  عليه  اهلل  )�ضّلى  اهلل  ر�ضول  و�ضية  البخاري 
)عليه  علّي  الإم��ام  تن�ضيب  تت�ضّمن  التي  و�ضّلم( 

ال�ّضالم( خليفة من بعده.
ويبقى الإن�ضان يبحث عن املعلومة طيلة حياته، واىل 
ل املعلومة،  اليوم فاإين ما زلُت اأبحث واأقراأ واأحت�ضّ
على  الأدّل��ة  يل  ولح��ت  احلقائق  يل  تك�ّضفت  ولقد 
�ضدق اأهل البيت الأطهار )عليهم ال�ّضالم(، وتيّقنُت 

اأّن النجاة معهم وطريق ال�ضالمة يف نهجهم.

اىل ا ت��ع��ّر���ش��ت  وه���ل  احل�سينية:  لرو�سة 
من  بني  املتع�شّ قبل  م��ن  واإي���ذاء  م�شايقات 

ال�شّنة؟
كتب  يف  البحث  جم���ّرد  اإّن  ه��وج��ا:  فهمي  ال�ضيد 
ال�ضحاح  كتب  ب��ني  امل��ق��ارن��ات  اإج���راء  اأو  التاريخ 
ُيدخلك يف دائرة ال�ضّك والّتهام من قبلهم، وتنهال 
البحث،  من  الأ�ضلوب  هذا  برتك  الن�ضائح  عليك 
ويختلقون لك �ضّتى الأعذار والتربيرات لكي ُيثنوك 

عن تكملة م�ضريتك.
وامل�����ض��ادر  الكتب  اأق����راأ  وج���دوين  اأن  بعد  ف��اإّن��ه��م 
تتك�ّضف  ب��داأت  احلقائق  ب��اأّن  واكت�ضفوا  ال�ضيعية، 
بعملهم  ولكنهم  الكتب،  ه��ذه  باإخفاء  قاموا  ل��دّي 
البحث  عملّية  بتكملة  اأك��ر  اأمت�ّضك  جعلوين  ه��ذا 
اأهل  اأحّقية  على  اآخ��ر  دلياًل  واأع��ت��ربه  ي،  والتق�ضّ
الر�ضول  بخالفة  ال�ّضالم(  )عليهم  الأطهار  البيت 
الأكرم )�ضّلى اهلل عليه واآله و�ضّلم( وها قد م�ضى 

على ا�ضتب�ضاري �ضّت �ضنوات واحلمد هلل. 

املذهب ا يف  وجدت  ماذا  احل�سينية:  لرو�سة 
اجلديد؟

اعتناقي  خالل  من  وجدت  هوجا:  فهمي  ال�ضيد 
معهم  احلق  ان  ال�ضالم  عليهم  البيت  اأه��ل  ملذهب 
ومن ي�ضري على نهج اأمري املوؤمنني علي عليه ال�ضالم 
حتمًا �ضيو�ضله هذا النهج اىل ر�ضا اهلل )عّز وجّل(، 

فهو الطريق اىل اهلل �ضبحانه وتعاىل.

الن�شطة ا متار�شون  هل  احل�سينية:  لرو�سة 
الفكرية والثقافية التي ت�شب يف خدمة اأهل 

البيت عليهم ال�شالم؟
املناظرات  يف  نخو�س  نحن  هوجا:  فهمي  ال�ضيد 
والنقا�ضات مع خمتلف املذاهب والأدي��ان مبا فيها 

عليهم  البيت  اأه��ل  منهج  لنبني  وغريها  امل�ضيحية 
ال�ضالم وذلك بالعتماد على جمموعة من العلماء 
واملتخ�ض�ضني، ويف القريب العاجل �ضنقيم موؤمترًا 
كامل�ضيحية  والأدي����ان  ال��ط��وائ��ف  بقية  ال��ي��ه  ن��دع��و 
من  احلوار حول جمموعة  اأجل  من  وذلك  وغريها 
لهم  نو�ضل  ان  وناأمل  والفكرية  العقائدية  املوا�ضيع 

منهاج اأهل البيت عليهم ال�ضالم.  

وامل�����ش��ادر ا الكتب  م��ا  احل�سينية:  لرو�سة 
ال�شيعية التي قراأتها؟

الكتب  م��ن  العديد  ق���راأت  ه��وج��ا:  فهمي  ال�ضيد 
منها نهج البالغة لأمري املوؤمنني وكتاب ثم اهتديت 
كتب  وكذلك  الطو�ضي  ال�ضيخ  وموؤلفات  للتيجاين 

التاريخ الإ�ضالمي والتاريخ ال�ضيعي وغري ذلك. 

ب��راأي��ك ا مي��ك��ن  ك��ي��ف  احل�سينية:  لرو�سة 
الدعوة اىل مذهب اأهل البيت عليهم ال�شالم؟ 
اأن تكون  اأرى من ال�ضروري  ال�ضيد فهمي هوجا: 
تاأخذ  فكرية  وموؤ�ض�ضات  تبليغّية  موؤ�ض�ضات  هناك 
عليهم  البيت  اأه��ل  فكر  ن�ضر  مهمة  عاتقها  على 
واملوؤلفات،  واملطبوعات  الكتب  كاإ�ضدار  ال�ضالم 
وندعو  املوؤ�ض�ضات  هذه  وجود  نلحظ  اوروبا مل  ففي 
اهتمام  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ان  اىل  جملتكم  خ��الل  م��ن 
وما  اجلميع،  م��ع  التوا�ضل  يتم  لكي  امل��ج��ال  بهذا 
البلدان  خ�ضو�ضًا  ال�ضالمية  البلدان  ان  اراه���ا 
ال�ضالم  عليهم  البيت  اأهل  اتباع  فيها  يتواجد  التي 
وما هو  ن�ضاطها على حدودها اجلغرافية،  يقت�ضر 
مطلوب هو ايجاد موؤ�ض�ضات تبليغ واإر�ضال جمموعة 
من املبلغني الذين يجيدون اللغة الملانية فالأر�ضية 

مهيئة للحوار.  

اىل ا الآخ��ر  ينظر  كيف  احل�سينية:  لرو�سة 
اتباع اأهل البيت عليهم ال�شالم يف �شوي�شرا؟

اأهل  لإت��ب��اع  كانت  ان  بعد  هوجا:  فهمي  ال�ضيد 
مع  وم��ن��اظ��رات  ل��ق��اءات  ال�����ض��الم  عليهم  ال��ب��ي��ت 
نظرة  لديهم  ا�ضبحت  الكنائ�س  داخ��ل  ق�ضي�ضني 
وبعد  ال�ضالم  عليهم  البيت  اأهل  اأتباع  عن  وا�ضحة 
هذه املناظرات اكت�ضفوا ان اتباع اأهل البيت عليهم 

ال�ضالم يختلفون عن ال�ضلفيني والتكفرييني. 





  صالح الطائي 

و�ضبح   2003 يف  للتغيري  الأوىل  ال�ضاعات  منذ   
ب�ضكل  العراق  اأج��واء  على  يخيم  الأهلية  احلرب 
مرعب؛ وكاأنه خيمة حجبت عن العراقيني �ضم�س 
اأن الكثري من القوى الداخلية  نهارهم، والغريب 
الذين  العراقيني  ال�ضيا�ضيني  اأعمال  عن  ف�ضال 
حملت  التي  هي  ال�ضيا�ضية  العملية  يف  �ضاركوا 
واأبقته  املرعب  ال�ضبح  هذا  دعمت  التي  الأعمدة 
واقفا، كما اأن ف�ضائل الإ�ضالم ال�ضيا�ضي ب�ضقيها 
بدت وكاأنها املحرك الذي مينح هذا ال�ضبح قوتي 

ال�ضمود والتحدي اللتني يحتاجهما. 
تنفخ  ا�ضتثناء كانت  وبال  اأما دول اجلوار فكلها، 
ولي�س  واأول  حجمه،  من  اأكرب  ليبدو  ال�ضبح  هذا 
ما  لكل  �ضببا  القبيح  الأمريكي  التفنن  كان  اآخرا 
لتنال  �ضوية  العوامل  هذه  لتجمع  و�ضببا  ح�ضل، 
�ضرح  للغزو  الأوىل  الأي���ام  فمنذ  ال��ع��راق،  م��ن 
جمع  على  يعملون  اأنهم  علنا  الأمريكيون  القادة 
الإرهاب يف العراق لغر�س الق�ضاء عليه جمتمعا، 
هذا  من  العراقيني  ي�ضيب  ما  اإىل  النظر  دون 
كل  م��ن  جمعه  يف  فعال  وجن��ح��وا  الغبي،  الفعل 
املنا�ضبة  احلوا�ضن  له  وط��اأوا  اأن  بعد  الأ�ضقاع 
اأو  التغيري  من  ت�ضررت  التي  املناطق  بع�س  يف 
العراقيني  من  فئات  م�ضاركة  على  تعرت�س  التي 
طيلة  عليهم  م  ُوح��ر منه  حرموا  الذي  احلكم  يف 
خطوة  اأي��ة  يتخذوا  مل  الأمريكيني  ولكن  ق��رون، 
جادة للق�ضاء عليه، لي�س ل�ضعف فيهم، واإمنا لأن 

م�ضلحتهم،  من  كان  العراق  يف  الإره��اب  وج��ود 
الأه��داف  لهم  ويحقق  ربحهم،  كفة  يف  وي�ضب 
ودم��روه  العراق  غ��زو  اأجلها  من  التي  املر�ضومة 

و�ضادروا خرياته ونعمه.
الإمامني  قبة  تفجري  اأن  يرى  من  هناك  اأن  ومع 
الع�ضكريني كان املحاولة الأوىل لإذكاء نار احلرب 
التي  هذه احلرب  اأن  يثبت  الواقع  اأن  اإل  الأهلية 
الأ�ضالء  العراقيني  كربياء  واأبت  ال�ضرفاء  اأبكت 
كانت  ب��وج��وده��ا،  ي��ع��رتف��وا  اأو  عنها  يعلنوا  اأن 
الإرهابيون  ي�ضنه  ا�ضتهداف  اأول  مع  ب��داأت  قد 
املناطق  يف  ول�ضيما  ال�ضيعة  على  امل��ت��ط��رف��ون 
املختلطة، وكان هنالك دفع �ضريح بهذا الجتاه 
من خالل تكثيف عمليات الإبادة والتهجري، التي 
اأدت اإىل فعل م�ضاد، جاء لالنتقام والدفاع اأكر 
منه للهجوم وال�ضرتاك يف اإذكاء حرب اأهلية، ثم 
جاء تفجري مزار الع�ضكريني ليعطي زخما روحيا 
التحدي  ه��ذا  على  للرد  وت��ه��ور  بقوة  ل��الن��دف��اع 
الكبري، مما اأدى اإىل وقوع جمازر دموية يندى لها 
جبني ال�ضرف والعقل واملنطق. وبالرغم من نزف 
العراقيون  اأبى  املاأ�ضاة  وثقل  الأمل  و�ضدة  الدماء 
العام  باملعنى  اأهلية  حرب  اإىل  النزاع  يحولوا  اأن 
يبتعد  ل  يحدث  كان  ما  اأن  من  بالرغم  للحرب؛ 
وبالرغم  الأه��ل��ي��ة.  احل���رب  مفهوم  ع��ن  ك��ث��ريا 
ه��ذه احل��رب من  اإىل  ال�ضيعة  من حم��اولت جر 
خ���الل ال��ذب��ح وال��ت��ه��ج��ري وح���رب الإب�����ادة التي 

