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التهجير ..
كارثة إنسانّيةتستصرخ الضمائر الحّية



قدمت  الحسين  ثورة 
لقد �شكلت الكتابة او التدوين التاريخي حلقة مهمة من حلقات التطور احل�شاري االن�شاين، وابرازها ال�شفة االن�شانية لبني الب�شر عرب 
ا�شتخدامها يف عمليات التوا�شل االن�شاين االآين، ويف عمليات التوا�شل التاريخي بني اال�شالف من جهة اخرى، ف�شال عن كونه �شّكل و�شيلة 

على مهمة من و�شائل الرتاكم املعريف لالن�شانية. ت�شاوم  ال  ت�شت�شلم،  ال  له:  تقول  جديدة  اأخالقًا  امل�شلم  لالإن�شان  قدمت  احل�شني  ثورة 
اإن�شانيتك، نا�شل قوى ال�شر ما و�شعك، �شح بكل �شيء يف �شبيل مبدئك.

ال�سيخ حممد مهدي �سم�س الدين: من كتابه )ثورة احل�سني: ظروفها الجتماعية واآثارها الإن�سانية(



اولت الأمم املتح�سرة بجميع مراحلها اهتماما بارزا وكبريا بهذا املف�سل 
احليوي من حياتها حتى ان الكثري منها و�سلت يف عمليات التدوين اىل 
تقييم وتقومي  ل�سعوبها، فكانت مادة مهمة يف  العامة  ادق مفا�سل وق�سايا احلياة 
ان�سانها وح�سارتها، وحولت التدوين اىل و�سيلة مهمة يف طريق تطورها واحلفاظ 
على بينتها وكيانها الجتماعي والخالقي وال�سيا�سي واجلغرايف وغريها، ف�سال عن 

اعتباره اداة لتمييز ال�سعوب بع�سها عن البع�س الآخر.
و�سهدت بع�س مراحل حياة امتنا العربية وال�سالمية غياب التدوين الآين فكانت 
عر�سة للتدوين امل�ستقبلي املحرف اأو الناق�س اأواملمنهج بح�سب بع�س الرادات الفئوية 
امل�سيطرة على اأمور النا�س ف�ساع من حياة الأمة الكثري من ال�ساءات التي لو و�سلت 

اليها كما هي لكانت لها نربا�سا يف حياتها احلا�سرة وامل�ستقبلية.
واليوم ظهرت بع�س اجلهات التي و�سعت عملية ازاحة التاريخ ال�سالمي يف اأولويات 
اجنداتها بهدف قطع ال�سلة بني الجيال القادمة وبني �سفحات تاريخها الو�ساءة 
ح�سرا، ولتمرير �سفحات التاريخ املزيفة وتنفردها لكي ل تبقى و�سيلة لتلك الجيال 
الالحقة يف الو�سول اىل احلقائق وامل�ساديق الن�سانية يف تاريخها فت�ستفيد منها يف 

ت�سيري حياتها بامل�سار الن�ساين ال�سحيح.
وما عمليات التفجري التي تطال ال�سرحة والكنائ�س واحل�سينيات وحرق املكتبات 
وتدمري الآثار وبع�س و�سائل التدوين الر�سومية كاملنحوتات وغريها، اإّل  مثال حي لتلك 

املخططات الظالمية لعداء احل�سارة العربية وال�سالمية. 
كل هذا ي�سع المة امام مهمة ملحة يف اعادة تدوين التاريخ من جهة والهتمام اجلاد 
بال�سفحات املنرية منه، وكذلك الهتمام بتدوين الحداث التاريخية احلا�سرة بكل 
تفا�سيلها ولي�س الكتفاء بب�سعة ا�سطر -هنا او هناك- او العتماد على املحاولت 

الفردية من هذا الطرف او ذاك.

وان املرحلة التاريخية التي يعي�سها العراق بدءا من حترره من نظام الطاغية اىل 
هذا اليوم ينبغي توجيه اكرب قدر من الهتمام بها، وبخا�سة ما تعر�س له ال�سعب من 
عمليات غدر وتقتيل على ا�س�س طائفية ومذهبية وقومية او على ا�س�س الختالف يف 

الراأي وغريها.
اب�سط  تــدون  وان  م�سمياتها  بح�سب  املرحلة  هــذه  �سفحات  تبّوب  ان  ينبغي  كما 
تف�سيالتها لالفادة منها يف عدم الوقوع مبثلها م�ستقبال، وخ�سو�سا �سفحات الت�سليل 
التي مور�ست يف بع�س املحافظات ومنها -ل على �سبيل احل�سر- حمافظة النبار 

وحمافظة نينوى موؤخرا.
وينبغي الهتمام ب�سكل مو�سع مبا متخ�ست عنه هذه املراحل من روؤى، ومبا انك�سف 
منها من موؤامرات، عرب مواقف اولئك البطال الذين رف�سوا عمليات غ�سيل الدماغ 
وقرروا ك�سف احلقائق والوقوف امام املزّورين بكل �سالبة ومنهم ال�سيخ املرحوم �ستار 

ابو ري�سة الذي اطلق البداية لل�سحوة �سد الباطل واهله ومن تبعه على خطاه .
واما �سفحة الغدر بنينوى فينبغي ان ل ترتك منها �ساردة اأو واردة ملا حملته من �سور 
متعددة طفت على ال�سطح، يف بدايتها اخليانة والغدر وال�سرقة وا�ستباحة احلرمات 
الوقفة  بتلك  �ساء اهلل تعاىل-  ان  والوانه، و�ستنتهي -  العراقي بكل اطيافه  والــدم 
البطولية لبناء العراق الغيارى من كل الطوائف يف تلبية الدعوة الرائعة للمرجعية 
الدينية العليا يف النجف ال�سرف  للجهاد الكفائي التي ق�ست على كل احالم العداء 

التو�سعية  والتق�سيمية. 
اإن اأخذ عملية التدوين على حممل كبري من اجلد من �ساأنه اأن يكون واحدا من ابرز 
المور الكفيلة بتح�سني �سعوبنا م�ستقبال من الوقوع يف امثال هذه الحداث املاأ�ساوية 
التي جرت موؤخرا، وبا�ستغاللها كو�سيلة للباحثني واملفكرين يف و�سع احللول املنا�سبة 

والرادعة لمثال هذه املوؤامرات الهدامة. 
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لقد �شكلت الكتابة او التدوين التاريخي حلقة مهمة من حلقات التطور احل�شاري االن�شاين، وابرازها ال�شفة االن�شانية لبني الب�شر عرب 
ا�شتخدامها يف عمليات التوا�شل االن�شاين االآين، ويف عمليات التوا�شل التاريخي بني اال�شالف من جهة اخرى، ف�شال عن كونه �شّكل و�شيلة 

مهمة من و�شائل الرتاكم املعريف لالن�شانية.
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ولء ال�سفار/
�ساهمت المانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة باحياء 
تراث احدى املجالت ال�سالمية التي كانت ت�سدر يف 

مدينة كربالء املقد�سة يف �ستينيات القرن املا�سي. 
ال�سوؤون  ق�سم  رئي�س  الفتالوي(  )علي  ال�سيخ  وقــال 
يف  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  والثقافية  الفكرية 
ق�سم  ان  املجلة  اعـــداد  جمعت  التي  ال�سل�سة  مقدمة 
ال�سوؤون الفكرية و�سع خطة جلمع تراث كربالء احل�سني 
من  مام�سى  بــني  الــرتابــط  لعـــادة  الــ�ــســالم(  )عليه 
الجيال من اهل العلم والثقافة وبني احلا�سرين الذين 
يرغبون بالطالع على ن�ساطات من �سبقهم يف جمال 
العلم والفكر والثقافة لالقتداء بهم والنتفاع بتجاربهم 
ال�سابق  الكربالئي  املجتمع  ثقافة  �سعة  على  والوقوف 
التم�سك بالعالم املحمدي ال�سيل من  وحر�سه على 
خالل ا�سدار �سل�سلة من املجالت وال�سحف ال�سالمية 
بالثقافة  الكربالئي  املجتمع  ــراء  اث يف  �ساهمت  التي 

ال�سامية واملثل الخالقية. 

بنّي م�سوؤول معتمدي ووكالء مكتب �سماحة اآية اهلل 
ال�سي�ستاين)دام  احل�سيني  علي  ال�سيد  العظمى 
العميدي  ح�سني  حممد  ال�سيد  ــــوارف(  ال ظــّلــه 
خالل الندوة احلوارية التي اأقيمت �سمن فعاليات 
مهرجان الإمام احل�سن)عليه ال�سالم( ال�سابع،اإّن 
ما ي�سهده العراق يف الوقت احلا�سر من �سراعات 
وا�سطرابات اأمنية لي�س �سراعًا �سنّيًا �سيعّيًا اأو بني 

طائفة واأخرى، واإمّنا �سراع دولة مع الإرهاب.
وقد جاء هذا  اإجابة عن اأحد الأ�سئلة التي توّجه 
بها اليه اأحد احلا�سرين، حيث كان ن�ّس ال�سوؤال: 
)اإّن دخول "داع�س" ال�سريع اىل املناطق ال�سنية 
على  وال�ستيالء  و�سريح  وا�سح  وب�سكل  حتديدًا 
اأ�سبابه  اأهــّم  كــان من  ب�سرعة كبرية  املــدن  هــذه 
امل�سّلحني  ــهــوؤلء  ب ــوا  ــب رّح املـــدن  تلك  ــاء  ــن اأب اأّن 

راأيناه  ما  وهــذا  الفاحتني  ا�ستقبال  وا�ستقبلوهم 
النا�س  هــوؤلء  قبول  وبعد  التلفاز،  �سا�سات  على 
بامل�سّلحني ما واجبنا نحن جتاه هوؤلء؟ هل نقول 
اأتينا لنحّرركم مّمن مّت الرتحيب بهم؟  اإنا  لهم: 

فما هو راأي املرجعية من هذا(؟ 
وقام ال�سيد العميدي بدوره بالإجابة عن ال�سوؤال 
قائال: )اإن ال�سراع الدائر لي�س �سنّيًا �سيعّيًا بل هو 
�سراع دولة مع الإرهاب، فعندما كان يومًا ما هناك 
اإرهاٌب يف الب�سرة فالدولة �سربت الإرهاب، ويف 
مناطق �سيعية ببغداد قامت ب�سربه اأي�سًا وعندما 
كربالء  اأو يف  واملو�سل  الأنبار  الإرهــاب يف  يكون 
فالدولة ت�سرب الإرهــاب، ونحن نقف مع الدولة 
ل مع طائفة �سد طائفة لأّن احلرب الأهلية اأ�سواأ 

اخليارات يف العامل لأّنها دمار �سامل(. 

العتبة احل�شينية املقد�شة تعيـــد                  اإحيـاء ترا اإحدى املجالت املهمة ال�شادرة يف �شتينيات القرن املا�شي، واملمنوعة من قبل البعثيني

ال�سيعي  الــوقــف  ديـــوان  رئي�س  معايل  ا�ستنكر 
�سماحة ال�سيد �سالح احليدري الأعمال الإرهابية 
املجرمة التي طالت اأخواننا امل�سيحيني يف مدينة 
قبل  من  وت�سليب  واعــتــداء  تهجري  من  املو�سل 
وقوف  موؤكدًا  )داع�س(  والإن�سانية  اهلل  اأعــداء 
اأبناء املكون امل�سيحي  كل موؤ�س�سات الديوان مع 
داعيًا احلكومة اإىل اأخذ املبادرة ال�سريعة لردع 
وقتلوا  الأر�ــس  دن�سوا  الذين  واملجرمني  القتلة 
الإن�سان. واأكد احليدري �سرورة ن�سرة الأخوان 
ومد  بالكلمة  لدعمهم  وال�ستعداد  امل�سيحيني 
الدواع�س  اأ�ساليب  وف�سح  وامل�ساعدة  العون  يد 
من  لطردهم  اجلهود  تتظافر  كي  التكفرييني 
الوقف  ديوان  ان  موؤكدا  العزيزة.  العراق  اأر�س 
كربالء  حمافظة  يف  املقد�سة  والعتبات  ال�سيعي 
اأعلنت عن ا�ستعدادها ل�ستقبال الأ�سر امل�سيحية 
حمافظة  من  النازحة  العراقية  املكونات  وباقي 

كربالء،  يف  لهم  الآمــن  ال�سكن  وتوفري  املو�سل 
التي  الأ�ــســر  اآلف  الن  ت�ست�سيف  انها  مــوؤكــدا 
نزحت اإىل مدينة كربالء من املناطق ال�ساخنة 
منها الفلوجة وكركوك وتلعفر وطوزخورماتو“، 
مع  وبالتن�سيق  املــقــد�ــســة  الــعــتــبــات  اأن  مبيًنا 

الأ�سر  هذه  حتتاجه  ما  جميع  وفــرت  املحافظة 
من قوت يومي.

الديوان  رئي�س  معايل  بــارك  اآخــر   ومــن جانب 
انت�سارات قواتنا امل�سلحة على فلول الع�سابات 

الإجرامية احلاقدة .
ــريــح �ــســحــفــي ان  ـــــال احلــــيــــدري يف تــ�ــس وق
النت�سارات التي حققتها قواتنا المنية البطلة 
من  وكــل  واعــوانــهــم  لــالرهــاب  قا�سمة  �سربة 
ان  مبينا  والوطن  ال�سمري  خونة  من  �ساندهم 
البطلة  الع�سكرية  لقطاعاتنا  املتحقق  النت�سار 
الــعــراقــيــني عــلــى تطهري الر�ـــس  ـــدرة  ــوؤكــد ق ي
واملقد�سات لفتا اىل  الوطن  تراب  والدفاع عن 
والوحدة  التما�سك  خالل  من  جاء  ماحتقق  ان 
مبختلف  العراقي  لل�سعب  احلقيقية  والإرادة 

مكوناته واطيافه . 