تعر�ضوا لها يف املناطق ال�ضنية التي اآوت القاعدة 
يف  امل��وج��ودة  ال�ضنية  املجاميع  بقيت  واأذن��اب��ه��ا، 
املحافظات اجلنوبية حمرتمة م�ضانة اآمنة، مما 
اأدى اإىل ف�ضل تلك املحاولة، وحمى اهلل العراقيني 

خطر النزلق اإىل الهاوية.
اليوم وبعد اأن اأ�ضهم العمالء اجلبناء واملتطرفون 
احلاقدون والدعم ال�ضعودي القطري الإ�ضرائيلي 
داع�س  بيد  نينوى  حمافظة  �ضقوط  يف  ال��ك��ردي 
من  وال��دع��ارة  البغي  ممتهنات  م��ن  واأخ��وات��ه��ا 
وطبعات  )الزيتوين(  األقت  التي  الليل  خفافي�س 
اإىل  وهربت  امل��زاب��ل،  على  امل��رك��زي(  )التقرير 
اجل��ح��ور وال��ك��ه��وف امل��ظ��ل��م��ة، وت��ف��ك��ك اجلي�س 
وقلة  واملنظمة،  املقننة  اخليانة  نتيجة  العراقي 
اخل��ربة و���ض��وء وجهل ال��ق��ي��ادة، وت��ن��وع ال���ولءات 
داخل اجلي�س، والهجمات التي وقعت يف ع�ضرات 
اجلبهات، والتهديد بالزحف على املدن املقد�ضة 
ُيلوح  الذي  الأهلية  احلرب  �ضبح  عاد  لتدمريها، 
فوق  التحليق  اإىل  اجل��وار  ودول  الإره��اب��ي��ون  به 

حربهم األهلية أمل لن يتحقق.. 
نقاط على حروف الحقيقة     

 
يعتقد الكثري من النا�ض اأن املر�ض ق�شية �شخ�شية تهم الفرد املري�ض وحده فح�شب فهو وحده 
الذي يتاأ ملر�شه ويعاين من اأوجاعه, فيعجز الآخرون عن تخفيف تلك الآلم, ويظهرون 

تعاطفهم معه ويقدمون له امل�شاعدة املادية والطبية يف بع�ض الأحيان.
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املحاولت  كل  الأكر خطورة من  وكاأنه  يبدو  العراقيني مبا  روؤو���س 
ال�ضابقة، وكان من املتوقع طبقا حل�ضابات الأ�ضرار اأن تتم ال�ضيطرة 
على جزئني ح�ضا�ضني ومهمني جدا من اأر�س العراق الطاهرة ليكونا 

القوة الدافعة باجتاه احلرب الأهلية:
عليها  �ضيطروا  ما  اإذا  ياأملون  كانوا  التي  �ضامراء،  مدينة  الأول: 
بت�ضميم هذه  لل�ضيعة  يوحي  اأخرى مبا  املقد�س مرة  املرقد  تفجري 
تهدمي  يف  املجرمني  نوايا  �ضحة  ويوؤكد  حتديهم،  على  الع�ضابات 
باقي املزارات املقد�ضة يف النجف وكربالء والكاظمية؛ التي و�ضفها 
املجرم املنحط "العدناين" الناطق با�ضم بغايا الع�ضر باأو�ضاف ل 

تليق اإل به ومبن يدعمه.
ارتكاب  لغر�س  �ضيعية،  اأغلبية  ت�ضم  التي  تلعفر  مدينة  والثاين: 
يف  ال�ضيعة  وتدفع  العداء  روح  توؤجج  بحقهم  وح�ضية  اإب��ادة  جمازر 

العامل كافة اإىل التجمع وفتح اجلبهات لالنتقام لقتالهم الأبرياء.
وكما حمى اهلل العراق من املحاولت الإجرامية ال�ضابقة حماه هذه 
اأي�ضا باأن هزم الأ�ضرار، واأف�ضل حماولتهم ال�ضريرة الدنيئة  املرة 
الن�ضر  اأن حتقيق  البا�ضل. ويبدو  العراقي  ال�ضعب  للنيل من وحدة 
على داع�س واأخواتها البغايا يف تلعفر و�ضامراء يعترب بكل املقايي�س 
ال�ضيا�ضية  القيادتني  على  يجب  ول��ذا  مهما،  عظيما  م��وؤزرا  ن�ضرا 
هذا  اأجن��زت  التي  البطلة  ال�ضجاعة  الوحدات  تكرمي  والع�ضكرية 
لأن  خا�ضرة،  خا�ضئة  اأعقابها  على  داع�س  رد  الذي  الكبري،  العمل 
�ضمود هوؤلء الرجال ومبعونة اهلل �ضبحانه هو الذي حمى العراق، 
وحمى �ضعبه ال�ضابر من النزلق يف خطر حرب اإبادة اأهلية ل تبقي 

ول تذر، متتد م�ضائبها اإىل عموم املنطقة.
اأن اأ�ضل ومن�ضاأ وتاريخ وح�ضارة ال�ضعب العراقي تاأبى عليه اأن ينزلق 
وع�ضاباتهم  الأ�ضرار  لها  يخطط  التي  الأهلية  احلرب  مهاوي  اإىل 
الغبية، ونرى اأن �ضقوط بع�س املدن من التي �ضقطت فعال باأيديهم؛ 
التي  املوؤجلة  تاأجيج هذه احلرب  ي�ضهم يف  لو كانت مهمة لن  حتى 
يروم الأعداء وقوعها لكي تتورط اإيران والبحرين ورجال الأح�ضاء 
وحزب اهلل لبنان ودول اإقليمية اأخرى بالدخول على خط املواجهة، 
لأن  ال�ضيعي  الهالل  خطر  نظرية  �ضاحب  الثاين  اهلل  عبد  فيفرح 
التورط  وهذا  املفرط.  ذكائه  على  يدل  لالأمريكان  حتذيره  حتقق 
ميكنهم  الذي  هو  داع�س  ولقيطتها  القاعدة  يحركون  الذين  براأي 
الأوراق  منها  ليختاروا  لأ�ضيادهم  وتقدميها  الأوراق  خلط  م��ن 
اإليه. ولكن خاب  اللعبة، وحتقيق ما ي�ضبون  التي ت�ضمن لهم ربح 
�ضعيهم ورد اهلل كيدهم اإىل نحورهم، والأيام دول وقد اأفلت �ضم�س 
دولتهم الوهمية، واأ�ضرقت �ضم�س دولة العراقيني الأ�ضالء ال�ضرفاء 
ب�ضيعتهم و�ضنتهم وم�ضيحييهم وباقي اأديانهم، والن�ضر قريب، وما 
الن�ضر اإل من عند اهلل، ل من عند دول ال�ضتكبار واإ�ضرائيل ومهلكة 
اآل �ضعود وقطر واأ�ضيادهم. ولكل حادث حديث والأيام �ضجال بيننا.

عيون املرجعّية

• بقلم: عبدالّرحمن الاّلمي

املحاولت  كل  الأكر خطورة من  وكاأنه  يبدو  العراقيني مبا  روؤو���س 
ال�ضابقة، وكان من املتوقع طبقا حل�ضابات الأ�ضرار اأن تتم ال�ضيطرة 
على جزئني ح�ضا�ضني ومهمني جدا من اأر�س العراق الطاهرة ليكونا 

عليها  �ضيطروا  ما  اإذا  ياأملون  كانوا  التي  �ضامراء،  مدينة  الأول: 
بت�ضميم هذه  لل�ضيعة  يوحي  اأخرى مبا  املقد�س مرة  املرقد  تفجري 
تهدمي  يف  املجرمني  نوايا  �ضحة  ويوؤكد  حتديهم،  على  الع�ضابات 
باقي املزارات املقد�ضة يف النجف وكربالء والكاظمية؛ التي و�ضفها 
الناطق با�ضم بغايا الع�ضر باأو�ضاف ل 

ارتكاب  لغر�س  �ضيعية،  اأغلبية  ت�ضم  التي  تلعفر  مدينة  والثاين: 
يف  ال�ضيعة  وتدفع  العداء  روح  توؤجج  بحقهم  وح�ضية  اإب��ادة  جمازر 

العامل كافة اإىل التجمع وفتح اجلبهات لالنتقام لقتالهم الأبرياء.
وكما حمى اهلل العراق من املحاولت الإجرامية ال�ضابقة حماه هذه 
اأي�ضا باأن هزم الأ�ضرار، واأف�ضل حماولتهم ال�ضريرة الدنيئة  املرة 
الن�ضر  اأن حتقيق  البا�ضل. ويبدو  العراقي  ال�ضعب  للنيل من وحدة 
على داع�س واأخواتها البغايا يف تلعفر و�ضامراء يعترب بكل املقايي�س 
ال�ضيا�ضية  القيادتني  على  يجب  ول��ذا  مهما،  عظيما  م��وؤزرا  ن�ضرا 
هذا  اأجن��زت  التي  البطلة  ال�ضجاعة  الوحدات  تكرمي  والع�ضكرية 
لأن  خا�ضرة،  خا�ضئة  اأعقابها  على  داع�س  رد  الذي  الكبري،  العمل 
�ضمود هوؤلء الرجال ومبعونة اهلل �ضبحانه هو الذي حمى العراق، 
وحمى �ضعبه ال�ضابر من النزلق يف خطر حرب اإبادة اأهلية ل تبقي 

اأن اأ�ضل ومن�ضاأ وتاريخ وح�ضارة ال�ضعب العراقي تاأبى عليه اأن ينزلق 
وع�ضاباتهم  الأ�ضرار  لها  يخطط  التي  الأهلية  احلرب  مهاوي  اإىل 
الغبية، ونرى اأن �ضقوط بع�س املدن من التي �ضقطت فعال باأيديهم؛ 
التي  املوؤجلة  تاأجيج هذه احلرب  ي�ضهم يف  لو كانت مهمة لن  حتى 
يروم الأعداء وقوعها لكي تتورط اإيران والبحرين ورجال الأح�ضاء 
وحزب اهلل لبنان ودول اإقليمية اأخرى بالدخول على خط املواجهة، 
لأن  ال�ضيعي  الهالل  خطر  نظرية  �ضاحب  الثاين  اهلل  عبد  فيفرح 
التورط  وهذا  املفرط.  ذكائه  على  يدل  لالأمريكان  حتذيره  حتقق 
ميكنهم  الذي  هو  داع�س  ولقيطتها  القاعدة  يحركون  الذين  براأي 
الأوراق  منها  ليختاروا  لأ�ضيادهم  وتقدميها  الأوراق  خلط  م��ن 
اإليه. ولكن خاب  اللعبة، وحتقيق ما ي�ضبون  التي ت�ضمن لهم ربح 
�ضعيهم ورد اهلل كيدهم اإىل نحورهم، والأيام دول وقد اأفلت �ضم�س 
دولتهم الوهمية، واأ�ضرقت �ضم�س دولة العراقيني الأ�ضالء ال�ضرفاء 
ب�ضيعتهم و�ضنتهم وم�ضيحييهم وباقي اأديانهم، والن�ضر قريب، وما 
الن�ضر اإل من عند اهلل، ل من عند دول ال�ضتكبار واإ�ضرائيل ومهلكة 
اآل �ضعود وقطر واأ�ضيادهم. ولكل حادث حديث والأيام �ضجال بيننا.

ن د ة 

اإّن النظرة ال�ضقيمة التي تنظر من خاللها حكومات بع�س الدول املجاورة للعراق 
جتد من ال�ضروري اأن يتق�ّضم هذا البلد اىل دويالت �ضغرية ليخبو �ضعاعه وت�ضمحّل 
مهابته، ولأّن النتخابات الدميوقراطّية ل تفرز اإّل الأكرية ال�ضيعّية حلكم البالد، 
الوطني  النقاذ  حكومة  واإح��الل  بنتائجها،  الدائم  الطعن  اىل  مندفعني  جتدهم 
حملها، فاإذا تق�ّضم العراق اىل ثالث دول اأو اأكر، وبداأ التناحر ما بني هذه الدويالت 
ب�ضاأن تق�ضيم الأرا�ضي والروات وينعدم ال�ضتقرار يف املنطقة، فال داعي اأن تخاف 

هذه الدول اأو تقلق.
الأم��ور ول كبائرها مّما يح�ضل يف  تغفل عن �ضغائر  الر�ضيدة  املرجعّية  تكن  ومل 
العراق � كّل العراق � بف�ضل تتّبعها الدقيق، من خالل معتمديها ووكالئها الأمينني يف 

املدن والأرياف، فال�ضورة لديها وا�ضحة ومتكاملة الأطراف.
وهي احل�ضن الكبري الذي ي�ضع كّل العراقينّي بكّل اأطيافهم وانتماءاتهم، وهي التي 
يت�ضاوى لديها اجلميع يف الإن�ضانّية ويف املواطنة، وهي ال�ضمري احلّي وال�ضوت الغيور 
الذي ميثل الإن�ضان العراقي، وهي احلري�ضة كّل احلر�س على وحدة العراق، وتكاتف 

ال�ضعب العراقي لعبور حمنته الكبرية. 
ومن هنا جاء اإ�ضرار املرجعّيات الر�ضيدة ب�ضداد راأيها وبعد نظرها على قبول لعبة 
الدميوقراطّية والتي من لوازمها اإجراء النتخابات، وكلنا يتذّكر تداعيات الدورة 
النتخابّية الأوىل، التي كان املحتّل الأمريكي يرف�ضها، ملعرفته بنتائجها امل�ضبقة، 
وهي اإبراز الوجه احلقيقي للعراق، وهو وجه الأكرية املحرومة من احلكم ع�ضرات 

ال�ضنوات، بل مئات ال�ضنوات، حمرومة من اأقل حقوقها وا�ضتحقاقاتها.
وحينما توالت الأحداث وتعاقبت الفنت، و�ضعفت مراكز القوى يف الدولة العراقية، 
خ�ضو�ضًا يف الأيام الأخرية والتي َي�َضم منها ريح اخليانة واملوؤامرة على العراق، حينما 
دّن�ضت زمرة الدواع�س الإجرامية حمافظة نينوى الغالية، وعبثت بها وباأهلها اأرذل 
الأفعال، واأذاقتهم كّل اأنواع احلقد واجلهل الذي اأتت به من القرون املظلمة، عازمة 
النتقام ملا�ضيها القبيح، وهذا ما اأح�ّضت به املرجعية العليا فى النجف الأ�ضرف بعد 
هذه الأحداث، وما ا�ضت�ضعرته من خطر ج�ضيم ينتظر العراقينّي فاأ�ضدرت فتواها 
الثاقبة  لّباها العراقّيون خري تلبية، وبنظرتها  املعروفة ب�)اجلهاد الكفائي( والتي 
التاريخي  املوقف  الر�ضيدة هذا  املرجعّية  وقفت  التحركات  لكّل  والرا�ضدة  لالأمور 
الذي ُي�ضاف اىل الر�ضيد الكبري من املواقف احلميدة على مّر التاريخ للمرجعّيات 

الإ�ضالمية.
ول غرابة حينما ن�ضمع )روعي كيا�س( حمرر ال�ضوؤون العربية ب�ضحيفة )يديعوت 
اأحرونوت( يقول يف �ضاأن فتوى املرجعّية العليا: )اإّن قرار ال�ضي�ضتاين كان منعطفًا 
فاجاأ اجلميع( وقد غرّي م�ضار اللعبة التي كان قد خّطط لها الأمريكان والإ�ضرائيلّيون 
وباركتها حكومات املنطقة، فاإّن الدواع�س كانوا ينوون دخول العا�ضمة العراقّية بغداد 
اله�ّضة -ل �ضمح اهلل-  العراقية  لتنهار احلكومة  اأي��ام،  بعد غزوهم لنينوى بثالثة 

ويح�ضل ما ل ُيحمد عقباه.
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عزف �شاخب على اأوتار التاري الوطني
 • علي يا�شني

ل يختلف اثنان على كون الأ�شتاذ املرحوم عبد الرزاق احل�شني واحدا من رّواد املدر�شة العراقية احلديثة يف علم 
التاري, ولعّل الكتب الكثرية والدرا�شات املعّمقة التي عكف احل�شني على كتابتها بكّل جهد و�شرب, وبكّل دقة ومنهجية 

توؤهله ليتبواأ مكانته الرفيعة ل بني املوؤرخني العراقيني فح�شب, بل بني املوؤرخني العرب اأجمع.

    وبالرغم من الختالف الوا�ضح بني الروايات 
بني  احلقيقية  ولدت��ه  تاريخ  اإىل  ت�ضري  التي 
الأعوام ) 1898م، و 1903م، 1907م ( اإل اأن 
مكان م�ضقط راأ�ضه ي�ضري اإىل �ضوق العطارين 
يف ) �ضورجة بغداد ( لأب واأم عراقيني، ومن 
الأدب  وتعاطي  ال�ضعر  ا�ضتهرت بقر�س  عائلة 
اإىل جانب توارثها مهنة العطارة اأبا عن جّد. 

ذات  تلمذة  �ضباه  مطلع  يف  احل�ضني  تتلمذ 
حملته  يف  املنت�ضرة  الكتاتيب  يف  ديني  طابع 

بعامل  القدم  بتمّيزها منذ  املعروفة  ال�ضغرية 
اأج��زاء  موؤّرخنا  حفظ  وق��د  والبيع،  التجارة 
والكتابة  القراءة  واأتقن  الكرمي  القراآن  من 
ثم انتقل اإىل املدر�ضة اجلعفرية التابعة ملكتب 
الرتكية  اللغتني  تعّلم  حيث  العثماين  الرتقي 
والفرن�ضية اإىل جانب العربية لغته الأم، وعند 
انتقال اأ�ضرته اإىل النجف الأ�ضرف عام 1920 
بالنجف يف  الر�ضمّية  املدر�ضة  معلما يف  عمل 
بعد  تعليمه  وا�ضل  ثم  العلمي،  م�ضواره  بداية 

ذلك يف دار املعلمني ببغداد من جديد لتتفتح 
ميل  مع  والن�ضر  التاأليف  يف  وقابليته  موهبته 
وا�ضح للكتابة يف حقل التاريخ الذي اأبدع فيه 
العلمّية  اأهميتها  لها  موؤلفا  ثالثني  من  اأك��ر 
القائمة  املنهجية  قيمتها  ولها  والتاريخية، 
على مراجعة الأ�ضول وتدقيق املراجع ومقابلة 
باأ�ضحاب  والت�����ض��ال  اأ�ضولها  م��ع  ال��وث��ائ��ق 
ثم  وم��ن  اآن���ذاك،  الأح���داث  و�ضّناع  العالقة 
الظروف  عن  �ضحيحة  فكرة  تكوين  حماولة 

عبد الرزاق احل�شني 
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ة. واملنا�ضبات والأحداث العامة واخلا�ضّ
ع�ضقه  الذي  املعريف  احلقل  هو  التاريخ  كان 
احل�ضني مبكرا واأبدع فيه اأميا اإبداع مف�ضال 
ومن�ضغال  احل��دي��ث��ة،  ع�����ض��وره  يف  اخل��و���س 
�ضواه من ع�ضور  الراهن عّما  العراق  بتاريخ 

قدمية واأخرى و�ضيطة.
 ولعل عودة اإىل اأهم الكتب التي اأّلفها موؤرخنا 
ل  الكبري توؤكد اإخال�ضه وع�ضقه هذا، فقد ف�ضّ
ووجد  غريه،  على  املعا�ضر  التاريخ  احل�ضني 
بالتاريخ  اله��ت��م��ام  خ��الل  م��ن  فيه  �ضالته 
اأ���ض��ب��ع��ه تنطريا  ال����ذي  ال��ع��راق��ي احل��دي��ث 
عموم  يف  وا���ض��ح��ا  ح��ّي��زا  ف�ضّكل  وحت��ل��ي��ال، 