 رئي�ص ديوان الوقف ال�شيعي ي�شتنكر ما يتعر�ص له امل�شيحيون يف املو�شل

املرجعية الدينية العليا: ال�شراع اجلاري حاليًا يف العراق 
لي�ص �شنّيًا- �شيعّيًا واإمّنا �شراع دولة مع االإرهاب..
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العتبة احل�شينية املقد�شة تعيـــد                  اإحيـاء ترا اإحدى املجالت املهمة ال�شادرة يف �شتينيات القرن املا�شي، واملمنوعة من قبل البعثيني

 رئي�ص ديوان الوقف ال�شيعي ي�شتنكر ما يتعر�ص له امل�شيحيون يف املو�شل

وا�ساف ان الق�سم ومن خالل �سعبة الرتاث الثقايف والديني 
انتهى من طبع جملة )�سوت �سباب التوحيد( اجلامعة بني 
العوامل  تعد من  التي  العامة  والثقافة  ال�سالمية  الثقافة 

ال�سا�سية يف بناء �سخ�سية ال�ساب امل�سلم. 
والديني  الثقايف  ــرتاث  ال �سعبة  م�سوؤول  ا�سار  جهته  من 
ال�ستاذ )اح�سان خ�سري عبا�س( يف حديث خ�س به املوقع 
الر�سمي ان ال�سعبة قامت بجمع اعداد املجلة البالغة )10( 
اعداد يف جملد خا�س وطباعتها �سمن موا�سفات الطباعة 
ون�سف  عامني  مــدة  �سدرت  املجلة  ان  مبينا  احلديثة، 
وتوقفت عن ال�سدور ب�سبب الت�سييق الذي واجهته من قبل 
النظام البعثي اآنذاك رغم ح�سولها على اجازة وموافقة 

الرقابة يف بغداد بتاريخ )1963/4/11م( .
واأ�ساف ان املجلة تعترب من املجالت الرتاثية املهمة التي 
الكربالئي  املجتمع  يف  واملثقفني  الدبــاء  كبار  ا�ستقطبت 
من بينهم املرجع الديني املرحوم ال�سيد حممد ال�سريازي 
القزويني،  مرت�سى  ال�سيد  احل�سيني  واخلطيب  )قد�س( 

وال�سهيد الديب ال�سيد �سادق ال طعمة، وال�سهيد اخلطيب 
ال�سيد �سدر الدين ال�سهر�ستاين، وال�سيد ابراهيم �سم�س 
الدين، وال�سيد عبد الر�سا ال�سهر�ستاين، وال�ستاذ حممد 

احل�سني الديب، واملوؤرخ �سلمان هادي ال طعمة، وال�سيخ 
حممد علي داعي احلق، وغريهم من اعالم مدينة كربالء 

املقد�سة.   
يذكر ان جملة )�سوت �سباب التوحيد( تعترب جملة ثقافية 
املوافق  )1963م(  عــام  منها  الول  العدد  �سدر  جامعة 
كل  دوري  وب�سكل  املقد�سة  كربالء  مدينة  يف  )1383هــــ( 
الذي  التوحيد  �سباب  هيئة  مكتب  ا�سدرها  ا�سهر،  ثالثة 
املقد�سة  كربالء  مدينة  يف  الطاق  بــاب  حملة  مقره  كــان 
"لقد توافدت على امتنا العزيزة امواج  جاء يف مقدمتها 
الكفر والحلاد وكرثت حول ال�سالم ال�سبهات حتى ا�سبح 
لزاما على العامل اظهار علمه وعلى امل�سلح م�ساعفة جده، 
وعلى هذا ال�سا�س وعمال بقول اهلل العزيز َوُقِل اْعَمُلوا 
ُ َعَمَلُكْم َوَر�ُسوُلُه َوامْلُوؤِْمُنوَن قامت جمموعة من  ى اهلَلّ َف�َسرَيَ
امل�سلحني بتاأ�سي�س هيئة هدفها �سد تلك الأمواج الأثيمة 
واإظهار معامل الإ�سالم املنظمة التي اأ�سبحت اليوم غريبة 

وم�سوهة بنظر امل�سلمني اأنف�سهم .". 

ــيــجــيــة  ــُم املــ�ــســاريــع الإ�ــســرتات ــس ــ� بـــا�ـــســـَر ق
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  فى  وال�ستثمارية 
بــاإنــ�ــســاء جمــمــع )الإمــــــام احلــ�ــســني )عليه 
ال�سالم( القراآين( وهو من امل�ساريع العمالقة 
التي ت�سعى العتبة املقد�سة لجنازها يف العراق 
وعلى ار�س كربالء ب�سكل خا�س وذلك  خدمة 
لالإن�سان اأوًل وثانيا للعلوم الدينية والعلمية اىل 
جانب الثقافة والأدب ول يقت�سر هذا امل�سروع 
ال�سرتاتيجي الكبري على مدينة كربالء فقط، 

بل هو جلميع املحافظات العراقية ولكافة طلبة العلوم الإن�سانية.
فمن اجل ت�سليط ال�سوء على هذا امل�سروع الكبري حتدث املهند�س )مناف فوؤاد ح�سن( 
ملوقع  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  وال�ستثمارية  ال�سرتاتيجية  امل�ساريع  ق�سم  رئي�س 
الر�سمي للعتبة املقد�سة قائال : ان جممع احل�سني القراآين  يعد واحدا من اهم امل�ساريع 
واأحيل  الت�سميم،  عملية  اكتملت  املقد�سة حيث  احل�سينية  العتبة  باإن�سائها  تقوم  التي 
تقرتب  بكلفة  للمبا�سرة  املقد�سة  للعتبة  التابعة  ال�سبطني  خريات  �سركة  اىل  امل�سروع 
لـ)80( مليار دينار عراقي وقد حددت مدة الجناز التعاقدية بـ)36(  �سهرا ويتم اإن�ساء 
جممع احل�سني )عليه ال�سالم( القراآين على م�ساحة ار�س 11 دومنا تقع على طريق 

كربالءـ  بغداد على بعد )5كم( عن مركز مدينة كربالء املقد�سة.
وجميع  ال�سالمية  والدرا�سات  القراآنية  العلوم  تدري�س  امل�سروع  هدف  "ان  "مو�سحا 
والكلية يف مبنى حديث مع عزل  امل�سروع  يقام  ان  يراد  وكان  واخت�سا�ساتها  فروعها 
ي�سم  املجمع  الق�سمني خدمات م�سرتكة."م�سيفا" ان   وبني  والطالبات  للطلبة  كامل 
كليتني منف�سلتني  للطلبة والطالبات �سمن مبنى واحد  حيث يت�سمن كل مبنى من ثالثة 

طوابق حتتوي على الكثري من الف�ساءات مثل 
وخمتربات  الدرا�سية  وال�سفوف  القاعات 
من  العديد  اىل  اإ�ــســافــة  وال�سوتيات  للغة 
الــغــرف الإداريـــــة، كــذلــك حتــتــوي الطوابق 
القاعات  من  العديد  على  بناية  لكل  الثالثة 
املتباينة يف �سعاتها وا�ستخداماتها، مبينا اأن 
يت�سمن  املبنيني  بني  م�سرتكا  رابطا  هناك 
معر�سا لنتاجات العتبة املقد�سة ومن�سوراتها 
حتتوي  كبرية  واجتماعات  موؤمترات  وقاعة 
على مدرجات وفق املنظوم العاملي خا�س باجللو�س وهي  قاعة �سخمة تت�سع)  750 ( 
�سخ�سا مع قاعة م�سرتكة يف الدور الول خم�س�سة للطالبات والن�ساء،مبداخل منف�سل 

ا�سافة اىل مكتبة تخدم الطلبة والطالبات.
ومركز  اذاعــة  وكذلك  القران  لتعليم  الف�ساءات  بع�س  هناك   : حديثه  مناف  ويتابع  
درا�سات ا�سالمية و�سرداب ومطعم مركزي،اي ان املجمع كامل اخلدمات امليكانيكية 
للطلبة  خم�س�س  مطعم  لوجود  توظيفه  مت  الأر�ــس  حتت  طابق  وجــود  اىل  بالإ�سافة 

والطالبات ةيخدم الزائرين و�سيوف املجمع.
م�سريا: اىل ان املجمع ي�ستوعب) 500 ( طالب وطالبة ومبنى �سكني للطلبة والطالبات 
و لالأ�ساتذة القادمني من خارج املحافظة كذلك ي�سم معهدا لتخريج الكوادر التدري�سية 
بالإ�سافة اىل امل�ساحات املفتوحة التي ت�ستغل كحدائق ونافورات، منوها ان املجمع  �سمم 
حمليا من قبل مهند�سني متميزين حيث  ينتمي بت�سميمه اىل فن العمارة الإ�سالمية التي 
جت�سد  فيها الإرث احل�سارى للتاريخ لكونه منوذجًا متفردًا من فن العمارة الذي اعترب 

واجهة معمارية متح�سرة ملدينة كربالء املقد�سة.

العتبة احل�شينية املقد�شة تن�ش اأكرب م�شروع قراآين يف العراق
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تبا�سر الكوادر الهند�سية والفنية يف ق�سم ال�سيانة 
يف  اعمالها  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  التابع 
الكهربائية  الطاقة  توليد  وتاأهيل حمطات  ن�سب 
احلديثة داخل  ال�سحن احل�سيني ال�سريف وذلك 
لتغذية احلرم احل�سيني ومنطقة مابني احلرمني  

بالطاقة الكهربائية على مدار ال�ساعة.
وعن الية العمل قال رئي�س ق�سم ال�سيانة ال�ستاذ 
من   املخت�سني  جميع  ان   :) ــاري  ــب الن كــرمي   (
ومن  ال�سيانة  لق�سم  والفنية  الهند�سية  الكوادر 
ـــدات ) الــبــنــاء واحلــــدادة والأملــنــيــوم  خــالل وح
و�سيانة  تاأهيل  باإعادة  حاليا  تبا�سر   ) والطالء 
ــع املــحــطــات الــكــهــربــائــيــة  وجتــهــيــز وبـــنـــاء مــوق
اجلديدة التي مت ن�سبها يف  �سعبة )كهرباء/1( 
كان  املوقع  ان  "مبينا"  ال�سريف،  احلــرم  داخــل 
اجلدران  يف  وت�سققات  كبرية  ا�سرار  من  يعاين 
بنائه  على  كثرية  �سنوات  ملرور  نتيجة  وال�سقوف 
اعــادة  مهمة  املقد�سة  العتبة  اوكــلــت  وت�سييده، 
الفنية  الــكــوادر  اىل  احليوي  املوقع  هــذا  تاأهيل 
الناحية  من  مالئم  يكون  لكي  ال�سيانة  ق�سم  يف 
الهند�سية واجلمالية وذلك لأهمية هذه  املحطات 
الكهربائية التي مت ا�ستريادها من منا�سئ عاملية، 
�ستكون  ان هذه املحطات  "م�سريا" النباري اىل 

جاهزة للعمل قريبا جدا.
فيما قال املهند�س )حيدر عبد المري ال�سعدي( 
ان  الق�سم:  يف  املدنية  العــمــال  �سعبة  مــ�ــســوؤول 
اجلديدة  الكهربائي  التوليد  حمطات   ا�سترياد 
موا�سفات  �سمن  املالئم  املكان  تهيئة  ا�ستوجب 
وقــدرتــه  املــ�ــســروع  �سخامة  مــع  تتوا�سج  عاملية 
لن�سب  املخ�س�س  املوقع  كــان  لذلك  النتاجية 
املحطات الكهرباء غري جاهزا من الناحية الفنية 
تاأهيله و�سعنا خطة  اعادة  والهند�سية فمن اجل 
يف  املعنية  ــوحــدات  ال جميع  بــني  م�سرتكة  عمل 
و�سعت  وموا�سفات  قيا�سات  وفق  املحطة  جتهيز 

ان  للم�سروع."مو�سحا"ال�سعدي  خ�سي�سا 
جدران املوقع ال�سابق كانت قد مت بنائها  من مادة 
الطابوق القدمي بعد مرور حقبة من الزمن تهالك 
بالإ�سافة اىل وجود ت�سققات واإ�سرار  كبرية يف 
ا�ستوجب  مما  وال�سقوف  والأر�سيات  اجلــدران 
العمل فيها و�سيانتها "م�سيقا" ان كوادرنا قامت 
احلجر  مبادة  وتغليفها  القدمية  اجلدران  بتهيئة 
اىل  واحلفر  املتهالكة  الر�سيات  ورفــع  املــقــاوم 
الكهرباء  ا�سالك  جميع  جلعل  عميقة  م�ستويات 
ذلك  من  والغر�س  للعيان  ظاهرة  وغري  خمفية 
العاملني  ومرور  حلركة  كبرية  م�ساحة  توفري  هو 
بني املحطات ب�سهولة وي�سر بالإ�سافة اىل ت�سميم 
حوافظ  ال�سالك الكهربائية حيث مترر ا�سالك 
ال�سغط العايل يف داخلها حلمايتها من اخلد�س 

واللتواء و للخروج مبظهر جميل وح�ساري.
ومن جانبه قال املهند�س) احمد الكعبي( م�سوؤول 
�سمن  من  الق�سم:  يف  امليكانيكية  العمال  �سعبة 
احلــدادة  وحــدة  بها  قامت  التي  املهمة  العمال 
حافظات  ت�سميم  كــهــربــاء/1(  )�سعبة  مبوقع 
ال�سالك الكهربائية حيث متتاز هذه احلافظات 
ــعــرف حمليًا   ــة وت ــي مبــتــانــة نــوعــيــة وعـــــوازل ذات

حديد  قطع  مــن  م�سنعة  وهــي  بــــــ)الــفــرميــات( 
باألواح  العلى  من  مغطاة  )ال�سيلمان(  ال�سلب 
من مادة ) اجلكر بليت( وبهياأة افقية  واأ�ساف 
لها  كذلك  الق�سم  يف  الطالء  ور�سة  ان  الكعبي: 
ب�سمتها الفنية يف طالء احلوافظ با�سباغ خا�سة 
للطالء تعرف مبادة )اليبوك�سي الغذائي ( متتاز 
للخد�س  مقاومة  باأنها  )الطالئية(  املــادة  هــذه 
ولل�سداأ ولدرجات احلرارة العالية بال�سافة اىل 
الكهربائي،"  التما�س  حالة  يف  عازلة  مادة  انها 
بالتعاون  الملنيوم  ت�سنيع  وحدة  ان  م�سريا" اىل 
بو�سع  قامت  واملرايا  الزجاج  ت�سنيع  وحــدة  مع 
بت�سنيع  قاما  حيث  للموقع  النهائية  اللم�سات  
بني  الرئي�سي  املــمــر  ــول  ط على  املــنــيــوم  قــواطــع 
املت�سللني  دخول  ملنع  الكهربائية،وذلك  املحطات 
العتبة  قبل  من  املتخ�س�سني  املنت�سبني  غري  من 
املحطات  ت�سغيل  مهمة  بهم  واملناط  احل�سينية 
الثمينة  املحطات  هذه  حلماية  وكذلك  واإدامتها 
الغر�س  اىل  بــالإ�ــســافــة  ـــربـــة  والأت الــغــبــار  مــن 
م�ستويات  على  احلــفــاظ  وهــو  املــهــم  الرئي�سي 
درجات احلرارة  ل�ستمرار عمل املحطات بكفاءة 

وطاقة عالية.