ن�ضاطه البحثي ومنجِزه الفكري .
  ورمّبا كان هذا املوقف ينّم عن ح�ّس فكري 
تفا�ضلي لدى احل�ضني املوؤر، ولعّل ما �ضّجعه 
املنهجي  التناول  حركّية  ك��ون  هو  ذل��ك  على 
العرب  املوؤرخني  اأغلب  عند  احلديث  للتاريخ 
-  هي حركّية  نف�ضه  احل�ضني  فيهم  - مبن 
من  ذات��ه،  احلديث  الع�ضر  لدينامّية  تابعة 
 حيث كونها دينامّية ناجتة عن تفاعل املوؤّر
والجتماعّية  ال�ضيا�ضّية  احل��ي��اة  واق��ع  م��ع 
فورانا  �ضهد  ال��ذي  الواقع  ذلك  والثقافّية، 
بالهوية  الإح�����ض��ا���س  ويف  ال��وع��ي  يف  طاغيا 
وب��ال��ق��ي��م��ة احل�����ض��اري��ة ل��الأم��ة ع��ن��د عموم 
م�ضاربهم   اخ��ت��الف  على  ال��ع��رب  املثقفني 
املحتل  مع  ال�ضدام  ف��رتة  خ��الل  �ضّيما  ول 

الأجنبي الغازي.
كان - اإذن- تف�ضيل احل�ضني لتاريخ العراق 
اأهمية  لإدراك  حماولة  اإّل  هو  ما  احلديث 
الإن�ضان  عا�ضه  ال��ذي  ال��زم��اين  احلّيز  ه��ذا 
انتمائه  عن  النظر  بغ�س  املعا�ضر  العراقي 
القومي والعرقي واملذهبي، ولإمكانية التعّلم 

امللتب�س  ال��ع��راق��ي  للواقع  احلقيقي  والفهم 
املادة  اختيار  خالل  من  احل�ضا�ضة  ولأحداثه 
املنتقاة للدر�س وللفح�س والتعليل التاريخي، 
رمال  كثافة  كثيفة  مادة  كانت  اإذا  خ�ضو�ضا 
ال�ضجر،  اأغ�ضان  ت�ضابك  ومت�ضابكة  البحر، 
التاريخّية  ال��ظ��اه��رة  على  ينطبق  م��ا  وه��و 
 العراقّية املعا�ضرة التي حاول احل�ضني املوؤر
النزيه - رغم املاآخذ التي �ضجلها عليه البع�س 
يف كونه موؤّر �ضلطة - اأن ي�ضجل بكل اإن�ضاف 
اأجل  من  املختلفة  الوطنّية  جماعاتها  حراك 
الو�ضول اإىل حا�ضر حي، واإىل م�ضتقبل م�ضرق 
تتاآزر حتت اأفيائه كل هذه اجلماعات وتلتحم 
ووجودها  م�ضريها  ت�ضوغ  وهي  بينها؛  فيما 
يف  وامل��وؤث��ر  الفاعل  وج��وده��ا  لت�ضوغ  وقوتها 
ا�ضتعمارية(  ك��ربى)  دولية  قوى  مراكز  ظل 
ل  واجتماعية  واقت�ضادية  �ضيا�ضية  متعددة، 
ولذا  مم��ّزق،  �ضعيف  لكل  بينها  جم��ال  ت��دع 

احللقة  ه��ذه  يف  ت���دور  احل�ضني  كتب  ك��ان��ت 
قارئه  واإىل  اإليه  بالن�ضبة  يوما  تكن  مل  التي 
حلقة  هي  بل  اخل��اوي��ة.  اأو  باملفرغة  الفطن 
ال�ضيا�ضية  واملمار�ضة  احل��ي،  احل��دث  تنتقي 
املنبثقة  امل���ّوارة  واحلركة  ال��دال��ة،  والثقافية 
من �ضميم الروح الوطني الذي عّلم احل�ضني 
كتابه  مقدمة  يف  ي�ضرح  كما  الكثري  ال�ضيء 
عن الثورة العراقية الكربى التي اأ�ضيء فهمها 
احلقيقي   امل��وؤر على  لزاما  وك��ان  وتاأويلها، 
ب��ال��ق��راءة  املتعط�ضني  ب��ت��زوي��د  ي�ضطلع  اأن 
الرزاق  عبد  اأخذه  ما  وهذا  املتاأنية،  الواعية 
الكتب  من  جمموعة  يف  عاتقه  على  احل�ضني 
الفريدة وال�ضتثنائية التي تاأمل فيها تاريخنا 
الوطني املعا�ضر عرب نظرة مو�ضوعية حيادية 
املهم  م��وؤل��ف��ه  يف  وا���ض��ح  ه��و  ك��م��ا  من�ضفة، 
 ) اأج��زاء  بع�ضرة  العراقية  ال��وزارات  )تاريخ 
ال�ضيا�ضي  العراق  تاريخ  ب�)  املعروف  وكتابه 
)العراق بني  املعنون  وكتابه   ) اأجزاء  بثالثة 
املهم  وكتابه   ) والن��ت��داب  الح��ت��الل  دوري 
)الثورة العراقية الكربى ( وكتابه ) العراق 
يف ظل املعاهدات ( وكتابه ) اجلبهة الوطنية 
وتطورها(  التاريخية  جذورها  العراق..  يف 
ال�ضيا�ضية  الأحزاب  تاريخ   ( املو�ضوم  وكتابه 

يف العراق(.
وقد كان للمر�س الع�ضال الذي لزم احل�ضني 
ع�ضرين عاما اأثره البالغ على حياته و�ضحته 
وافته  حتى  رويدا  رويدا  بريقها  فقدت  التي 
امل��ن��ي��ة يف ���ض��ه��ر ك��ان��ون ال��ث��اين م��ن ال��ع��ام 
 ضيظل� معرفيا  زادا  خلفه  ت��ارك��ا  1997م، 
عن  والباحثون  للعلم،  املتعط�ضون  منه  ينهل 

احلقيقة التاريخية لعقود طويلة قادمة .
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اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي

ير البع�ض من منتقدي الدين الإ�شالمي اأّن الإ�شالم يكّمم الأفواه ويحّجر العقول, ولي�ض للتفكري م�شاحة لديه, لأّنه جمموعة قوالب جاهزة 
تتوارثها الأجيال, ولكننا بعد طرحنا للمو�شوع على بع�ض مفّكري الإ�شالم راأيناهم يقولون: من الأمور ال�شرورّية لتفجري الطاقات وتن�شيط 
البداعات وحتفيز العطاءات هو حرية التفكري, وقد متيز الدين الإ�شالمي باأنه حف املعادلة بني احلرية والن�شباط, و ي�شحق اأحد 
ار�ض يف نطاق م�شبوط ل ي�شمح لها بالتعدي والطغيان, فلن توؤدي اإىل الدمار وحتجيم  الطرفني حل�شاب الآخر, لأن حرية التفكري اإذا كانت مت

العقول واإخماد الن�شاطات الإبداعّية, وهو عني ما ناد به الدين الإ�شالمي ودعا اإليه:
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اإذ يقول �شماحة ال�شي مكارم نا�شر ال�شريازي 
يف تف�شريه )الأمثل(: 

بعدم  اأتباعها  تن�ضح  الو�ضعية  املذاهب  من  الكثري 
مطالعة ومناق�ضة موا�ضيع و اآراء بقية املذاهب، اإذ اأّنهم 
يخافون من اأن تكون حّجة الآخرين اأقوى من حّجتهم 

ال�ضعيفة وبالتايل فقدان اأتباعهم.
اإّل اأّن الإ�ضالم ينتهج �ضيا�ضة الأبواب املفتوحة يف هذا 
عباد اهلل احلقيقيني  املحققني هم  يعترب  اإذ  املجال، 
الذين ل يرهبون �ضماع اآراء الآخرين، وهو يب�ّضر الذين 
يكتفون  ل  الذين  اأح�ضنه،  ويتبعون  القول  ي�ضتمعون 
برتجيح اجليد على ال�ضيء، واإمّنا ينتخبون الأح�ضن ثّم 

الأح�ضن من كّل قول وراأي.
يف  اأ�ضابعهم  ي�ضعون  الذين  اجلهلة   � ب�ضّدة   � ويوّبخ 
احلق،  �ضوت  �ضمعوا  كلما  ثيابهم  وي�ضتغ�ضون  اآذانهم 
كما ورد يف قول نوح )عليه ال�ضالم( عندما �ضكى قومه 
 َلُهم ِفَر  ِلَتغ  ُتُهم َدَعو ُكلَما   َواإيِن( وج��ّل(:  )عّز  للبارئ 
وا  ر �ضَ ا ِثَياَبُهم َواأَ َضو� َتغ َوا�ض يِف اآَذاِنِهم اِبَعُهم َجَعُلوا اأَ�ضَ

َباًرا()7/نوح(. ِتك وا ا�ض رَبُ َتك َوا�ض
هذه الآية و�ضعت � يف نف�س الوقت الذين يتبعون اأّي قول 
يقال لهم من دون اأّي تفكري يف مدى �ضدقه، وحتى اأّنهم 
ل يحققون ول يبحثون فيه بقدر ما تبحث الأغنام عن 
الغذاء اجليد يف املراعي، و�ضعتهم خارج �ضّف )اأولو 

ال�ضفتان  فهاتان  اهلل(.  )هداهم  والذين  الأل��ب��اب( 
من  املفرط  ال�ضت�ضالم  يبتلوا  مل  بالذين  ان  تخت�ضّ
دون اأّي قيد اأو �ضرط، والذين مل يفرطوا يف تع�ضبهم 

اجلاهلي الأعمى.
واإذا قيل: ملاذا مينع الإ�ضالم بيع و�ضراء كتب ال�ضالل؟ 
نعم اإذا اّت�ضح بعد البحث والتحقيق اأن الكتاب الفالين 
هو م�ضّل فاإّنه يخرج من هذا الأمر، فالإ�ضالم ل ي�ضمح 
باأن ي�ضلك النا�س يف طريق ثبت انحرافه. وبالطبع فاإّنه 
مادام الأمر مل يثبت لأحد، اأي ما زال ال�ضخ�س يف حالة 
التحقيق عن املذاهب الأُخرى لقبول الدين ال�ضحيح، 
ل باأ�س مبطالعة كّل تلك الكتب، ولكن بعد ثبوت ذلك 
الأمر يجب اعتبارها ماّدة �ضاّمة، ويجب اإبعادها عن 

متناول اجلميع.
ولقد وردت بع�س الأحاديث الإ�ضالمية التي توؤّكد على 
حرّية التفكري، ومنها ما ورد عن الإمام مو�ضى بن جعفر 
)عليه ال�ضالم(، خاَطَب فيه اأحد اأ�ضحابه وهو ه�ضام 
بن احلكم قائاًل: »يا ه�ضام، اإن اهلل تبارك وتعاىل ب�ضر 
ر ِعَباِد )17(  اأهل العقل والفهم يف كتابه، فقال )َفَب�ض
ِذيَن  ال اأُوَلِئَك  �َضَنُه  اأَح ِبُعوَن  َفَيت َل  َقو ال َتِمُعوَن  َي�ض ِذيَن  ال

َباِب )18/الزمر(«. أَل اأُوُلو ال َواأُوَلِئَك ُهم ُ َهَداُهُم اهلل
وورد حديث اآخر عن الأمام ال�ضادق )عليه ال�ضالم( يف 
تف�ضري الآية املذكورة اأعاله، قال فيه: »هو الرجل ي�ضمع 
احلديث فيحدث به كما �ضمعه، ل يزيد فيه ول ينق�س«.
وبالطبع، فاإّن تف�ضري )فيتبعون اأح�ضنه( هو املق�ضود يف 
هذا احلديث، لأن اإحدى عالمات اتباع القول احل�ضن، 
هو اأن ل ي�ضيف الإن�ضان من عنده اأي �ضيء على القول، 

وينقله ذاته لالآخرين.
لأمري  الق�ضار  الكلمات  حقل  يف  البالغة  يف  ون��ق��راأ 
املوؤمنني )عليه ال�ضالم(: )احلكمة �ضالة املوؤمن، فخذ 

احلكمة ولو من اأهل النفاق«.