العتبة احل�شينية املقد�شة تبا�شر بتهيئة مواقع حمطات توليد الطاقة الكهربائية 
ابراهيم العويني احلديثة وا�شفات عاملية
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العام  اأمينها  برئا�سة  الأزمــة  خلية  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة  الأمانة  �سكلت 
النازحة، ح�سب ما �سرح به الأ�ستاذ  العوائل  )ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي( ملتابعة 
)عبد الأمري طه(  مدير مدينة الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( مبينا: ان خلية الأزمة 
الجتماع  ومتخ�س  الكربالئي(  املهدي  عبد  )ال�سيخ  برئا�سة  ت�سكيلها  فور  اجتمعت 
عن جمموعة قرارات مل�ساندة النازحني وذلك من خالل  الت�سال بالدوائر اخلدمية 

لتقدمي اأف�سل اخلدمات لهم.
اخلدمات  اىل  بالإ�سافة  للنازحني  �سكنا  م�سبقا  هيئت  قد  املقد�سة  العتبة  ان  واأو�سح 
الأخرى من الغذاء وامللب�س واألمور ال�سحية ومنح مالية لأكرث من )2200( نازحا من 
خالل )390( عائلة، كذلك تقدمي ثالث وجبات يومية توزع يف م�سيف املدينة، مبينا 
اإن الطاقة ال�ستيعابية ملدينة الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( من )5000 ( اىل) 5500 

( �سخ�سا.
م�سريا اىل ان خلية الزمة اهتمت باجلانب ال�سحي حيث �سكلت فرقا طبية منها جوالة 
واخرى ثابتة بال�سافة اىل فرق طبية من حمافظتي ال�سماوة والديوانية وذلك من اجل 
منها  يعانون  الذين  النازحني  لبع�س  العالج  وتوفري  املزمنة  الأمرا�س  على  ال�سيطرة 

كذلك تلقيح الأطفال حديثي الولدة.
ومن جهته قال )عامر عبا�س زهري( مدير ق�سم املحافظات الو�سطى يف دائرة الهجرة 
احل�سينية  العتبة  عليها  ت�سرف  التي  الزمة  خلية  �سمن  م�ساركتنا  جاءت  واملهجرين 
مع  معارك  ت�سهد  التي  املحافظات  من  النازحة   العوائل  وم�ساندة  ملتابعة  املقد�سة 
اجلهات التكفريية الرهابية،من خالل توزيع منح مالية تباينت مبالغها فهناك مبلغ 
الطارئة  املنحة  اىل  بال�سافة  افرادها   عدد  كان  مهما  عائلة  لكل   ) دينار  )مليون 
وهناك مبلغ )مائتي الف دينار( لالفراد.واو�سح زهري ان اح�سائيات دائرة الهجرة 
اليوم  هذا  لغاية  املقد�سة  كربالء  حمافظة  يف  املتواجدين  النازحني  لعدد  واملهجرين 

بلغت ) 5152( عائلة  مبعدل نزوح يومي )200-300 (عائلة.
 )7000( اىل  ي�سل  املقد�سة  كربالء  مدينة  يف  النازحني  عدد  ان  زهري  "موؤكد" 
حمافظة  يف  و�سنبقى  احلكومية  املالية  باملنحة  �سملت  فقط  عائلة  و)2500(  عائلة، 

كربالء حتى �سمول اآخر عائلة من النازحني باملنحة .
مثمنا  زهري دور العتبات املقد�سة يف كربالء املقد�سة ليوائهم  النازحني وتوفري الغذاء 

واملاء ب�سكل دوري.

مع  ات�سالتها  خالل  من  ت�سعى  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة  المانة  ان  ويذكر 
اجلهات املعنية يف احلكومة العراقية واملوؤ�س�سات الن�سانية وحقوق الن�سان يف ارجاء 
العراق من اجل توفري كل امل�ستلزمات ال�سرورية للنازحني حتى انتهاء الزمة ورجوعهم 

اىل ديارهم �ساملني غامنني. 

و تر�شم ال�شعادة لـ)300( طفل من العوائل 
النازحة �شروع ب�شمة فرح

ويف ال�سياق ذاته اأقامت �سعبة التدريب والتطوير الن�سوية يف ق�سم املوارد الب�سرية 
التابع للعتبة احل�سينية املقد�سة م�سروع) ب�سمة فرح (.

احل�سينية  للعتبة  العام  الأمــني  توجيهات  خالل  من  ال�سعبة:  م�سوؤولة  ــادت  واأف
حمافظة  اىل  النازحة  العوائل  مل�ساعدة  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  املقد�سة 
اأيام عيد الفطر املبارك وذلك من اجل ر�سم البت�سامة  كربالء املقد�سة خالل 
قمنا  حيث  العيد  فرحة  الأ�ــســود  الإرهـــاب  حرمهم  الذين  الأطــفــال  وجــوه  على 
مب�سروع اأطلقنا عليه ت�سمية ) ب�سمة فرح(، مبينًة ان امل�سروع ت�سمن ) الر�سام 
توزيع    ، الوجوه  على  ر�سم   ، هادفة  اإ�سالمية  متحركة   ر�سوم  ،عر�س  ال�سغري 
يف  الأول  اليوم  يومني  ملــدة  ا�ستمر  فــرح(  )ب�سمة  ان   " "مو�سحة    .) هدايا 
ت�سكن طريق  التي  للعوائل  الثاين  و  الزائرين طريق )كربالء - بغداد (  مدينة 

)كربالء – النجف ( مب�ساركة  اأكرث من )300 ( طفال من العوائل النازحة.
ومن جهتها اأعربت العوائل النازحة عن �سكرها وتقديرها لالأمانة العامة للعتبة 
تر�سم  وهي  لالأطفال  البهجة  اأعاد  الذي  امل�سروع  هذا  على  املقد�سة  احل�سينية 
�سلب  الــذي  لــالإرهــاب  حتديا  ديــارهــا  عن  بعيدة  املقد�سة  كربالء  يف  فرحهم 

فرحتهم يف عيد الفطر املبارك.
ويذكر ان �سعبة التدريب والتطوير الن�سوية يف ق�سم املوارد الب�سرية التابع للعتبة 
العينية والرمزية لالأطفال �سمن  احل�سينية املقد�سة قدمت العديد من الهدايا 

م�سروع ب�سمة فرح.

العتبة احل�شينية املقد�شة ت�شكل خلية اأزمة ت�شدر جمموعة قرارات مل�شاندة العوائل 
في�سل غازي ال�سعديالنازحة اىل كربالء املقد�شة
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فتح �شناديق التربعات لدعم العوائل النازحة يف جميع اأق�شام العتبة 
احل�شينية املقد�شة

العتبة العلوية املقد�شة تفتتح) 500 ( جمموعة �شحية �شمن م�شروع 
دار �شيافة االإمام -علي عليه ال�شالم-

بادرت المانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة بفتح �سناديق 
التربعات يف جميع الق�سام والماكن احليوية التابعة للعتبة 
احل�سينية املقد�سة من اجل دعم العوائل النازحة واملتطوعني 
ومقاتلة  ال�سالح  حمل  يف  العليا  املرجعية  نــداء  لبوا   الذين 

القوى التكفريية للدفاع عن ار�س الوطن واملقد�سات
الهدايا  ق�سم  م�سوؤول  جميد  مهدي  جماهد  ال�ستاذ  وقــال 
والنذور يف العتبة احل�سينية املقد�سة يف ظل الظروف احلرجة 
العزيز  بلدنا  �سد  ال�سر  قوى  وتكالب  العراق  ي�سهدها  التي 
وا�ستمرار تدفق العوائل  النازحة ب�سورة كبرية اىل مدينة 
كربالء حيث و�سلت العداد اىل الآلف من العوائل النازحة 
مما يتطلب م�ساعدة هذه ال�سر وتقدمي امل�ساعدات العينية 
وامل�ستلزمات اخلدمية الخرى لذا ارتاأت المانة العامة للعتبة 

احل�سينية املقد�سة واملتمثلة بامينها العام �سماحة ال�سيخ عبد 
الهدايا  ق�سم  التربعات يف  �سناديق  فتح  الكربالئي  املهدي 
والنذور التابع للعتبة املقد�سة وما يخ�س�س من مبالغ نقدية 
و  النازحة  العوائل  لهذه ال�سناديق يذهب يف م�ساعدة هذه 

�سراء بع�س املواد الغذائية والحتياجات الخرى .
وا�ساف هناك جلان خ�س�ست لهذا الغر�س وبامر من الأمني 

العام وادارة العتبة على متابعة هذه العوائل وب�سكل م�ستمر 
به  من ظروف  للتخفيف مما ميرون  تامة  رعاية  ورعايتها 
الزائرين  قبل  من  املقدمة  التربعات  ان  م�سيفا   . �سعبة 
من  الآلف  توافد  حيث  والعينية  منها  النقدية  بني  تنوعت 
املتربعني من داخل العراق وخارجه اىل مرقد المام احل�سني 
)عليه ال�سالم( لتقدمي امل�ساعدات من املبالغ النقدية واي�سا 
امل�سوغات الذهبية التي يتم بيعها يف ال�سواق وحتويلها اىل 
املحافظات  جميع  يف  النازخة  العوائل  على  ت�سرف  مبالغ 
العراقية املتواجدة فيها عوائل مهجرة م�سريا اىل هناك اكرث 
من 3000 متربع لدعم املتطوعني والعوائل النازحة بال�سافة 
اىل منت�سبي العتبة املقد�سة والذين جتاوزت اعدادهم ت�سعة 

اآلف متربع اىل هذه اللحظة .

اأجنزت الأمانة العامة للعتبة العلوية املقد�سة م�سروع بناء جماميع �سحية جديدة 
�سمن م�سروع دار �سيافة الإمام علي عليه ال�سالم خلدمة الزائرين بدعم ومتويل 

من رئا�سة ديوان الوقف ال�سيعي .
وحول تفا�سيل امل�سروع اخلدمي اجلديد اأكد رئي�س ق�سم ال�سوؤون الهند�سية والفنية 
املهند�س عالء دو�س يف ت�سريح للمركز الإعالمي للعتبة املقد�سة، قائال :" اأطلق 
على امل�سروع الإ�سرتاتيجي اخلدمي اجلديد اإ�سم ) دار �سيافة الإمام عليه ال�سالم 
( ، ويعد �سمن م�ساريع العتبة املقد�سة املدرجة �سمن اخلطة ا�ستثمارية واملمول من 
قبل ديوان الوقف ال�سيعي ، ومتابعة وجهد متميز من قبل رئي�س الدائرة الهند�سية 

ورئي�س الديوان مبا�سرة ".
واأ�ساف املهند�س عالء دو�س " يبعد امل�سروع عن حميط ال�سحن العلوي ال�سريف 
قرابة 90 مرتًا عن باب الفرج باإجتاه اجلنوب الغربي للحرم العلوي الطاهر وقد مت 

افتتاحه يف �ساعة متاأخرة من ليلة اأول اأيام عيد الفطر املبارك ".
وتابع بقوله " يتاألف امل�سروع من خم�سة طوابق، اثنان منهما حتت الأر�س تخ�س 
ولكل  للن�ساء  واآخر  للرجال  طابق  الكرام  للزائرين  واخلدمية  ال�سحية  املجاميع 
طابق مرفقاته املتكاملة من املجاميع ال�سحية واحلمامات بلغت 250 مرفقا لكل 
" اأما بالن�سبة  طابق مبجموع كلي 500 وحدة �سحية".واأكد املهند�س دو�س بقوله 
وفندقة  ا�سرتاحة  اأماكن  على  حتتوي  فاإنها  الأر�س  فوق  املتبقية  الثالث  الطوابق 
و�سائل  بجميع  جمهزة  وهي  ال�سالم  عليه  املوؤمنني  اأمري  الإمــام  زائــري  ل�ستقبال 
الكلية  الكلفة  اأن"  اإىل  والفنية  الهند�سية  ال�سوؤون  ق�سم  رئي�س  ".واأ�سار  الراحة 
للم�سروع بلغت 12مليار و844 مليون دينار عراقي ويعد من امل�ساريع ال�سرتاتيجية 

التي خططت لها العتبة العلوية املقد�سة ومت الإ�سرار من قبل الأمانة العامة للعتبة 
املقد�سة على الإ�سراع يف خطوات الجناز لكي يتم افتتاحه خالل اأيام عيد الفطر 
املبارك، وفعال مت افتتاحه يف ليلة اأول اأيام العيد وبجهود متميز من قبل الكوادر 
العاملة يف العتبة املقد�سة يف ال�ساعة الواحدة من بعد منت�سف الليل، وقد ت�سمن 
الفتتاح فقط جزءا من املجاميع ال�سحية اأما باقي امل�سروع ف�سيتم اإجنازه خالل 
جانبه  "من  اخلدمية  مرافق  من  كمرفق  اخلدمة  يف  و�سيدخل  املقبلة  يومًا  ال45 
عليه  علي  الإمــام  �سيافة  دار  �سعبة  رئي�س  املو�سوي  جواد  حممد  املهند�س  اأو�سح 
ال�سالم عن تفا�سيل امل�سروع اخلدمي اجلديد :" حتتوي الطوابق اخلدمية حتت 
اأن امل�سروع  الأر�س على اأكرث من 150 حمطة و�سوء وغ�سل خدمية للزائرين كما 
وحتتوي   ، والغ�سل  الو�سوء  بني  ما  دقائق  ع�سرة  كل  زائر  األف  ا�ستيعاب  باإمكانه 
كامل الطوابق اخلم�سة للم�سروع على منظومات للتدفئة والتربيد ومنظومة ل�سحب 
املياه الثقيلة واأخرى ملكافحة احلرائق ومنظومات الطرق احلديثة لإ�ستهالك املاء 
وعدم تبذيره ، فيما مت جتهيز الطوابق املخ�س�سة ل�ستقبال �سيوف اأمري املوؤمنني 
-عليه ال�سالم- مبختلف و�سائل الراحة اإ�سافة اإىل جتهيزها ولأول مرة مبنظومة 
الإنرتنت ، فيما يتكون الطابق الأر�سي من مدخل رئي�سي يوؤدي اإىل دار ال�سيافة ثم 

هنالك ومطعم ومطبخ مركزي ".
اجلدير ذكره اأن الأمانة العامة للعتبة العلوية املقد�سة �سبق واأن اأدرجت يف خطتها 
الإ�سرتاتيجية القريبة املدى والبعيدة املدى اإجناز جمموعة من م�ساريع املجاميع 
ال�سحية خلدمة الزائرين يف خمتلف اجلوانب املحيطة بال�سحن العلوي ال�سريف . 

ابراهيم العويني 
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االأمني العام للعتبة العبا�شية املقد�شة يّطلع على 
خّطة الهالل االأحمر العراقي اخلا�شة باأو�شاع 

املهّجرين..

وفٌد من العتبة العبا�شية املقد�شة يزور 
قطعات متطّوعي )احل�شد ال�شعبي

اّطلع الأمني العام للعتبة العبا�سية املقد�سة ال�سيد اأحمد ال�سايف على اخلطة التي 
اأعّدها الهالل الأحمر العراقي واخلا�سة باأو�ساع املهّجرين والنازحني الإن�سانية، 
الذين ا�سطّرتهم الع�سابات التكفريية والإجرامية على ترك منازلهم واأمالكهم 
والهجرة اىل مالذات اآمنة يف حمافظات الو�سط واجلنوب ومنها حمافظة كربالء 
يف  املتميز  اجلهُد  والعبا�سية  احل�سينية  املقد�ستني  للعتبتني  كان  والتي  املقد�سة، 
ا�ستقبال واإيواء تلك العوائل والعمل على اإيجاد مناخات منا�سبة لهم وتوفري احلّد 

الأدنى من معي�ستهم.
رئي�س جمعية الهالل الأحمر العراقي الدكتور يا�سني املعموري بنّي ل�سبكة الكفيل: 
�سابقًا  بها  -قمنا  عّدة  زيارات  من  جزء  هي  املقد�سة  العبا�سية  للعتبة  "زيارتنا 
و�سنقوم بها لحقًا، وذلك من اأجل انت�سال العوائل من الأو�ساع التي يعي�سونها- 
للموؤ�س�سات والدوائر التي تقوم باإيواء املهّجرين والنازحني ويف مقّدمتها العتبات 
جميع  �سّخرت  فقد  م�ساعدة،  اأو  معونة  اأّي  وتّدخر  جهدًا  تاأُل  مل  والتي  املقد�سة، 

اإمكانياتها املحدودة املادية منها واملعنوية واللوج�ستية لهذا العمل الإن�ساين".
ُم�سيفًا: "اأن اخلطة ت�سمل عددًا من الأمور والنقاط املهمة واحليوية، والتي تهدف 
العتماد على  املهّجرة دون  العوائل  مل�ساكل  الأمد  بعيدة  اإيجاد حلول جذرية  اىل 
اخلطط املّتبعة يف الوقت احلا�سر، وحتوي بني طّياتها العديد من الفقرات، منها: 
التي ي�سكنونها حاليًا  املاأوى املنا�سب لهم والعمل على دجمهم يف املناطق  اإيجاد 

ب�سورة موؤقتة مع احلفاظ على هويتهم وانتمائهم اجلغرايف".
ويف ختام حديثه ثّمن الدكتور يا�سني املعموري اجلهد الذي تبذله العتبة العبا�سية 
املقد�سة من اأجل اإغاثة النازحني منذ اللحظات الأوىل ل�ستقبالهم ولغاية توفري 
مكان ال�سكن املنا�سب لهم يف مدن الزائرين اخلا�سة بها واحل�سينيات، وال�سهر 
معي�ستهم، وعن طريق جلنة  م�ستوى  لهم من  الأدنى  وتقدمي احلد  راحتهم  على 
للعتبة  العام  الأمــني  مبكتب  املرتبطة  املهّجرين(  اإغــاثــة  )جلنة  هي  ة  خمت�سّ

العبا�سية املقد�سة.
املُراعي  الأخــالقــي  واجبها  من  وانطالقًا  املقّد�سة  العبا�سية  العتبة  اأّن  ُيذكر 
اإن�سانيًا،  موقفًا  النازحة  العوائل  مع  بالوقوف  الُعليا  الدينية  املرجعية  لتوجيهات 
ًة بالإ�سراف على ا�ستقبال النازحني من املناطق ال�ساخنة  قد �سّكلت جلنًة خمت�سّ
التي �سهدت اأعمال قتٍل وتهجري، والعمل على تهيئة م�ستلزماتهم املكانية واملعي�سية 
و�سمن اإمكانياتها املتاحة التي �سّخرتها لهذا الغر�س، وقد و�سل عدد املهّجرين 
اأغلبهم من اأهايل مدينة  الذين مّت ا�ستقبالهم اىل اأكرث من )13،000 �سخ�س( 

تلعفر، وكان تهجريهم لأ�سباٍب طائفية ومذهبية. 

القتال،  جبهات  من  الأمامية  اخلطوط  املقد�سة  العبا�سية  العتبة  من  وفٌد  زار 
الفلوجة منطقة )العناز(، حيث يتمركز هناك  وبالتحديد يف منطقة عامرية 

فوٌج من متطّوعي احل�سد ال�سعبي من اأبناء مدينة الرميثة يف حمافظة املثنى.
مع  التوا�سل  على  املقد�سة  العبا�سية  العتبة  من  حر�سًا  الــزيــارة  هــذه  وتاأتي 

املقاتلني يف جبهات القتال وتقدمي الدعم املعنوي واللوج�ستي لهم.
من  الع�سكرية  القطعات  هذه  به  تقوم  ما  على  الزيارة  خالل  الوفد  اّطلع  وقد 
متطوعي احل�سد ال�سعبي والذين لبوا نداء املرجعية الدينية الُعليا للدفاع عن 
العراق و�سعبه، وحماربة الأعداء الأغراب الذين جاءوا من وراء احلدود لقتل 

وطم�س الهوية العراقية الأ�سيلة وتفكيك اللحمة الوطنية.
كما قام الوفد بزيارة ميدانية اإىل القطعات الأمامية للمتطّوعني، حيث تكون 
مرت،  ـــ)300(  ال تتجاوز  ل  والعدو  العراق  اأبناء  قطعات  بني  الفا�سلة  امل�سافة 
واّطلع خالل الزيارة على معنويات املقاتلني التي كانت تبعث يف النف�س العزة 

وال�سرور، فقد كانوا م�ساريع ا�ست�سهاد دون اأر�س العراق و�سعبة.
وقد قّدم الوفد راية اأبي الف�سل العبا�س)عليه ال�سالم( اإىل هذا الفوج لرتتفع 

عاليًا يف مقر قيادته ولي�ستلهموا منها العزم والثبات والت�سحية والفداء.
من جانبه بنّي ل�سبكة الكفيل العاملية ال�سيد حميد اليا�سري امل�سرف على هذا 
مدينة  اأبناء  تطوع  باجلهاد  العليا  الدينية  املرجعية  فتوى  �سدور  "بعد  الفوج: 
الرميثة الكرام للدفاع عن اأر�س العراق و�سعبه، ونحن نعاهد املرجعية الر�سيدة 
باأننا �سنكون اجلنود الأوفياء واإن �ساء اهلل لن نرتك اأّي �سرب من اأر�س العراق 

حتت �سيطرة هذه اجلماعات املتطّرفة".
موؤّكدًا: "وما قدومنا من مدينة الرميثة يف حمافظة املثنى جنوب العراق، اإىل 
مدينة عامرية الفلوجة للقتال والدفاع عن هذه املدينة العراقية، ما هو اإّل دليل 

على اأّن العراق واحٌد اأر�سًا و�سعبًا.
كما حمل الوفد حتيات مقاتلي الفوج اإىل العتبة العبا�سية املقد�سة على دعمها 

املتوا�سل لهذه القطعات وحر�سها على التوا�سل ميدانيًا معهم.
من اجلدير بالذكر اأّن الهدف من هذه الزيارات هو تقدمي الدعم املعنوي لهذه 
القطعات اإ�سافة اإىل الدعم اللوج�ستي، حيث عمدت العتبة العبا�سية املقد�سة 
اإىل  النباتي  الغذائية اجلافة كالرز والبقوليات والزيت  اإىل توفري بع�س املواد 

تلك القطعات بالإ�سافة اىل املياه املعدنية والع�سائر.
اأّن العتبتني املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية ومنذ �سدور فتوى املرجعية  ُيذكر 
للقطعات  اللوج�ستي  الدعم  بتقدمي  �سرعتا  الكفائي  باجلهاد  الُعليا  الدينية 
النازحة من مناطق  العوائل  اإىل  الع�سكرية من اجلي�س واملتطّوعني، بالإ�سافة 

�سكناهم �سمن الإمكانيات املُتاحة.
ل�ستقبال  ا�ستعدادها  �سابق عن  وقت  املقد�سة يف  العبا�سية  العتبة  اأعلنت  كما 

العوائل امل�سيحية النازحة من حمافظة نينوى.
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حقيقي  وتالحم  جــادة  وقفة  اىل  العليا  الدينية  املرجعية  دعــت 
للحفاظ على امن البالد وان يعي اجلميع اهمية مدينة �سامراء 
التي اعتربتها جرحا عند العراقيني قبل �سنني، كما دعت املرجعية 
القادمة  للدورة  تر�سحوا  الذين  الربملان  اأع�ساء  العليا  الدينية 
وان  ي�سرعونها،  التي  للقوانني  املطبقني  اأول  يكونوا  ان  ب�سرورة 

يكونوا اآباء لل�سعب".
وقال ممثل املرجعية ال�سيد احمد ال�سايف خالل اخلطبة الثانية 
ل�سالة اجلمعة يف 7/�سعبان/1435هـ املوافق 2014/6/6 مان�سه 
"يعلم اجلميع ما تعر�ست له مدينة �سامراء املقد�سة من حماولة 
جبانة لالرهابيني للنّيل من هذه املدينة املقد�سة وحماولة للتطاول 
على مرقدي الع�سكريني )عليهما ال�سالم(، لكن بحمد اهلل تبارك 
وتعاىل قامت القوات المنية البطلة البا�سلة برّد هذا الهجوم وطرد 
هوؤلء الرهابيني وقتل اعداد منهم. مو�سحا ان هذا املعنى يوؤ�سر 
عند  جرح  زالــت  ل  والتي  �سامراء  اأهمية  وهي  مهمة  ا�سارة  اىل 
وقتها  الزمــة يف  تعاىل طّوقت  وبحمد اهلل  �سنني  قبل  العراقيني 
وحاول اجلميع ان ينتهوا من هذه الزمة ويفتحوا بابًا اآخر. م�سريا 
ان هذا الو�سع اخلطري يحتاج اىل تكاتف من اجلميع والوقوف وقفة 

واحدة م�سّرفة، فاجلميع معنيون باملحافظة على اأمن البالد...