كتابه  يف  ال�����ش��ف��ار  ح�شن   ��ال�����ش��ي وي��ق��ول 
)اأحاديث يف الدين والثقافة والجتماع(:

وحرية  التطوير  ح��رك��ة  ب��ني  وثيقة  ع��الق��ة  ه��ن��اك 
رغبة،  اأو  رهبة  عقولهم  النا�س  قمع  ف��اإذا  التفكري، 
بحيث  الفكري،  والإره��اب  الكبت  اأج��واء  و�ضادتهم 
املاألوف،  خارج  النطالق  عقله  على  الإن�ضان  يحجر 
ول  اجلديدة،  املتطورة  الآراء  يرف�س  املجتمع  اأن  اأو 
 والتجربة، فحينئذ واملناق�ضة  الطرح  فر�ضة  يعطيها 

تتعطل م�ضرية التجديد ول يح�ضل تطور اأو تغيري.
اأهم حقوق  اأ�ضا�ضي من  والراأي حق  الفكر  اإن حرية 
وي�ضتثمر  باإن�ضانيته،  الإن�ضان  ي�ضعر  بها  الإن�ضان، 
العقل،  نعمة  له، وهي  نعمة وهبها اهلل تعاىل  اأعظم 
احلياة،  واإعمار  الكون،  ت�ضخري  من  يتمكن  وعربها 

حيث اأراد اهلل تعاىل منه ذلك.
و�ضمانها،  احلرية  هذه  بحماية  الإ�ضالم  اهتم  وقد 
الأه���واء  ت��اأث��ري  حت��ت  تقع  ل  حتى  اأدائ��ه��ا،  وتر�ضيد 
تدعو  الكرمي،  القراآن  يف  كثرية  فاآيات  وال�ضهوات، 
تفكريه،  وتفعيل  عقله،  ل�ضتخدام  باإحلاح  الإن�ضان 
يف خمتلف اجلوانب واملجالت، ففي �ضياق احلديث 
عن الكون واحلياة ويف ق�ضايا املجتمع والدين، يتكرر 
 ِقُلوَن َتع  ُكمَلَعلو  ِقُلوَن َتع اأََف���اَل  تعاىل:  قوله 

.ُروَن اأََفاَل َتَتَفكو
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فال  العقل،  واإعمال  بالتفكري  ياأمر  الدين  كان  واإذا 
اأو  ال���راأي،  حرية  مب�ضادرة  ير�ضى  اأن  اأب���دًا  ميكن 
هذه  حلماية  �ضوابط  ه��ن��اك  نعم  الفكر،  اإره���اب 

احلرية من عبث العابثني واإف�ضاد املغر�ضني.
قد يكت�ضف الإن�ضان خطاأ فكرة من اأفكاره، اأو نقطة 
يتعرف  وقد  وممار�ضاته،  �ضلوكياته  بع�س  يف  �ضعف 
على منهج اأف�ضل، واأ�ضلوب اأح�ضن، ل�ضاأن من �ضوؤون 
حياته، لكن تخونه ال�ضجاعة واجلراأة، وتاأ�ضره العادة 
تاأخذه العزة بالإثم - على حد تعبري  اأو  األفها،  التي 
فر�ضة  نف�ضه  على  ي��ف��ّوت  وه��ن��ا   - ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 

التطوير والتجديد، واختيار الأ�ضح والأف�ضل.
حياة  يف  ون��ف��وذه��ا  �ضغطها  ل��ل��ع��ادات  اأّن  �ضحيح 
ال�ضالم(:  )عليه  علي  الإم���ام  يقول  كما  الإن�ضان، 
)للعادة على كّل اإن�ضان �ضلطان( و)اأ�ضعب ال�ضيا�ضات 

نقل العادات(.
العادة،  �ضلطان  تواجه  اأن  ت�ضتطيع  الإرادة  قوة  لكن 
�ضغوط  من  قراره  ينتزع  الذي  هو  الواعي  والإن�ضان 
العادات ونفوذها، يقول الإمام علي )عليه ال�ضالم(: 
وج��اه��دوا  ال���ع���ادات  ت���رك  ع��ل��ى  اأنف�ضكم  )غ��ال��ب��وا 
اأنف�ضكم برتك العادات  اأهواءكم متلكوها(، ) ذّللوا 

وقودوها اإىل اأف�ضل الطاعات(.

يف  اجل��ن��دي  احلليم  عبد  امل�شت�شار  وي��ق��ول 
كتابه )الإمام جعفر ال�شادق(: 

الفكرية  النزاهة  على  القائم  »الواقعي«  املنهج  اإّن 
عبداهلل  اأب��و  الإم���ام  اأ�ّض�ضه  ال��ذي  العقلية  واحل��ري��ة 
جعفر ال�ضادق )عليه ال�ّضالم( هو الآن منهج عاملي، 
يدين به اجلميع للقراآن واأ�ضول الفكر الإ�ضالمي على 
العامل  علماء  ا�ضتخل�س  حني  ففي  بعد،  �ضى  ما 

القدمي من اليونان
» نظريات « عمموها ليخ�ضعوا لها نتائج ال�ضتنباط، 
وفر�ضت �ضيادة الفكر الر�ضتطالي�ضي على العقل يف 
اأورّبا منطق النظريات والعمومات، وقاومت الكني�ضة 
يف تاريخها القدمي حرية التفكري، نرى القراآن ينبه 
 « يف  يتمثل  التي  باملح�ضو�س  العتبار  على   » العقل   «
الواقع « واأن يرف�س ال�ضت�ضالم للعمومات التي حتكم 
ا�ضتعمال  اإىل  الإن�ضان  وير�ضد  واقع.  اأمر  اأي  مقدما 

فكره » بحرية « من اأي قيد.
بل نرى الإمام ال�ضادق يعترب » التقليد « مذلة عقلية 
»وا�ضتعبادًا للنف�س«، ويحاجج يف ذلك حجاج القراآن، 

ويف�ضره تف�ضريه الرائع.
ال�ضادق يف معنى  اهلّل  اأبي عبد  اأبي ب�ضري عن  عن 
اهلّل(  دون  من  اأربابا  ورهبانهم  اأحبارهم  )اتخذوا 
دعوهم  ولو  عبادة،  اإىل  دعوهم  ما  واهلّل  )اأم��ا  قال 
ما اأجابوهم. ولكن اأحلوا لهم حراما وحرموا عليهم 

تعبري  ويف  ي�ضعرون(.  ل  حيث  من  فعبدوهم  حالل. 
اآخر يقول: عن اأبي ب�ضري عن اأبي عبد اهلّل ال�ضادق: 
اأربابا من دون اهلّل قال  اأحبارهم ورهبانهم  اتخذوا 
)واهلّل ما �ضاموا لهم ول �ضلوا. لكن اأحلوا لهم حراما 
وحرموا عليهم حالل فاتبعوهم(. فالتباع دون فهم، 
يف احلالل واحلرام، اأو غريهما، ترك لزمام النف�س 
وتلك  وقدرتها،  حلريتها  واإه���دار  الغري،  قب�ضة  يف 

عبادة لغري اهلّل. ولي�س بعد ذلك كفر.
للحرية  ال��دع��وة  ال��ع��ب��ارات يف  م��ن ه��ذه  اأب��ل��غ  ولي�س 

الفكرية واحلث على الجتهاد وا�ضتعمال العقل.
يقول ال�ضافعي عن مكانة علي يف علوم الإ�ضالم )كان 
علي كرم اهلّل وجهه قد خ�س بعلم القراآن والفقه لأن 
النبي �ضلى اهلّل عليه و�ضلم دعا له. واأمره اأن يق�ضي 
بني النا�س. وكانت ق�ضاياه ترفع اإىل النبي �ضلى اهلّل 

عليه و�ضلم فيم�ضيها(.
الر�ضول  الفراغ من جتهيز  اآىل على نف�ضه بعد  ولقد 
اأو  لل�ضالة  اإل  يرتدي  األ  اآل��ه  وعلى  عليه  اهلّل  �ضلى 
باأمور  مهتما  فجمعه   - اأ�ضلفنا  كما   - القراآن  يجمع 
باملحكم  تتعلق  وفقهها  ال�ضريعة  يف   » اأ���ض��ول��ي��ة   «
يحتمله،  وما  الجتهاد  يحتمل  ل  مبا  اأي  واملت�ضابه، 
وبالن�ضو�س التي ن�ضخت والتي هي واجبة التطبيق، 
والعزائم  التخ�ضي�س،  والذي يحتمل  وباملطلق منها 
املحرم  وفيها  وامل��ن��دوب��ات،  وبالفرو�س  والرخ�س، 
واآداب.  ف�ضائل  من  لالأمة  تهذيب  هو  وما  واملكروه، 
ويف نهج البالغة « طائفة من اأ�ضول الفقه التي ينبه 

عليها اأمري املوؤمنني ر�ضي اهلّل عنه
وعلم  علمه  عن  �ضئل  حينما  عبا�س  ابن  �ضدق  لكم 
البحر  ج��وار  اإىل  كالقطرة  فقال:  )علي(  عمه  ابن 

املحيط.
وهذه وتلك اأ�ضا�ضيات يف اأ�ضول الفقه.