ومن جانب اآخر بنّي ال�سايف ان" هناك عدة مالحظات فيما يخ�س 
الخوة النواب اجلدد نود ال�سارة اليها:

1- على الخــوة ان ي�سعوا �سعيًا حثيثًا من اجل احــداث م�ساريع 
تربوية، ول اق�سد هنا التعليم فقط وامنا املق�سود من امل�ساريع 
الرتبوية هي امل�ساريع التي تعّود النا�س واملوؤ�س�سات على النظام وان 
حترتم القوانني التي تو�سع من اجل تي�سري وت�سهيل حالت النا�س 

ومن اجل املحافظة على بيئة نظيفة...
وا�سحة  روؤيــة  ان ميتلك  للربملان  �سي�سل  الــذي  النائب  2- على 
وم�ستقبلية لأبنائنا.. فقد يكون هناك م�سروع تظهر ثماره بعد 10 
او 20 �سنة فنقول يا ايها النائب لبد ان تكون عندك روؤية بعيدة 
املدى وان تعمل خلدمة هذا البلد.. وان تفّكر يف من ي�ستفيد من 

هذا امل�سروع م�ستقبال..
3- لبد ان ميتاز النائب بروح اأبوية.. ويحاول ان يرتق الفتق قبل ان 
يتو�سع وي�سعى دائمًا اىل اخلري واىل ان يكون اأبًا يحاور هذا ويجل�س 
مع هذا وهم يحاوروه ويجل�سون معه.. لبد ان ت�سعر بهذه الأبوة.. 
لأنه اذا بداأ اخلرق �سي�ستغله طرف ثالث من داخل البلد او من 

خارجه وتتو�سع الرقعة وبعد ذلك لت حني مندم...

قال ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب جمعة ال�سحن احل�سيني 
ال�سيد  �سماحة  العلى  املرجع  اطلقها  التي  الدعوة  ان  ال�سريف 
ال�سي�ستاين كانت موجهة اىل جميع املواطنني من غري اخت�سا�س 
والتهيوؤ  ال�ستعداد  هو  منها  الهدف  كان  اذ  اخــرى  دون  بطائفة 
ملواجهة اجلماعة التكفريية امل�سماة بداع�س التي ا�سبح لها اليد 
العليا واحلظور الأقوى فيما يجري يف عدة حمافظات. مو�سحا ان 
هذه اجلماعات وقد اعلنت بكل �سراحة وو�سوح انها ت�ستهدف بقية 
املحافظات العراقية حتى يف مثل النجف ال�سرف وكربالء املقد�سة 
كما اعلنت بكل �سراحة انها ت�ستهدف كل ما ت�سل اليه يدها من 
مراقد الأنبياء والأئمة وال�سحابة وال�ساحلني ف�سال عن معابد 
غري امل�سلمني من الكنائ�س وغريها.. فهي اذن ت�ستهدف مقد�سات 
جميع العراقيني بال اختالف بني اديانهم ومذاهبهم كما ت�ستهدف 
بالقتل والتنكيل كل من ل يوافقها يف الراأي ول يخ�سع ل�سلطتها حتى 

من ي�سرتك معها يف الدين واملذهب".
واأ�ساف ال�سيد احمد ال�سايف خالل اخلطبة الثانية ل�سالة اجلمعة 
يف 21/�سعبان/1435هـ املوافق 2014/6/20م "ان هذه اجلماعة 
التكفريية بالء عظيم ابتليت به منطقتنا والدعوة اىل التطوع كانت 
بهدف حث ال�سعب العراقي بجميع مكوناته وطوائفه على مقابلة 

هذه اجلماعة التي ان مل تتم اليوم مواجهتها وطردها من العراق 
ف�سيندم اجلميع على ترك ذلك غدًا ول ينفع الندم عندئذ".

طائفي  منطلق  اي  للتطوع  الدعوة  هذه  تكون  ان  ال�سايف  ونفى 
اأي منطلق طائفي ول ميكن  التطوع  للدعوة اىل  بقوله" مل يكن 
ان تكون كذلك.. فاإن املرجعية الدينية قد برهنت خالل ال�سنوات 
اأي  عن  البعد  كل  بعيدة  انها  ق�ساوة  الظروف  ا�سد  ويف  املا�سية 
ال�سنة  اأهــل  عن  ال�سهرية  املقولة  �ساحبة  وهي  طائفية  ممار�سة 
اأنف�سنا( موؤكدة مــرارًا وتكرارًا على  اأخواننا بل قولوا  )ل تقولوا 
جميع ال�سيا�سيني ومن بيدهم المر �سرورة ان تراعى حقوق كافة 
العراقيني من جميع الطوائف واملكونات على قدم امل�ساواة ول ميكن 
يف حال من الحوال ان حتّرف املرجعية على الحرتاب بني ابناء 
ال�سعب الواحد بل هي حتث اجلميع على العمل ل�سد اأوا�سر الألفة 

واملحبة بينهم وتوحيد كلمتهم يف مواجهة التكفريين الغرباء..
وبني ممثل املرجع ال�سي�ستاين ان دعوة املرجعية الدينية امنا كانت 
لالنخراط يف القوات المنية الر�سمية ولي�س لت�سكيل ميلي�سيات 
م�سّلحة خارج اطار القانون فاإن موقفها املبدئي من �سرورة ح�سر 
ال�سالح بيد احلكومة وا�سح ومنذ �سقوط النظام ال�سابق فال يتوهم 
احد انها توؤيد اأي تنظيم م�سلح غري مرّخ�س به مبوجب القانون...

يدعو النواب اجلّدد اىل حتّمل امل�شوؤولية 

ان  يتم مواجهة اجلماعات التكفريية ف�شيندم اجلميع
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ال�سرف من املخططات  النجف  العليا يف  الدينية  املرجعية  حذرت 
املبّيتة لتفتيت العراق وتق�سيمه يدعمها الكيان ال�سرائيلي، مو�سحة 
ان الد�ستور والتوافق عليه كفيل بحل الزمات اذا خل�ست نوايا جميع 

الطراف ال�سيا�سية.
وقال ممثل املرجع ال�سي�ستاين ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي خالل 
املوافق  اليوم 28/�سعبان/1435هـ  اجلمعة  ل�سالة  الثانية  اخلطبة 
2014/6/27م مان�سه "يف ظل الو�ساع الراهنة التي ميرُّ بها بلدنا 
احلبيب العراق و�سعبه فانه يجُب احلذُر من املخططات املبّيتة لتفتيت 
العراق وتق�سيمه... وَن�سَمُع اليوَم ان رئي�َس الكيان ال�سرائيلي ُيجاِهْر 
ال�سعَب  ولكن  كبرية  كانت  وان  الراهنة  الزمــة  ان  لذلك...  بتاأييده 
العراقي اأكــرُب منها فقد جتاوز ازمــات كثرية يف تاريخه الطويل ول 
َر البع�ُس بالتق�سيم َحال لالزمة الراهنة بل احلل الذي  ينبغي ان ُيفك
يحفُظ وحدة العراق وحقوَق جميع مكوناته وفَق الد�ستور موجود وميكن 

ْت النوايا من جميع الطراف.. التوافُق عليه اذا َخُل�سَ
وا�ساف الكربالئي بعد �سدور املر�سوم من رئا�سة اجلمهورية والذي 
َدَعْت فيه اع�ساء جمل�س النواب اجُلدد الذين مت انتخابهم يف الثالثني 
الثالثاء  يوم  لهم  الوىل  املا�سي اىل عقد اجلل�سة  ني�سان  �سهر  من 
الرئا�سات  على  التفاق  ال�سيا�سية  الكتل  من  املطلوب  املقبل...فان 

للتوقيتات  رعاية  التاريخ  ذلــك  اىل  املتبقية  اليـــام  خــالل  الثالث 
الد�ستورية... ويف ذلك َمْدخٌل للحل ال�سيا�سي الذي ين�سُده اجلميع يف 

الو�سع الراهن..
كما اأو�ست املرجعية الدينية العليا جميع الطراف بالبتعاد عن اأي 
العراقي.. فاإن  ال�سعب  او قومي بني مكونات  اإعالمي طائفي  �سحن 
ُد من م�ساعر عدائية  ُيول تــاأزمي الو�ساع اكرث مبا  ذلك �سيوؤدي اىل 
اأعمال عنف كما  البع�س اىل  والــذي قد يرتجُمُه  املكونات  بني هذه 
و�سلتنا اأخبار عن ذلك من بع�س املناطق ان ال�سعب العراقي بجميع 
قومياته وطوائفه.. بعربه وكرده وتركمانه.. ب�سيعته و�ُسنته وم�سيحييه 
وغريهم.. يقُف �سفًا واحدًا امام ارهاب الغرباء الذين عاثوا ف�سادًا يف 
نا البع�س الخر باي موقف غري  َم بع�سُ ار�س العراق.. ول يجوز ان يتهَّ

لئق خالَف ذلك..
وتابع �سماحة ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي حديثه انه يف ظل الو�ساع 
مناطق  خمتلف  من  النازحون  يعي�سها  التي  جــدًا  وال�سعبة  املزرية 
القتال.. فاننا ندعوا املنظمات الدولية واملحلية املعنية بالغاثة اىل 
ال�سراع باغاثة هذه العوائل التي يزداد عددها يومًا بعد يوم والتي 

تعي�س حمنة ان�سانية �سعبة..

احل�سيني  علي  ال�سيد  العظمى  اهلل  ايــة  العــلــى  الديني  املــرجــع  دعــا 
ال�سي�ستاين املواطنني الذين يتمكنون من حمل ال�سالح ومقاتلة الرهابيني 
القوات  التطوع لالنخراط يف  و�سعبهم ومقد�ساتهم  بلدهم  دفاعًا عن 

الأمنية "
وقال ممثل املرجعية الدينية العليا ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي خالل 
خطبة �سالة اجلمعة الثانية من ال�سحن احل�سيني ال�سريف يف 14/
اخلربية  نون  وكالة  وتابعتها  2014/6/13م  املوافق  �سعبان/1435هـ 
اإن الأو�ساع التي مير بها العراق ومواطنوه خطرية جدًا ول بد اأن يكون 
امللقاة على عاتقنا )اإنها م�سوؤولية �سرعية  امل�سوؤولية  لدينا وعي بعمق 
حتديًا  يواجه  الــعــراق  و�سعب  الــعــراق  اإن  مو�سحا"  كــبــرية(.  ووطنية 
كبريًا وخطرًا عظيمًا واإن الرهابيني ل ي�ستهدفون ال�سيطرة على بع�س 
باأنهم ي�ستهدفون  الدين فقط بل �سرحوا  املحافظات كنينوى و�سالح 
الأ�سرف  جميع املحافظات ول �سيما بغداد وكربالء املقد�سة والنجف 
فهم ي�ستهدفون كل العراقيني ويف جميع مناطقهم ومن هنا فاإن م�سوؤولية 
الت�سدي لهم ومقاتلتهم هي م�سوؤولية اجلميع ول يخت�س بطائفٍة دون 

اأخرى اأو بطرٍف دون اآخر". 
الذي عرف  العراقي  ال�سعب  اأن  اإّل  واإن كان كبريًا  التحدي  مبينا" اإن 
عنه ال�سجاعة والإقدام وحتّمل امل�سوؤولية الوطنية وال�سرعية يف الظروف 

الوقت  يف  امل�سوؤولية  فــاإن  واملخاطر  التحديات  هذه  من  اأكــرب  ال�سعبة 
احلا�سر هي حفظ بلدنا العراق ومقد�ساته من هذه املخاطر وهذه توفر 
حافزًا لنا للمزيد من العطاء والت�سحيات يف �سبيل احلفاظ على وحدة 
بلدنا وكرامته و�سيانة مقد�ساته من اأن تهتك من قبل هوؤلء املعتدين، 
ول يجوز للمواطنني الذين عهدنا منهم ال�سرب وال�سجاعة والثبات يف 
مثل هذه الظروف اأن يدَب اخلوُف والحباُط يف نف�ِس اأي واحٍد منهم 
بل ل بد اأن يكون ذلك حافزًا لنا ملزيد من العطاء يف �سبيل حفظ بلدنا 

ومقد�ساتنا".
ودعا الكربالئي القيادات ال�سيا�سية اىل ترك الختالفات والتناحر خالل 
هذه الفرتة الع�سيبة وتوحيد موقفها وكلمتها ودعمها وا�سنادها للقوات 
ال�سمود  يف  العراقي  اجلي�س  لأبناء  اإ�سافية  قوة  ذلك  ليكون  امل�سلحة 
والثبات مو�سحا انها اي )القيادات ال�سيا�سية( اأمام م�سوؤولية تاريخية 

ووطنية و�سرعية كبرية.
واأ�ساف" اإن دفاع اأبنائنا يف القوات امل�سلحة و�سائر الأجهزة المنية هو 
دفاع مقد�س ويتاأكد ذلك حينما يت�سح اأن منهج هوؤلء الرهابيني املعتدين 
هو منهج ظالمي بعيد عن روح ال�سالم يرف�س التعاي�س مع الآخر ب�سالم 
ويعتمد العنف و�سفك الدماء واإثــارة الحــرتاب الطائفي و�سيلة لب�سط 

نفوذه وهيمنته على خمتلف املناطق يف العراق والدول الأخرى...

املرجعية تدعو املواطنني ملقاتلة االرهابيني دفاعًا عن البلد وال�شعب واملقد�شات 

املرجعية حتذر من خمططات يدعمها الكيان اال�شرائيلي لتق�شيم العراق 
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- مادامت ثقافة النقد السياسي 
لم تتفتح على أسس سليمة فمن 
المؤكد ان الموقف السياسي من 
االعالم سيكون ملتبسًا ومعقدًا 
كون العالقة بينهما أشبه بعالقة 

المقدمة بالنتيجة.
-أن����ف����ة ب���ع���ض ال��س��ي��اس��ي��ي��ن 
العراقين وتعاليهم على اإلعالم 
أمام  ليونة  الى  تتحول  الوطني، 
وسائل اإلعالم الخارجية، كثيرًا ما 

تصل حد انتهاك الكرامة.
- االعالمي والسياسي يشتركان 
م����ع����ًا ف������ي خ����ف����ض م���ن���س���وب 
السكينة عن العراقي، لكن يبقى 
السياسي أسوء من االعالمي في 
هذه النقطة ألنه صاحب السلطة 

والمال والقرار.

بين السلطة والتأثير 
والدعاية والتشهير 

اإلعالم ...

ــ �سالم الطائي  • حتقيق : ف�سل ال�سريفيـ 
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بعد  ــعــراق  ال �سهده  الـــذي  الكبري  النــفــتــاح  رغــم 
والعــالم  ال�سحافة  جمال  يف  عام 2003  التغيري 
بقيت معطيات واأطر العمل العالمي منفتحة اىل 
حد الفو�سى، وباملقابل فان تاأثري العمل ال�سحفي 
والعالمي قد خ�سع اىل حمددات �سلطوية واأخرى 
للو�سيلة  الراعية  اجلهة  مــاتــراه  بح�سب  توجيهية 
العالمية، تعدت غالبًا مبادئ العمل ومرتكزاته من 
اأدى  الذي  المر  وامل�سداقية،  والتوازن  املو�سوعية 
اىل تعقيد دور ال�سلطة الرابعة وحرفها عن م�سارها 
املُعترب يف كثري من الحيان التي �سهدت منعطفات 
حادة بفعل الحداث اجل�سام التي مرت ولزالت يف 

العراق...

على  السلبي  للتاثير  جامح  َميٌل 
االعالم..

املفكر  يبني  الإعـــالم  من  ال�سيا�سي  املوقف  حــول 
وال�سحايف جــواد علي ك�سار يف ف�سل من ف�سول 
كتابه )هوام�س نقدية يف التجربة العراقية( م�سمون 
ذلك املوقف قائال" مادامت ثقافة النقد ال�سيا�سي 
اأ�س�س �سليمة فمن املوؤكد ان املوقف  مل تتفتح على 
ال�سيا�سي من العالم �سيكون ملتب�سًا ومعقدًا اي�سًا 

لن العالقة بينهما اأ�سبه بعالقة املقدمة بالنتيجة. 
يدل على ذلك ما لحظناه خالل ال�سنوات الخرية 
ال�سلطة  اأبدتها  �سديدة  رغبة  من  �سنة 2009  بعد 
وال�سعي  العـــالم  على  التاثري  يف  الأعـــم  باملعنى 
احيانا  جلمه  حد  اىل  عليه  والت�سييق  مبحا�سرته 
وبالق�سر  تــارة  ال�سلطة  قوة  ا�ستعمال  يف  بالتع�سف 
تارة اخرى واأحيانا بالإغراءات وهي ما تزال تافهة 
�سراء  يف  بعد  يتمر�سوا  مل  حكامنا  لن  بلدنا  يف 
التاأثري  ذكاء  لالن  يتعلموا  ومل  العالميني مبهارة 
باملوؤ�س�سات العالمية وان كانوا قد اأتقنوا ا�ستعداءها 
لن ال�ستعداء ل يحتاج اىل اأكرث من احلماقة وهي 

وافرة يف �سوق ال�سيا�سيني 
اي�سا لن اقرب الأدوات املتاحة بني يدي ال�سلطة هي 

و�سائل الق�سر التع�سف والرتعيب!
هذا امليل اجلانح للتاأثري ال�سلبي على العالم وان 
كان يعم ال�سلطة بقواها كافة وموؤ�س�ساتها واجهزتها 
و�سفا  يبقى  لكنه  واملحافظات  املركز  �سعيد  على 
هذه  ان  بيد  ا�ستثناءات  هــنــاك  فدائما  اكــرثيــا. 
كما  تلغيها  ول  القاعدة  �سحة  توؤكد  ال�ستثناءات 

هناك دائما تفاوت مرتبة يف ال�سيق من العالمي 
واأ�سئلته وميله لك�سف احلقائق امام النا�س والتربم 
من نقد العالم بيد ان ذلك ل مينعنا من القول ان 
ال�سلطة التنفيذية بوزاراتها وموؤ�س�ساتها واأجهزتها 
يف بغداد واغلب املحافظات تتقدم على ما �سواها 
والتربم من  بالإعالمي  الكــرث �سيقا  ثم هي  ومن 
العالميني  واهــانــة  العـــالم  ازدراء  حد  العـــالم 
كما ح�سل ذلك يف وقائع كثرية بلغ من �سوء بع�سها 
�سرعة اتهام العالم والإعالمي الرتباط باخلارج 

رغم خطورة هذه التهمة!
ومع ان ال�سلطة �سيئة بع�س الحيان يف التعامل مع 
العالم والإعالميني ال ان العالم العراقي نف�سه 
لي�س خاليا من النواق�س والعيوب بل اأن يف امل�سهد 
العالمي الداخلي خلال مريعًا ل يغتفر حتى رغم 

حداثة جتربة العالم املنفتح داخل البلد. 
وي�ستطرد ك�سار بالقول" لكي اأكون وا�سحا يف هذه 
بعيدا  متوازنا  النقد  ياأتي  وحتى  النقطة اخلطرية 
عن التع�سب ال�سنفي او املهني )ب�سفتي اعالمي( 
العالمي  امل�سهد  عيوب  بع�س  على  امر  ان  بــودي 

العراقي من خالل نقاط خمت�سرة لكنها �سريحة:
1ـ ممار�سة النقد ال�سيا�سي باأ�سلوب ال�سماتة – لي�س 
واإن�سانه  بالبلد  – بل  اأدافــع عنه  لل�سيا�سي فانا ل 
متكلف  تــكــراري  ا�ستعرا�سي  وباأ�سلوب  وجمتمعه 
يبعث على ال�سجر واملاللة. ويف املقابل جند على 
اجلهة الخرى ممار�سة مديح ال�سيا�سي بكثري من 
التزلف والتملق وال�ستكانة التي تبلغ حد املذلة امام 

ال�سيا�سي.
2ـ �سيوع ال�سطحية وا�ساعتها بني النا�س يف الكثري 
التحليل  النقدية وغياب القدرة على  من احلــالت 
والتفكيك والنظر اىل ال�سلبيات وكاأنها ظواهر معلقة 
يف الفراغ، بدًل من اخ�ساع كل ظاهرة اىل حيثياتها 

التي تنتمي اليها.
لي�س  النظري  والتاأهيل  العملية  اخلــربة  �ساآلة  3ـ 
وح�سب  املخت�سة  اجلامعية  ال�سهادة  م�ستوى  على 
لن هذه ال�سهادة ل تخلق وحدها اعالميا ناجحا ل 
�سيما خالل ربع قرن من او�ساع اجلامعات العراقية 
خا�سة  كليات العالم. بل اق�سد اجلهد واملثابرة 
واجللد يف بناء ذات ع�سامية كما هو احلــال عن 

جميع العالميني الناجحني يف العراق والعامل.
4ـ الرغبة يف ال�سهرة ال�سريعة وباأي ثمن وهو ما يدفع 
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العالم  و�سائل  يف  وال�سجيج  ال�سخب  كرثة  اىل 
يف  اكرثها  ومــا  التفاهات  اىل  واللوجوء  العراقية 

اعالمنا.
5ـ غياب احلــوار مع الخــر يف عــدد غري قليل من 
القنوات خا�سة احلزبية والفئوية ما يوؤدي اىل تكرار 

ممل يف املادة والربامج وال�سيوف.
النا�سئ عن كرثة القنوات وبقاء  6ـ م�سكلة الفراغ 
ما  والنهار  الليل  �ساعات  مــدار  البث مفتوحا على 
كانت  و�سيلة  باأي  ال�ساعات  مللء  ال�سعي  يــوؤدي اىل 

حتى بالتافه ال�سحل.
7ـ ارتكاز م�ساحة مهمة من املمار�سة العالمية اىل 
ال�سخب والثارة البدائية والعالم ال�ساخب ي�سهم 
وا�سطراب  العراقي  الن�سان  �سخ�سية  اربــاك  يف 
وال�ستقرار  ال�سكينة  عن  اكــرث  يبعده  ما  نف�سيته 

النف�سي.
يف  معا  ي�سرتكان  وال�سيا�سي  العالمي  وب�سراحة 
يبقى  لكن  العراقي  عن  ال�سكينة  من�سوب  خف�س 
ال�سيا�سي اأ�سوء من العالمي لأنه �ساحب ال�سلطة 

واملال والقرار.
8ـ الكثري من الظواهر ال�سلبية ال�سابقة وغريها اي�سا 
معلول اىل غياب النظرية. فل�ست ممن يعتقد بوجود 
ولو  برمته  العراقي  امل�سهد العالمي  لعمل  نظرية 

على م�ستوى املبادىء العامة واخلطوط العري�سة.
9ـ هيمنة املال يف التاأثري على العالم وتوجيهه، لي�س 
مال ال�سلطة وال�سيا�سيني وحده امنا اأموال التجار 

واملقاولني والأثرياء اجلدد.
10ـ من رزايا العالم العراقي م�سيبتنا مع بع�س 
العالميني العراقيني عندما يعمل ممثال يف الداخل 
لو�سيلة اعالم غري عراقية فهذا البع�س الداخل يف 
هذه املالحظة ي�سري مَلكيًا اأكرث من امللك ول يهمه 

واقع بلده وم�سري ان�سانه امنا املهم لديه ا�سرت�ساء 
املوؤ�س�سة العالمية التي يعمل ل�ساحلها.

ال��ح��اج��ة ال���ى وس��ائ��ل إع���الم أكثر 
مصداقية موضوعية..

مديرة ق�سم الإعالم والعالقات يف جامعة كربالء 
و�سن البلداوي قالت" ان و�سائل الإعالم يف الغالب 
هي و�سائل تابعة جلهة معينة وكل جهة حتاول طرح 
افكارها واآرائها بال�سكل الذي يتنا�سب مع م�ساحلها 
�سواًء ال�سيا�سية او الجتماعية او القت�سادية...الخ 

او تكون مملوكة لل�سلطة وتكون مهام الإعالم حددت 
م�سبقًا، فهي تقوم مبهمة وحيدة الجتاه من القمة 
اىل القاعدة، اي انها تزود الراأي العام مبا تود ان 
تعطيه �سواء ال�سلطة احلاكمة او اجلهة الخرى وفق 
نظام معني، نحتاج اىل ان تكون و�سائل العالم اكرث 
م�سداقية واأكرث مو�سوعية يف التعامل مع الحداث.
وفيما يخ�س مراعاة و�سائل العالم ل�سوابط املهنة 
ال�سحفية اأو�سحت البلداوي" يف كل مهنة من املهن 
التي متتهنها املجتمعات يف العامل هناك من يعمل 
ب�سدق واأمانة و�سفافية واإخال�س وهناك من يعتمد 
الكذب والغ�س واملراوغة، لكن ا�ستطيع ان اقول يف 
العراق هناك اجليد وهناك ال�سيء، هناك من يريد 
الرتقاء باملهنة  والعمل مب�ستوى الطموح وهناك من 
يكمن  هنا  املادية،  وال�ستفادة  العمل  ملجرد  يعمل 
الفرق بني الثنني، فالبد ان تكون هناك م�سداقية 

يف العمل ال�سحفي.
والعربي من العالم  املحلي  وحــول موقع العــالم 
والعالقات  العـــالم  ق�سم  مدير  قالت  اخلــارجــي 
العامة يف جامعة كربالء اجد ان العــالم العربي 
ل يزال يحتاج اىل حرية التعبري وال�ستقاللية كي 
يزاحم ويدخل م�سمار التناف�س مع دول كبرية لها 

باع طويل وكبري يف جمال الإعالم امل�سموع او املقروء 
او املرئي.  