وحرية التفكري توجب » الجتهاد « على اأ�ضا�س العلم 
كما يقرر ال�ضافعي يف » ر�ضالته «، مع النزاهة الفكرية 
وحتقيق  ب��وج��وده،  تثق  مبا  اإل  مقيدة  غري  الكاملة، 
الأ�ضل،  ويف  الفرع  يف  والتدقيق  وتنقيحه،  املناط 
وال�ضند، فيما لي�س قطعي الورود يف ال�ضنة اأو قطعي 
الدللة فيها اأو يف الكتاب العزيز، ومع اتخاذ الأهبة 

والدربة، وهذه كلها اأمور يوجبها القراآن وال�ضنة.
مبا  لالإ�ضالم  املنهج  بهذا  مدينة  العاملية  واحل�ضارة 
طور من فكر الأمم التي دانت به، يف اأربعة ع�ضر قرنا، 
ومن اأ�ضاليبها، وو�ضائلها العلمية، حتى �ضبغ فكرها، 
يف �ضكله ومو�ضوعه، �ضبغة اهلّل. ومن اأح�ضن من اهلّل 
�ضبغة وكما ارتفع العرب درجات بالإ�ضالم انتفع به 
اأ�ضلموا، وممن مل ي�ضلموا. ومن ثمة  كل الأمم ممن 
كله. فتلك خ�ضائ�س  للعامل  كله  الإ�ضالم خريا  كان 
اإليه  والطريق  وال�ضمو.  والأبدية.  العاملية.  ر�ضالته: 

مفتوحة حتى يرث اهلّل الأر�س ومن عليها.
وما تقدم الإن�ضانية اإل حا�ضل دفع اهلّل النا�س بع�ضهم 
ببع�س، واأخذ بع�ضهم بيد البع�س - ومن اأجل ذلك 
على  ال��ق��درة  بخ�ضي�ضة  الإ�ضالمي  الفقه  اخت�س 
الدين،  وحفظ  الي�ضر  مع  ومواكبته،  التطور  اإحداث 
القراآن  اأ�ضول  على  اهلّل  به  اأمر  الذي   » بالجتهاد   «

وال�ضنة.
اإمارة  اإذا توىل   .» اأعلن » علي « مت�ضكه » بالجتهاد 
ذلك  اأج��ل  وم��ن  اخل��ط��اب.  اب��ن  عمر  بعد  املوؤمنني 
واأعلن  ع��وف.  بن  الرحمن  عبد  له  يبايع  مل  وح��ده، 
عثمان التزامه باأن » يتبع « عمل ال�ضابقني فجعل عبد 

الرحمن يبايع له.
ب��ادئ  م��ن  »ع��ل��ي«  �ضعارات  م��ن  �ضعار  »فالجتهاد« 

مل  ذل��ك  وم��ن  بعده.  من  ال�ضيعة  و�ضعارات  الأم���ر. 
الذين  البغي�س  ال�ضوت  ذلك  اإىل  عظماوؤهم  ي�ضخ 
اأعلن اإقفال باب الجتهاد يف القرن الرابع الهجري، 
�ضهد  بل  الفكر.  �ضعلة  وتخبو  التقليد،  اأبواب  لتنفتح 
ال�ضيعة يف القرن الرابع ذاته نه�ضة �ضاملة ترتائ يف 
اأعمال عظمائهم. فا�ضتعمال العقل اأ�ضل. والأ�ضل ل 

يتعطل.
ا�ضتخال�س  يف  الفكرية  احل��ري��ة  اإل  الجتهاد  وم��ا 
بالواقع   « العتبار  اأو  العلمية  وال��ن��زاه��ة  النتائج، 
حتمالن  ال��ل��ت��ان  العجلتان  وه��ات��ان   .» وال�ضحيح 
جمال�س  �ضعار  هما  املنجب.  الإن�ضاين  الفكر  موكب 
اأ�ضا�س  هما  بل  البيان.  �ضلف  كما  ال�ضادق  الإم��ام 
جتاربه  من  حيان.  بن  جابر  تلميذه  ا�ضتخل�ضه  ما 
التجريبي:  املنهج  اأورب��ة  اإىل  انتقل  وعنه  العلمية. 
يف  ي�ضمى  كما   » وال�ضتخال�س  التجربة   « منهج  اأو 

الع�ضور احلديثة.
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الأدب حينما يفتقد اىل هوية معينة وهدف نبيل، ول يراعي م�ضوؤوليته الأدبية والأخالقية، 
به؛  والإن�ضان كما يفرت�س  اأجل رقي احلياة  ال�ضامية من  ر�ضالته  اأداء  �ضبيله عن   وي�ضل
اإبداعيًا ... بتاأ�ضري ثقايف هنا،  وباخت�ضار �ضديد عندما ل يحمل الأدب بني طياته همًا 
اأو حماولة تثبيت مغزًى اأدبي هناك، واأعني هنا بالهم الدوافع اخلفّية املوّلدة للن�ضو�س 

الأدبية، �ضعرًا ونرا.
اأقول اإذا مل يحمل الأدب يف طرحه مثل هذا الهم الإبداعي؛ ل�ضك �ضيغدو جمرد ترف ذهني 
فارغ، وعبث ممجوج ، ويغدو جمرد لعب �ضاذج بالكلمات، ل يقدم ول يوؤخر، بل اأن وجوده 

كعدمه.
اأ�ضوق هذه املقدمة املقت�ضبة ملا اأطالعه - مع الأ�ضف ال�ضديد - يف الكثري من و�ضائر الن�ضر.. 
�ضواء الورقية منها اأم الإلكرتونية من ن�ضو�س الأدب الهابط يف جميع اأجنا�ضه وفنونه، نتيجة 
فقدان ال�ضوابط ، وال�ضت�ضهال املوؤ�ضف يف عملية الن�ضر، حيث غدت ال�ضاحة مفتوحة ملن 

هّب ودّب .
وحيث اإن اأغلب ما ين�ضر من تلك الن�ضو�س ل تعدو كونها جمرد ن�ضو�س منفلتة من كل 
�ضابطة اأو قيد اأو حدود، والأدهى حقًا اعتقاد اأ�ضحابها باأنها منجز غري م�ضبوق يف دنيا 
الأدب والثقافة، وفلتة من فلتات الإب��داع، وفتح مبني من فتوحات الفكر با�ضم احلداثة 
والتجديد واملغايرة، لكن املوؤمل حقًا اإن مثل اأولئك املتنطعني من اأن�ضاف الأدباء؛ ل يعدمون 

املطبلني واملزمرين من اأ�ضباه املثقفني.
ولكن يف ذات الوقت هنالك يف املقابل ن�ضو�س ملتزمة حتاول اأن تروي التح�ض�س اجلمايل يف 
ذائقة القارئ، وتروي عط�ضه املعريف  ..  اإ�ضافة ملا توفره من متعة ح�ضية وجمالية، فت�ضيف 

اليه �ضعوريًا، وتو�ّضع من مداركه فكريًا. 
ل�ضبب ب�ضيط هو اإن تلك الن�ضو�س تنبع ب�ضدق من اإميان مبدعيها باأنف�ضهم وق�ضيتهم .. 
وتعك�س الهم الأدبي والإبداعي الذي يحملونه ب�ضدق و�ضجاعة ... حتى ولو  بلغ  حّد الت�ضحية 
عند البع�س منهم  اأن تتعّر�س حياته للخطر، و كانت تلك الن�ضو�س على و�ضك اأن تودي 
بحياة قائليها اىل ال�ضت�ضهاد اأو ال�ضجن من قبل قوى الكفر والظالم ... ل بل وتوؤدي حتى 

ب�ضامعيها ومقتنيها اىل العتقال اأو الإعدام اإبان احلقبة املا�ضية. 
خا�ضة منها ما يرتبط بالق�ضايا الدينية كق�ضية الإمام احل�ضني عليه ال�ضالم، وواقعة الطف 
اخلالدة، باإحياء طقو�س عا�ضوراء، اإ�ضافة اىل عك�س الآخر من الأدب غري الديني لهموم 

الإن�ضان وتاأ�ضريات معاناته الراهنة باأ�ضدق تعبري... ك�ضورة و�ضاهد حي  على ع�ضره. 
اإ�ضافة اىل الآثار الأدبية الأخرى يف ال�ضوؤون الأدبية العامة، وعك�ضها ملعاناة الإن�ضان وهمومه.  
لذلك نرى اإن ق�ضيدة واحدة  على �ضبيل املثال قد تكتب اخللود لقائلها كما يف العديد من 
ال�ضواهد يف اإرثنا الثقايف والأدبي على مثل هذا، بينما جند اأطنانا من الكتب تتكد�س يف 
املكتبات واملخازن  كدواوين �ضعر وغريها من �ضروب الأدب، ل ت�ضاوي �ضعر ورقها اأو تكلفة 
اآفة الزمن  طبعها،  �ضتبقى تغطيها تراكمات الغبار، وتلفها غياهب الإهمال، وتقر�ضها 

بالن�ضيان.

البطل اي��ه��ا  زه����وا  ب���ع���ّزك  افخ�������������ر 
ب����ات يكتمل مل��ث�����������������������������������ل��ك ج��ي�����ض   ف���ال 

ج��ي�����ض ال��ع�����������������������راق ا����ش���ود يف ع��رائ��ن��ه��ا
ه���و ال�����ش�����������������ن��ان ���ش��ي��ج��ري خ��ل��������ف��ه ن�شل

ي��ام�����������������ن ت�����ش��ام��ى ل�����ش��ع��ب ان����ت ح��اف��ظ��ه
م���ن ���ش��ول��ة احل���ق���د ف��ل��ي�����ش��رب ب�����ك امل��ث��ل

�شمعته الي������ام  م���ع  ت�����ش��������������������ام��ت  ج��ي�����ض 
ي��رع��ى ال���ذم���ام وك��������ان ال�����ش��ي��ف وال��ن�����ش��ل

ب��ذّل��ة ال�����ش��ع��وب  اع�����داء  خان�������������وك 
ح��ت��ى اع��ت�����������������������ل��وك ب�����ش��ه��م ي��ت��ب��ع ال��ن��ب��ل

كيدهم تدم�������ر  ان  ح��ّي��ا  خ�ش�����وك 
ثكلوا ه���م  ف��ي��ك  م��ي��ت��ا,  وخ�ش������������وك 

ل��ك��ن��م��ا ل�����������������������������م مت���ت ذك������راك يف دم��ن��ا
ف���ان���ت ف��ي��ن��ا ن��ف�����������������������������و���ض زاده������ا الم���ل