لطبيعة  تشريعات  ال��ى  الحاجة 
العمل االعالمي وتفاصيله

اأ�ستاذ العالم يف جامعة بابل وجامعة اأهل البيت د. 
كامل القيم حتدث قائاًل" مع املتغريات الكبرية التي 
ح�سلت يف العراق بعد �سقوط الطاغية مل حتظى 
ال�سحافة والثقافة ب�سكل عام مب�سار متغري يف احلياة 
الثقافية والجتماعية والقت�سادية يف العراق، مع ان 
العمل العالمي يف العراق تو�سع وتنوع  ولكن على 
م�ستوى تقيد احلريات ور�سم خارطة طريق جديدة 
يتعلم  زال  ل  العراقي  والإعـــالم  التعبري  حلريات 
ول زال بطيئا يف عملية هذا التعلم وال�سبب الكرث 
والأكرب هوًل هو قوانني متعلقات الن�سر ومنها قانون 
حماية ال�سحفيني الذي مل يعطي لل�سحفي كرامته 
يف العمل واإمنا اعطى له عطايا وحمددات عامة.. 
رمبا اأي مواطن تنطبق عليه هذه التعليمات ،العالم 
يتطلب منا ت�سريع طبيعة العمل العالمي واملهنة 
العالمية بتفا�سيلها منها ق�سايا الت�سهري والق�سايا 

املتعلقة مبراقبة املوؤ�س�سات وحماية ال�سحفي.
القانون  هذا  و�سرعوا  كتبوا  الذين  ان  القّيم  وتابع 
الــذي ل يحمي  القت�سادي  املطب  ينتبهوا اىل  مل 
ال�سحفي على م�ستوى املهنة وعلى م�ستوى النطالق 
بالأدوات ال�سا�سية يف املراقبة واحل�ساب ،العالمي 
واأداة  ن�سر  اداة  لدية  احيانا لن  اقوى  بل  كالنائب 
لإطالع الراأي العام وهو حق ان يطلع الراأي العام 
موجودا  كان  اذا  احلكومي  الداء  وخــور  زلل  على 
لكن هذا القانون مغفل واأعرج وهو ا�سبه بالكماليات 

الت�سريعية ولي�ست قانون تام.
نقابة ال�سحفيني هربت ب�سدة من حقوق العالميني 
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ال�سا�سية وحرية املهنة وانتبهوا اىل احلرية والهيبة 
نف�س  يف  ولكن  لالإعالمي  متنح  التي  القت�سادية 
الوقت العالم الن مالحق من قبل احلكومة ومن 
قبل بع�س ال�سخ�سيات من خالل ت�سريح او مقال 
له خط احمر  العراق و�سع  وبالتايل العالمي يف 
ب�سبب املوؤ�س�سة او اخلوف من الق�ساء او املالحقات 
من  البلد  هــذا  يف  ف�سلنا  نحن  ولــذلــك  اجل�سدية 
اعطاء جراأة من�سطة لتثوير العالم ب�سكل حقيقي 
الف�ساد  معرفة  على  احلكومة  يعني  رمبــا  والـــذي 
هيئة  تخلو  ول  والفا�سلني،  اخلــور  مكامن  ومعرفة 
امل�سوؤولية فهي تتحمل جزء من هذا  العــالم من 
الف�سل حتت م�سمى الر�سد وهذا الر�سد هو فا�سل 
لأنه مل يرتقي اىل التحليل امليداين العلمي حلالت 
العنف وهذا يرجع اىل طريق التدري�س لأخالقيات 
ومن�سمات  العــالمــيــة  ـــادة  امل تدري�س  اي  املهنة 
املجتمع املدين، وان العالميني انف�سهم مل يرتقوا 
اىل م�ستوى املطالبة بت�سريعات جدية ترفع من �سان 
حريات التعبري،ال�سحافة ال�ستق�سائية يف العراق 
بالف�ساد  مليء  بلد  اىل  ترتقي  ول  و�سعيفة  بائ�سة 

واخلطاأ والف�سل.
ويف ما يخ�س خريجي كلية العالم ا�ساف الدكتور 
كامل من اخلطاأ الن�سر اىل خريجي كلية العالم 
على انهم منقذون للعمل العالمي يف العراق ب�سبب 
او�ساع كثرية ،هذا املو�سوع مرتبط ببنية املتقدم 
اىل كلية العــالم مثل بنية التقدمي وبنية الدرجة 
والثقافة ل يعرف �سيء يف التاريخ ول العلوم النف�سية 
والثقافية علينا ان نعيد �سقله من جديد ثم يزج اىل 
كلية العالم وبالتايل فان كلية العالم ل ميكن ان 
تعطي جرعة عالية من املعرفة النف�سية واملجتمعية 
بال�سكل الذي ميكن ان يرتقي  فالإعالم هو عملية 

اليومية  والظواهر  باملوجودات  واإح�سا�س  حتليل 
يكون  ان  قبل  مثقف  يكون  ان  عليه  فــالإعــالمــي 
يقودون  الف�سائيات  يف  ا�سخا�س  هناك  اعالمي 
املونتاج ويقودون ت�سميم الفالم الوثائقية ولكن ل 

ميكن ان يقودوا افكار وهذه ق�سية كبرية".
العامل  يف  ال�سحفيني  كــل  ان  القّيم"  واأ�ــســاف 
التعبري  وهو حرية  ال  معني  يجتمعون حول هدف 
وحماية و�سيانة املال العام وحق الفرد العام ولكن يف 
العراق الكل يجتمع من اجل ال�سهرة والتزود بالهوية 
زودت  ال�سحفيني  نقابة  �سحفيا  اكتملوا  وكاأنهم 
العراقيني باأكرث من خم�سني الف هوية واحلقيقة 
ان ال�سحفيني الفاعلني يف العراق ل يتجاوزون عدد 
الأ�سابع، يف دول العامل الخرى ل متنح الهوية اإل 
ملن �ساب راأ�سا ومن حمل و�سام الدفاع عن حريات 

التعبري وثبات احلق العام.
التغيري يف جمال الإعالم مرادف للتغيري ال�سيا�سي

د.علي �سمخي التدري�سي يف ق�سم ال�سحافة بكلية 
الداب/جامعة اأهل البيت قال" من الطبيعي وبعد 
اىل  والدكتاتورية  ال�سمولية  الــدولــة  مــن  التحول 
العام  ال�سيا�سي  مبعناها  والدميقراطية  التعددية 
تغيري  ال�سيا�سي  التغيري  هــذا  ي�ساحب  ان  لبــد 
يتبع  ان العـــالم  الإعـــالم نحن نعرف  يف جمــال 
النظام ال�سيا�سي يف اي بلد عندما نقول ان هناك 
اعالم  هناك  ان  �سنجد  دكتاتوري  �سمويل  نظام 
هناك  ان  نــرى  وعندما  والتوجه  الن�سرة  اأحـــادي 
الحــزاب  من  العديد  فيه  دميقراطي  تعددي  بلد 
والكتل ال�سيا�سية وتاأخذ احلريات العامة م�ساحتها 
ب�سكل كايف كحرية التعبري عن الراأي وحرية الن�سر 
بالتاأكيد �سرنى ان هناك اعالم حر تتدفق به الراء 

وتتدفق به فنون ال�سحافة الخرى.

العراق ورغم امتالكنا  واأ�ساف �سمخي" نحن يف 
 2003 عــام  منذ  التغيري  بعد  بها  با�س  ل  جتربة 
وحلد الن لكن نالحظ ان هناك ثمة فو�سى حتيط 
بالعملية العالمية ب�سكل عام يف كل العراق وهذه 
الفو�سى �سببها عدم التنظيم واملق�سود به العجالة 
والإعالميني  ال�سحفيني  مــن  دفــعــات  تخريج  يف 
الذين مل ميتلكوا الر�سانة ب�سبب ا�ست�سهال العمل 
خالل  مــن  ال�سحفيني  نقابة  قبل  مــن  ال�سحفي 
منحها ع�سوية نقابة ال�سحفيني ملئات ال�سحفيني 
الذين ل ميلكون احلد الدنى من امل�ستوى العالمي 

الذي يتيح لهم العمل مبوؤ�س�سات العالم.
�سمخي"  اأو�سح  ال�سحفيني  حماية  يخ�س  وفيما 
التي  نحن نفرت�س ان يف بلدان الدميقراطية هي 
حتمي كل �سرائح املجتمع ومنها ال�سحفيون فيكون 
ال�سحفي فيها حمميا مبظلة من القوانني التي ت�سن 
يف الد�ستور ففي العراق جند هذه القوانني مكتوبة 
النظر يف  اعــادة  هو  ما مطلوب  فعلة  ولكنها غري 
يف  التغيري  ت�ساحب  مل  التي  القوانني  من  الكثري 
العراق ومن �سمنها قانون حماية ال�سحفيني الذي 
لرمبا طالته الكثري من ال�سكوك باأنه ي�سيق الكثري 

من احلريات.
الكثري من يت�سور ان من م�سوؤول عن ال�سحفيني يف 
العراق هي نقابة ال�سحفيني وهذا �سيء خاطئ جدا 
لن نقابة ال�سحفيني هي احدى املوؤ�س�سات املوجودة 
ان  املوؤ�س�سات  لكل  الدميقراطي فالبد  النظام  يف 
ال�سحفيني  حماية  قانون  يف  النظر  وتعيد  جتل�س 
مبا يت�سق واحلريات املوجودة يف كل دول العامل ، 
من  الكافية  امل�ساحة  رغم  العراقيني  ال�سحفيني 
التي  النتهاكات  من  الكثري  هناك  لكن  احلريات 

حتيط عملهم وت�سيق على حرياتهم".

نحن نفترض ان في بلدان الديمقراطية هي التي تحمي كل شرائح المجتمع ومنها 
الصحفيون، فيكون الصحفي فيها محميا بمظلة من القوانين التي تسن في 

الدستور ففي العراق نجد هذه القوانين مكتوبة ولكنها غير فعلة ما مطلوب هو 
اعادة النظر في الكثير من القوانين  
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الوحدانية:
بالوحدانية،  وتــعــاىل-  -�سبحانه  اهلل  تفرد 
ــقــه، املــتــمــيــزة بــوحــدة  ــيــة بـــوحـــدة خــل اجلــل
خلقه،  كــون  يف  النافذة  والــ�ــســروط  الثوابت 
الوجود  هــي  وحدانيته  اأن  بــــاإدراك  املميزة 
تعاىل  اهلل  وحدانية  دون  وحدانية  وكل  كله، 
هذا  يف  ال�سالم  عليه  علي  الإمــام  يقول  قلة؛ 
املعنى:)احلمد هلل الذي مل ي�سبق له حاٌل حاًل 
فيكون اأوًل قبل اأن يكون اآخرًا، ويكون ظاهرًا 
قبل اأن يكون باطنًا، كل م�سمى بالوحدة غريه 
هو يف  كما  الواحد  اأن  معناه  (.ذلــك  قليل... 
التي  اهلل  معرفة  منط  عك�س  هو  تعلمنا  منط 
اأقل  هو  الواحد  اأن  معرفتنا  يف  اإليها؛  اأ�سرنا 
الــعــدد ومــبــتــداه.. ومــن كــان واحـــدًا منفردًا 
عن ال�سريك حمرومًا من املعني كان حمتقرًا 
هلل  الــوحــدانــيــة  اأمـــا  لقلته،  �ساقطًا  ل�سعفه 

-تعاىل- فتعني:
الــتــجــزئــة  عــلــى  المـــتـــنـــاع  الــ�ــســمــديــة:  اأ- 

والرتكيب.
والقوة  بال�سلطان  الهيمنة  ال�ستطالة:  ب- 

والعظمة.
ج- الثبات: مل ي�سبق له حاٌل حاًل – كما يقول 

اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم.
4- ال�ستدامة: )الدميومة(.

لــكــربه  5- الإحــــاطــــة: الحــــتــــواء احلــكــيــم 
الالحمدود.

-عليه  املوؤمنني  اأمــري  اليماين  ذعلب  )�ساأل 
ال�سالم-: هل راأيت ربك؟ فقال عليه ال�سالم: 

اأفاأعبُد ما ل اأرى؟!.
فقال ذعلب: وكيف تراه؟!.فقال عليه ال�سالم: 
تدركه  ولكن  العيان  مب�ساهدة  العيون  تراه  ل 
الأ�سياء  من  قريب  الإميــان،  بحقائق  القلوب 
متكلم  مباين،  غري  منها  بعيد  مالم�س،  غري 
بجارحة،  ل  �سانع  بهمة،  ل  مريد  بــرّويــة،  ل 
يو�سف  ل  كبري  باخلفاء،  يو�سف  ل  لطيف 
رحيم  باحلا�سة،  يو�سف  ل  ب�سري  باجلفاء، 
ل يو�سف بالرقة، تعنو الوجوه لعظمته وجتب 

القلوب من خمافته()1(.
قدمنا قول اأمري املوؤمنني -عليه ال�سالم- هذا 
تقوميًا ملا �سياأتي من بيان عن معاين التجلي 
واجلالء مبا يوافق( ل تراه العيون مب�ساهدة 
العيان ولكن تدركه القلوب بحقائق الإميان(، 
هنا  مــن  يتجلى..  ل  جلي  وعــال-  -جــل  فهو 
نبداأ م�سرية البحث يف موجبات عدم التجلي 

التي هي انعكا�س ملعاين وحدانيته:
1- الوحدانية يف ال�سمدية:

قال اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم:
اأ�ساب من  ول حقيقته  كيفه،  وّحــده من  )ما 
اإياه عنى من �سبهه، ول �سّمده من  مثله، ول 
اأ�سار اإليه وتوهمه()2(... ومعنى )ول �سمده( 
من اأ�سار اإليه وتوهمه اأي من ت�سوره على ذات 
هيئة عند الإ�سارة اإليه، توهمًا، اإذ مع ت�سوره 
يف تلك الهيئة، حيث اأ�سار اإليه، يكون قد ركبه 
اأو جزاأه، وهو ما يتنافى مع معاين ال�سمدية 
التجزئة مثلما  التي متتنع على  الوحدانية  يف 

متتنع على الرتكيب.
يف  ال�سالم  عليه  قوله  يف  يتو�سح  مــا  وهــذا 
)كمال  التوحيد:  معاين  لبيان  اأخــرى  خطبة 
له  الإخــال�ــس  وكمال  لــه،  الإخــال�ــس  توحيده 
اأنها  �سفة  كل  ل�سهادة  عنه،  ال�سفات  نفي 
اأنه غري  مو�سوف  كل  و�سهادة  املو�سوف  غري 

 بديهيات التوحيد عند سيد الموحدين االمام علي

اإن من موانع جتلي اهلل تعاىل ، وحدانيته ال�شمدية، ثم اإحاطته و�شعته �شبحانه ثم هيمنته 
وا�شتطالته، ثم ا�شتدامته وثباته، فاهلل �شبحانه وتعاىل جلي ال يتجلى الأنه كما يقول االإمام 

علي عليه ال�شالم: )واحد ال بعدد(.