حتدثنا اآم�����ال  ب���ذك���راك  نح�������������يي 
متتثل الب��ط�����������ال  �ش�������������ولة  ع���ن 

ش��ع��ب��ه ك����رم��� م���ث���ل���ك ج���ي�������ض ي��������اأت 
قب�����������لوا م���ا  لل�شي���م  ك��رام��ت��ه  اب���ت 

لتططه ف��خ��را  بنان������ك  ارف����������ع 
يكت��مل           ال�����ش��ع��ب  وف��ي��ك  م��ن��ك,  ف��ال�����ش��ع��ب 

◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر

الن�ض الأدبي بني الهوية وال�شياع




 فيصل اجلنوبي
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��ك��ف��ي��ن��ا ي ����ي����دي  ش�����  ج����������وادك  اأ������ش�����ر
���م���ع���وا جت األ������ي������ك ش����ائ����ب����ة����� م�����ن ك�������ل
�������ش���اب���ق���وا ت ك����اأ�����ش����راب اجل����������راد زم�������ر
�����ش��اده��م ع�����ًا ل��ف ر�����  ح���ق���اًل ح�������ش���ب���وك
���ه���اف���ت���وا ت و  �����ك�����اث�����روا  ت ال�����ذي�����ن   اأن
����������داوًة--- ع  ال�����ش��ن��ني األف   م���ن���ذ  ل�����ك
اأغ�����م�����اده يف   وال�������ش���ي���ف ب���اغ���ت���وا   اأن
���ه���م غ���ا����ش��� ه����ي����ب ف����امل ال�����وط�����ن ولأن����������ك
امل�����ك�����ت�����وب ح����ت����ى ه������ذه م������ن ي������وم������ك
����ن����ا رح���� وج ي����ا�����ش����ي����دي م��������اذا ن�����ق�����ول
م�����ن اأخ�����������وة واحل��������ق ه�������م اأرواح������ن������ا
���غ���ت���ال���ن���ا ل����ه����م ت وال�������ي�������وم اأوغ���������������اد
���ي�������ش���ن���ا ودم���ائ���ن���ا ح���ت���ى اأح����ت����وي����ن����ا غ
ون����ه����م ال��������ذي دوم���������ًا وق���ف���ن���ا د ح�����ن����� ن
��ق��ري��ره��م ت ال�����غ�����رب يف  ���ن���ف���ون���ا  ه����ل ����ش
م���ت��� زاح��� ت ه����ذا ال����ع����راق ل���ه ال���ع���رو����ض
ف���ي���ه���ا ال�����رج�����ول�����ة ع������ا ه��������واأم��������ة
���ه���ا ع ل���ظ���ل���و ال����ق����ل����وب ف������ارق������ت ف����ي����ه
����خ����ت����اره����ا ف����ي����ن����ا ن������زه������ًة ن امل������������وت
����ه����ور ن��خ��و���ش��ه��ا ط ي����ااأخ����وت����ي ح�������رب

اأ����ش���ح���ى ���ش��اخ�����ض م��ث��ل ال�����ذي ب���ال���ط���ف
��ل��ق��ل��وا ق وارم���� وال���������ش واج���ذ��� وا ال���ن��� ش������� ع
الر������������ض ت���ب���ق���ى ط������اه������ر وف����رات����ن����ا
وط��������ن ل���ن���ا ف���ال���ن�������ش���ع���ى ف���ي���ه ����ش���وي���ًة
ش���اه���د����  واجل����م����اح����م  ف����ي����ه ���ف���ن���ى  ن اأو 

���ع���ي�������ض ك���������رام �������ش������ادًة اأب��������دًا  اأم��������ا ن

���ي���ن���ا دم��� ه����م ي���� وط���� و�����ش احل���ل���ي���م ل����د���� ج
ف���ي���ن���ا وم����ا�����ش����ي د ح����دوه����م���� ي ال����ك����ف����ر
��ي��ن��ا وا م��ا���ش��� ش������� ق����د ن ال��غ��ن��ي��م��ة ش����وب�����
����رون����ا ف��������اأذا ب���ه���م وج��������دوا ال�����زه�����ور ق
�����ح�����ن م�����ا وادي����ن����ا ن  ن�������� م ���ع���ل���م���وا  ي  
�����ش��ي��ن��ا ح  ك����ون���� ت اأن  ��ق�����ش��ي  ي  ف���ال���ع���ق���ل
����ه����م ودي����ون����ا ب غ����ائ����ن����ًا ه�����اج�����ت���� و�����ش
���ن���ون���ا ج امل���������ش����ا�����ض م�������اق�������ّدروا م����ن����ك
���ري���ن���ا ع ي�����وم�����ًا واأن����������ت ���خ���ت���ب��� ت ن������� ل
������ف������رت������ه ب�����غ�����ائ�����ل اأي����دي����ن����ا ق������د ع
���ب���ي���ن���ا و��������ش�������ادًة وج ه�����م الأك�������������ف����� ل
���ن���ج���ي���ن���ا ل����ن����ا ي م�����ف�����ت�����اح وال�����������ش�����رب
ي�����ن�����ا ر����� ح����ك����م����ًا ل����ن����ا لداع��������ي��������ًا وق
م���ع���ي���ن���ا ه��������م و الذ�������� م ب�����ال�����ن�����ائ�����ب�����ات
������������راة ب�����اأ�����ه�����ر وب���ط���ون���ا ق������وم������ًا ع
������������اله اأم���ي���ن���ا ت اأج��������ي��������ال ت����ب����ت����ه���� ك
���ق���ي���ن���ا ي ل����ل���������ش����م����اء ش������وت������� وال�������ع�������ز
�������ش���ون���ا وح د م����ل����وك����ًا ل������ل������ر وغ���������دت
���رث���ي���ن���ا ت ه�����اله�����ل ال���������ش����ع����وب ع���ك�������ض
�������ط�������ري �����ش����م����ال����ن����ا ومي���ي���ن���ا ف����ي����ه����ا ت
اأه�����������د ال���������ش����غ����ار اأك������ف������ه وع���ي���ون���ا
�����ف�����وا ����ش���ف���وف���ًا وان���������ش����دوا ه���ادي���ن���ا وق
وال����ن����خ����ل ي�����زه�����وا ب���ا����ش���ق���ًا ع��ال��ي��ن��ا
��ع��ن��ي��ن��ا ك����م����ا ي ع���ن���ي���ك���م��� ي والأم�������������ر 

ي����ن����ا  رو���� ه����ري����ن م�����ن ي���� وال����ن ب�����احل�����ب
بينا والت  والأك����ف����ان  ال���ك���اف���ور  راب����ه���� وت

 
جمال ال يف
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• اعداد:علي الها�ضمي 

الذين  البالغني  عند  املبكرة  ال��وف��اة  خطر  ي��زداد 
اليوم  يف  �ضاعات  ثالث  ملدة  التلفزيون  ي�ضاهدون 
اأك����ر، ب��امل��ق��ارن��ة م��ع ال��ذي��ن مي�ضون  اأو  ال��واح��د 
بح�ضب  التلفزيونية،  ال�ضا�ضات  اأم��ام  اأق��ل  اأوق��ات��ا 
هارت  "اأمريكان  جملة  يف  نتائجها  ن�ضرت  درا�ضة 

اأ�ضو�ضيي�ضن".

الأ�ضتاذ  غونزالز  مارتينيز  ميغيل  الطبيب  وق��ال 
املحا�ضر يف ال�ضحة العامة يف جامعة نافاري والقيم 
الرئي�ضي على هذه الأبحاث اإن "م�ضاهدة التلفزيون 
من اأبرز اأمناط ال�ضلوك التي ل حركة فيها يف منط 

حياتنا اليوم الذي ي�ضوده غياب احلركة".
اإليها  تو�ضلت  ا�ضتنتاجات  نتائجنا  "تعزز  واأ�ضاف 

درا���ض��ات �ضابقة وح���ددت راب��ط��ًا ب��ني امل���دة التي 
تخ�ض�س مل�ضاهدة التلفزيون وخطر الوفاة".

وتو�ضل الباحثون اإىل اأن خطر الوفاة اأكرب مبرتني 
التلفزيون ملدة ثالث  ي�ضاهدون  الذين  ه��وؤلء  عند 
�ضاعات اأو اأكر يف اليوم الواحد، باملقارنة مع هوؤلء 

الذين مي�ضون اأوقاتًا اأقل اأمام التلفاز.

 3ساعات يوميًا أمام التلفاز تزيد خطر الوفاة المبكرة

منافع غذائية مدهشة في بذور البطيخ!
الأح��م��ر  البطيخ  اح��ت��واء  م��ن  ال��رغ��م  على 
املعروف عندنا ب�) الرقي ( على العديد من 
املنافع ال�ضحية، يبدو اأن بذوره اأي�ضًا تخفي 

كمًا هائاًل من املواد املفيدة.
التغذية  اأخ�ضائيي  م��ن  ال��ع��دي��د  وين�ضح 
اأو  تناولها  بل  ل  البطيخ،  ب��ذور  رم��ي  بعدم 
اإدراجها �ضمن غذاء يومي. فهي غنية باملواد 
الربوتينية، اإذ يحتوي كل منها )يزن حوايل 
108 غرامات( على ما يقارب 31 غرامًا من 
التي ت�ضم جمموعة مهمة  املواد الربوتينية 

من الأحما�س الأمينية ال�ضرورية للج�ضم.
كما حتتوي على ن�ضبة من املواد الدهنية التي 
الدهنية  الأحما�س  من  معظمها  يف  تتاألف 
غري امل�ضبعة التي تقي من الأمرا�س القلبية 
الوعائية وحتافظ على �ضحة الب�ضرة اجللدية 

بحمايتها من عاديات الزمن وال�ضيخوخة.
امل��ع��ادن على  تقدم جمموعة من  ذل��ك  اإىل 
راأ�ضها الفو�ضفور الذي ي�ضارك يف بناء الروة 
العظمية، والبوتا�ضيوم الذي يقي من ارتفاع 
�ضغط الدم، واملغنيزيوم املهم ل�ضمان وظيفة 
القلب، والنحا�س الذي ي�ضارك يف �ضنع �ضباغ 
لل�ضعر  املميز  اللون  يعطي  ال��ذي  امليالنني 
واجللد، واإىل جانب هذه املعادن توجد اأخرى 

مثل الكل�س، واملنغنيز، والزنك.
ي�ضاف اإىل كل ما �ضبق فيتامينات املجموعة 
ب التي تتاألف من الرببوفالفني، والنيا�ضني، 
والثيامني، وحام�س البانتوتينيك، وحام�س 
ج��دًا  مهمة  الفيتامينات  وه���ذه  الفوليك، 
ل�ضحة جهاز القلب واجلهاز اله�ضمي وجهاز 

املناعة واجلهاز الع�ضبي.
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مع  التغريدات  مل�ضاركة  خا�س  زر  عر�س  تويرت  تخترب 
تطبيق الوات�ضاب عرب تطبيقها الر�ضمي على الأندرويد.

وظهر الزر لدى العديد من م�ضتخدمي تطبيق تويرت على 
الأندرويد يف الهند، حيث نراه يف �ضفحة التغريدة يف 
الأعلى بجانب اأيقونة البحث، وعند ال�ضعط عليه ميكنك 
م�ضاركة رابط التغريدة مع ا�ضافة ر�ضالة ن�ضية لها ثم 

ار�ضالها اإىل اأية حمادثة اأو �ضديق على الوات�ضاب.
ال��دول التي ين�ضط فيها  اأك��رب  وتعد الهند واح��دة من 
الفوري، لذا فاإن  للتوا�ضل  الوات�ضاب  ا�ضتخدام تطبيق 
دخول تويرت يف �ضراكة مع الوات�ضاب من هذا النحو من 

�ضاأنه اأن يرفع عدد م�ضتخدميها ومعدل تفاعلهم اأي�ضًا.
لكن ليزال من غري الوا�ضح بعد اإن كانت هذه التجربة 
على م�ضتوى العامل وهل هناك نية لتو�ضيعها ل�ضريحة 

م�ضتخدمني اأكرب ام فقط �ضتكون خا�ضة بالهند.
بالطبع يوفر تطبيق تويرت خيار م�ضاركة التغريدات مع 
كل التطبيقات يف جهازك من بينها الوات�ضاب وذلك عرب 
زر خا�س بامل�ضاركة، لكن هذه الطريقة اجلديدة بت�ضهيل 
عملية امل�ضاركة �ضتكون اأف�ضل للم�ضتخدمني الذين كثريًا 
وجمموعات  اأ�ضدقائهم  مع  التغريدات  ي�ضاركون  ما 

الوات�ضاب.

تعديل جديد على خوارزمية عر�س املحتوى يف اآخر 
ب��وك. هذه امل��رة يتعلق مبحتوى  الأخبار على في�س 
عني  يف  ب��وك  في�س  �ضتاأخذ  حيث  حتديدًا  الفيديو 
مقاطع  عن  الإع��را���س  اأو  م�ضاهدة  م��دى  الإعتبار 
الفيديو من اأجل حت�ضني عر�س املحتوى مبا ينا�ضبك.

اأي لو كنت ت�ضاهد معظم اأو كل مقاطع الفيديو التي 
ين�ضرها اأ�ضدقائك على ح�ضاباتهم، فاإن في�س بوك 
التي حتوي مقاطع  املن�ضورات  لعر�س  اأكر  �ضيميل 
تتجاوز  لو كنت  اأي�ضًا  و  لديك.  اأكرب  بدرجة  فيديو 
مقاطع الفيديو التي تن�ضر ول ت�ضغلها، فاإن في�س بوك 

التي  الفيديو  مقاطع  ملن�ضورات  اأق��ل  قيمة  �ضيعطي 
ين�ضرها اأو ي�ضاركها اأ�ضدقائك.

الفيديو، لكن  يتعلق مبن�ضورات  ب�ضكل عام ما  هذا 
كيف ترتب في�س بوك من�ضورات الفيديو فيما بينها، 
التي  الفيديو  مقاطع  ك��ل  ت�ضاهد  كنت  ل��و  مبعنى 
ين�ضرها اأ�ضدقائك، ما هو املعيار املتبع الذي يجب 
ان يعر�س من�ضورات �ضديق معني قبل الآخر؟ هنا 
الإجتماعي  التفاعل  م�ضتوى  اإىل  بوك  في�س  تنظر 
مع املن�ضورات، مبعنى كلما زاد تفاعلك من تعليقات 
معني،  �ضديق  م��ع  املن�ضور  وم�ضاركة  اعجابات  و 

اأ�ضبحت من�ضورات الفيديو اخلا�ضة به تظهر اأكر 
ويف ترتيب اأعلى.

اجلدير بالذكر اأن الفيديو املق�ضود هنا هو الذي يتم 
رفعه مبا�ضرة على في�س بوك ولي�س م�ضاركة مقاطع 

فيديو من خدمات اخرى مثل يوتيوب او فيميو.
وياأتي هذا التحديث لتح�ضني جتربة امل�ضتخدم فيما 
وذلك  وم�ضاركة  كم�ضاهدة  الفيديو  مبقاطع  يتعلق 
الفيديو  مقاطع  م�ضاهدة  تعزيز  نحو  اأوىل  كخطوة 
الإعالنية لحقًا التي تعّول عليها في�س بوك ب�ضكل 

كبري لزيادة عائدات ال�ضركة.

فيس بوك تعدل خوارزمية عرض منشورات الفيديو في آخر األخبار

تويتر تختبر زر مشاركة التغريدات مع الواتساب على األندرويد




   
  
  




















ر�شالة اىل المام ال�شي�شتاين 
) دام له ال�شريف ( 

• �ضالح اخلاقاين

 لد فاطمة )عليهم ال�شالم( , من �شّل عنهم فاإنه العمى ومن اهتد لة من و م ومن اآياته اأن خلق لنا النور وجعل للنور ح
فله البالء ي�شرب على بالءه فيوفى اإجور ال�شابرين , هكذا كان منذ اأن تالقفوها تالقف ال�شبية للكرة وقال معاوية  

عن الذين تلم�شوا احلق فوجدوا عليا )عليه ال�شالم ( مثاله ومداره ) اأن اقتلوهم حتت كل حجر( . ليطفح الدم العلوي 
جداول متالأ اأوعية التاري وتغدو قوافل ال�شهداء بال منا لركابها .. كاأن الولدة على النتماء لأولك احلملة اإيذان 

بالقتل يف كل جيل .
وما اليوم اإل مو�شم اآخر قد اأينعت فيه روؤو�ض وحان قطافها , فهّب من ا�شتنه�شه مقال معاوية يعيد م�شهد الثاأر والت�شفي 

نة الأولني , فكانت احلرب التي كانت لل�شيعة خا�شة نغم�ض يف اإوارها لنفنى بعد اأن اأطعمنا ال�شجون اآباءنا  ويقتفي �ش
واإخواننا يواأدون فيها بال ذنب . ثم دارت بنا الدوائر .. �شنني ك�شني يو�شف لنا فيها اأن لن�شبع ول نك�شى , حتى اإذا 

خ�شف اهلل بكبريهم الر�ض و�شار اىل ما�شار اليه اأ�شالفه , اأعدوا لنا �شفرة اأخر ونطعا جديد .. يذبحوننا على املدن 
التي ننتمني اليها , على اأ�شمائنا وينون اأ�شالئنا على �شحكاتهم املري�شة 

 �شنوات طوال والكالم يف مدن اجلنوب فيها من معاين املوت ما فيها من الكلمات
اللطيفية .. داع�ض .. ذباح املجموعة .. اإغت�شبوا الن�شاء قبل قتلهن .. حتى الطفال 

وما اأبعد مدعى الطائفية عن حقيقة ال�شراع وما اأهونه على �شطوة التفنيد .. 
 مل عاأ و ه كب ر ناإ ن ش� حاأ ي ي هتال ب م ه ل اد ج و ة ن ش�  احل ة ظ ع و امل و ة م ك  احل ب ك ب ر يل ب ش� ىلاإ ع يقل قراآن الطائفتني )اد اأ

( ؟!  ين د ت ه امل ب مل عاأ و ه و هيل ب ش� ن ع ل ش� ن  مب
األ يهتز عر�ض ربهما لقطرة دم ت�شفك بغري احلق ؟!

بعث نبيهما رحمة للعاملني ؟!  ي اأ
بلى واهلل ولكنها �شهوة الدم وما وجدوا عليه اآباءهم وف�شلة مال يحملها اإليهم من له يف دمائنا راحة ومنعة وماآرب 

 اأخر
�شيدي 

هّون ما نزل بنا اأنه بعني اهلل , واأن لنا من حملة النور بقية يعي�ض بني هرانينا ير وي�شمع , واأن لنا معه دولة هو 
بانيها , واأنك لنا منه خليفة ن�شري حتت رايتك حتى يحكم اهلل وهو خري احلاكمني .           
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سارع للحصول على نسختك
 من إصدارات العتبة الحسينية المقدسة 

)الرو�شة احل�شينية- الأحرار- الوار-  القوارير- احلفي- �شد اخلطباء- امل�شباح- احل�شيني 
ال�شغري- الرباعم- فتية اخلري- فتاة اخلري- �شد القراآن- ال�شالح احل�شيني(....وغريها

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

4444  �ه
مكتبة كنوز الا العربي باإدارة 
عالء ح�شني الغرة �شارع العيادة 

ال�شعبية
  �ه

مكتبة ا�شحاب الك�شاء  
حيدر كام

949  �ه 

المثنى

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

 –   �ه
944

 مكتبة دار الهالل ل�شاحبها ابو علي
�شارع الر�شول)�ض(
44  �ه

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

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

99 -4 �ه
مكتبة الطلبة ل�شاحبها مطرود كام 

حمزة �شوق التجار �شارع املكتبات
 �ه

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

اجلبوري
 - 9  �ه

الديوانية

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

 �ه
4شارع�مكتبة الذكريات

44  �ه
مكتبة القا�شم )ع( ل�شاحبها �شيد ح�شن 

�شيد مزهر ق�شاء القا�شم
  �ه

بابل

معر�ض اجلوادين الدائم للكتاب  العتبة 
الكامية املقد�شة

- �ه
دار الكتاب العربي �شارع املتنبي ل�شاحبها 

�شفاء العامري
949  �ه

مكتبة ب�شاتني املعرفة باإدارة ابو تقى �شارع 

املتنبيعمارة طه ابو الكا�شي- الطابق الأول
 9  �ه

مكتبة بغداد باإدارة جبار ابو علي �شارع 
املتنبي 

94  �ه
دار اجلواهري  �شارع املتنبي

 99 �ه

بغداد

 دار الزهراء للن�شر والتوزيع 
احمد الغنامي 

الع�شار �شاحة ام الربوم
4
44

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

�شوق الع�شار

99

مركز خري الربيه الثقايف
مد جواد كام


العمارةالبصرة
مكتبة الباقر  النا�شرية قرب �شاحة 

احلبوبي
 4 �ه

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

4  �ه
مكتبة امليالد 

مركز املحافظة – مقابل متثال احلبوبي 


ذي قار