  محسن وهيب   

حبوث

احللقة الثالثة)موجبات عدم التجلي(
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ال�سفة، فمن و�سف اهلل �سبحانه فقد قرنه، 
جــزاأه،  فقد  ثناه  ومــن  ثناه،  فقد  قرنه  ومــن 
اأ�سار  ومن جزاأه فقد جهله، ومن جهله فقد 
اإليه، ومن اأ�سار اإليه فقد حده، ومن حده فقد 

عده... ()3(.
الإ�ــســارة  ملعنى  تو�سيح  احلــديــث  هــذا  ففي 
فال�سمدية  ال�سالم،  عليه  الأول  حديثه  يف 
يف  اأو  التجزئة  يف  التعدد  على  المتناع  هي 

الرتكيب على حد �سواء.
هذا لأن اأ�سا�س الإح�سا�س اأ�ساًل يعتمد التعدد 
تركيب  يف  تغري  ول  تعدد  ل  وحــني  والتغري، 
يحيط  اإذن  كيف  اإح�سا�س؛  فــال  جتزئة  اأو 

الإح�سا�س القا�سر باهلل تعاىل ال�سمد!!.
من اأجل البيان ناأخذ الأمثلة التالية من واقع 
مادية،  اأنها  مع  وعدمه  جتليها  يف  الأ�سياء 
فــاملــوجــود مبــقــدار مــا يــكــون مــركــبــًا يكون 
الإح�سا�س به �سهاًل، وكلما كان ب�سيطًا يكون 

الإح�سا�س به �سعبًا.
ل  موجودة  فالقوة  القوة،  وجــود  ذلــك  مثال 
�سعب  بذاتها  جتليها  اأن  اإل  اأحــد،  ينكرها 
جدًا، واإمنا نحن نح�سها من خالل اأثرها يف 
اإزاحة الأ�سياء، ولول الإزاحة فال اإح�سا�س ول 
ت�سغط  كاأن  وجدت،  واإن  بذاتها  للقوة  جتلي 

على حائط دون اإزاحته.
مثال اآخر احلركة، فاحلركة موجودة كطاقة 
�سعب  بذاتها  جتليها  اأن  اإل  اأحد،  ينكرها  ل 
خالل  مــن  فقط  نح�سها  نحن  واإمنـــا  جـــدًا، 
فال  الأج�سام  هذه  ولول  املتحركة،  الأج�سام 
اإح�سا�س ول جتلي للحركة بذاتها واإن وجدت، 
كاأن ت�سع ج�سمًا على مرتفع، فاإن فيه حركة 

كامنة ل تبدو اإل عند �سقوطه.
ميكن  ب�سيطان،  موجودان  واحلركة  فالقوة 
خالل  من  اإمنا  بذاتهما  لالإح�سا�س  جتليهما 
ــا  ــة اإمن ــرك اآثـــارهـــمـــا، فــنــحــن ل نــــدرك احل
ندرك املتحرك، وكذا ل ندرك القوة بل نرى 
كيف  ال�سمد،  بالواحد  فكيف  الإزاحــــة... 
ميكن اأن يتجلى؟! ونحن الذين ي�سعب علينا 
بذاتها  الــقــوة  اأو  بذاتها  احلــركــة  ا�ستجالء 
القوة  خالق  جتلي  باأوهامنا  نطلب  فكيف 

ومبدع احلركة؟!.
اإذن فنحن ن�ستجلي بحوا�سنا املوجود الب�سيط 
بعقولنا،  ندركه  اآثــاره  خالل  ومن  ب�سعوبة، 
ويقرتب  كمال  املوجود  ب�ساطة  كان يف  وكلما 
�سعبًا  به  الإح�سا�س  كان  كلما  ال�سمدية  من 
ويقرتب من ال�ستحالة، حتى اإذا كان ال�سمد 
م�ستحياًل،  لالإح�سا�س  جتليه  كــان  �سبحانه 
يف  اآثـــاره  خــالل  مــن  بالعقول  يـــدرك  ولكنه 
من  تبداأ  تعاىل  اهلل  معرفة  هي  وتلك  خلقه، 

�سمديته يف تركيب كونه واأجزاء خلقه.
بامللك،  التفرد  الوحدانية يف ال�ستطالة:   -2
)�سبحانه  والعظمة  القوة  ب�سلطان  والهيمنة 

وتعاىل(:
�سغريًا  كــان  كلما  للحوا�س  املــوجــود  يتجلى 
لــه؛ حيث  �سلطان  ل  عليه حمـــدودًا  مــقــدورًا 
التبعية  �سفات  من  وغريها  ال�سفات  هــذه 
جتعله متحركًا ب�سلطان غريه، م�سخرًا لقدرة 
هو  قلنا  كما  فالإح�سا�س  منه،  اأقــدر  هو  من 
كان  اإذا  اأمــا  والتبدل..  التغري  يعتمد  اأ�ساًل 
مهيمن  اأنــه  اأي  بال�ستطالة؛  يتمتع  املوجود 
مبقدار  �سعبًا  يكون  جتليه  فاإن  ما؛  ب�سلطان 

هيمنة �سلطانه يف وجوده.
النائم؛ فاإن  النوم على  مثال ذلك: ا�ستطالة 
جــدًا،  �سعب  نائم  ــه  اأن للنائم  احلــال  جتلي 
ولذلك جتده اإن راأى يف نومه مثاًل روؤيا خميفة 
فاإنه ينفعل ويخاف.. حتى اإذا ا�ستيقظ وجد 
عرقه  واأن  اخلوف  من  ب�سدة  يخفق  قلبه  اأن 
يت�سبب، ولول �سلطان النوم عليه وا�ستطالته 

على نف�سه لتجلى له اأنه جمرد حلم.
ومثال اآخر: ا�ستطالة الرائحة اأو العطر على 
حا�سة ال�سم، فال�سخ�س الذي يعي�س يف غرفة 
مثاًل لها رائحة مميزة فاإنه اإذا عاي�سها ملدة 
ي�ستجلي  ل  فاإنه  منها،  يخرج  اأن  دون  طويلة 
اإل  تلك الرائحة يف حا�سته مهما كانت قوية 
اأن يدخل عليه اأحد فينبهه اإليها اأو اأن يخرج 
هو ثم يعود للغرفة فيبا�سر التغري على حا�سته 

فيح�سل له التجلي.
ومثال ثالث: ا�ستطالة التقاليد والعادات على 
ي�ستجلي  ل  اأ�سياء  يفعل  جتعله  قد  الإن�سان 

تلك  ا�ستطالة  مــن  خــرج  اإذا  اإل  معانيها 
العادات والتقاليد .

ا�ستطالة  اأو  احلــب،  ا�ستطالة  ــع:  راب ومثال 
وكل  الآذان  وُت�سم  العيون  تعمي  الغ�سب، 
احلوا�س عن ا�ستجالء املوجودات مبا ينا�سب 
اأو  املــحــب  ي�ستجلي  فــال  ال�ــســتــطــالــة،  تــلــك 
حتى  املوجودة  احلقائق  من  �سيئًا  ال�ساخط 

ليقول ال�ساعر:
عني  ولكن  كليلة  عيب  كل  عن  الر�سا  وعــني 

ال�سخط تبدي امل�ساوئا
ا�ستطالته،  عــدم  رهــن  اإذن  املوجود  فتجلي 
اإذا كان له حظ من ال�ستطالة والهيمنة  اأما 
ب�سلطان ما على النف�س، فاإن حظه من عدم 
التجلي ي�ساوي حظه من ال�ستطالة.. وهكذا 
التجلي  على  ا�ستحال  ا�ستطالته  امتدت  كلما 

للح�س.
وتعاىل  �سبحانه  باهلل  اإذن  فكيف  هذا  على 

املهيمن بال�سلطان الذي ل يقهر!!
�سيء  )كل  ال�سالم:  عليه  علي  الإمــام  يقول 

خا�سع له وكل �سيء قائم به( )4(.
وبهذا يكون جتليه �سبحانه وتعاىل م�ستحياًل، 
ال�سبح،  فلق  من  اأو�سح  جــالوؤه  يكون  مثلما 
والظاهر  بخلقه  خللقه  )املتجلي  ف�سبحان 

لقلوبهم بحجته( )5(.
الهوام�س
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شاءت الحكمة واالرادة االهية للباري ان ال تخلو بقعة االرض من وجود النور االلهي لمذهب أهل البيت 
-عليهم السالم- اتماما لحجته ودليال على دينه القويم الذي ينشد الخير والصالح لجميع بني البشر 

ولكي ال يقول أحد من البشر ) ما جاءنا من نذير(.
وبوروندي واحدة من تلك الدول التي مّن اهلل -تعالى- عليها بأن يصلها نور الحق االلهي متمثال 

بمذهب اهل البيت عليهم السالم

خاللكم ا مــن  نــود   : احل�سينية  لرو�سة 
تعريف القار ب�شريتكم ال�شخ�شية؟ 

ا�سمي رفيق بن عبد اهلل بن عمر متولد �سنة 1986 
يف بوجمبورا عا�سمة بوروند ي واأنا من عائلة مثقفة 
ثقافة ا�سالمية، واملرحوم ابي كان مفتي البلد ينتمي 
بداأت  �سنوات  وبعد  ت�سّيعه،  قبل  ال�سافعية  ملذهب 
الدرا�سة وترعرعت على يديه ثم انتقلت من مدر�سة 
�سغرية موجودة يف بوينزي اىل دار ال�سالم عا�سمة 
تنزانيا  بعد ذلك هاجرت اىل ايران ودر�ست هناك 
من عام 2005 اىل عام 2014 وعدت اىل بوروندي 
ملمار�سة التبليغ واىل يومنا هذا مازلنا نعمل بالتبليغ 

بعنوان رئي�س املبلغني يف بوروندي.

معرفة ا لــنــا  ـــل  :وه احل�سينية  لرو�سة 
كيفية ت�شّيع والدك الذي اثر بدوره على 

توجهك العقائدي؟
ابي كان ممثال للمذهب ال�سافعي ومفتي البلد، وقد 
للح�سور  اخلميني  اهلل  روح  الإمـــام  قبل  من  دعــي 
ومن  ايــران  يف  واجلماعة  اجلمعة  اأئمة  موؤمتر  اىل 
هناك اأهدي اليه بع�س الكتب املتنوعة وعند عودته  
الكتب  هذه  بع�س  مبطالعة  بداأ  بوروندي  بلدنا  اىل 
مع  اللقاءات   بع�س  واجرى  املعرفة  ابواب  له  وفتح 
املوجود   النا�سر  عبد  كال�سيخ  ال�سخ�سيات  بع�س 
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حوار مع رئيس المبلغين في بوروندي 
الشيخ رفيق عبداهلل 

حوار: ف�شل ال�شريفي



ال�شي رفيق عبداهلل 



 انتشار الفقر وانخفاض مستوى الدخل قد اثر كثيرا على المستوى العلمي 
والثقافي عندنا كون ان اتباع أهل البيت -عليهم السالم- من الشرائح 

الفقيرة والمعدومة 

بع�س  واأجريت  خطيب  احمد  والدكتور  كينيا.  يف  
احلوارات فيما بينهم و�سل اىل نتيجة انه لبد من 

الت�سيع.

لرو�سة احل�سينية :متى بداأمت التبليغ؟ا
بالإمكان ان اقول انه منذ ان تخرجت �سنة 2003 
ايران  اىل  بالتبليغ حتى حني جئت  م�سغول  كنت 
بجنب  بالتبليغ  تنح�سر  ون�ساطاتي  اعمايل  كانت 

املرحوم ابي واىل يومنا هذا.

جتــاوب ا كــان  :كيف  احل�سينية  لرو�سة 
االخر معكم وانتم توؤدون التبليغ؟

الكرثية بالن�سبة اىل امل�سلمني يف بلدنا بوروندي 
تاأخذ  دائما  التبليغ  عملية  و  الوهابية  اىل  ينتمون 
التبليغ  عملية  لن  واملــحــاربــة  املــ�ــســاجــرة  طــريــق 
ت�سطدم بعملية تبليغ اأخرى يقيمها الوهابيون، اي 
ملذهب  نبلغ  ونحن  مبذهبهم  للتعريف  يبلغون  انهم 
اأهل البيت -عليهم ال�سالة ال�سالم- فدائما التبليغ 
املحا�سرات  فنقيم  التحدي،  �سكل   ياأخذ  هناك 

احيانا واملناق�سات وهذه المور.

اأهل ا اتباع  ن�شبة  :كم  احل�سينية  لرو�سة 
البيت عليهم ال�شالم يف بوروندي ؟

ماليني  ع�سرة  يــقــارب  مــا  ــدي  ــورون ب �سكان  ان 
املليونني  قــرابــة  منهم  امل�سلمون  ي�سكل  �سخ�س 
والن�سف واأتباع اأهل البيت -عليهم ال�سالم- اأقلية 

حيث يبلغ عددهم 500 �سخ�س من باقي امل�سلمني 

و�شائل ا توجد  :هــل  احل�سينية  لرو�سة 
اأهل  االعالم تتناول ن�شاطات وفكر اتباع 

البيت عليهم ال�شالم؟
ل توجد و�سائل اعالم تخ�س اتباع اأهل البيت ولكن 

و�سائل اعالم حملية تتناول �ساأن البالد 

لرو�سة احل�سينية :هل لك ان حتدثنا عن ا
املوؤ�ش�شة ال�شيعية ؟ 

بها  احلــكــومــة  واعــرتفــت  ا�س�ست  موؤ�س�سة  هــي 

بعداجلهود التي بذلها  والدي املرحوم ال�سيخ عبد 
اهلل بن عمر بعد ان ت�سّيع هو ، وت�سّيعنا معه وحني 
قبل  من  ر�سمية  اأي  ال�سيعي  للمذهب  يكن  مل  ذلك 
الدولة فهو �سعى مبا كان ميتلك من وجاهة اىل ان 
ح�سل على موافقة الدولة ر�سميا فاأن�ساأت اجلمعية 
النــطــالق     كــان  هنا  مــن  ع�سرية  الثــنــي  ال�سيعية 

بالن�سبة اىل �سوؤون التبليغ.

لرو�سة احل�سينية :ما هي ن�شاطاتها ؟ا
فيها  تقام  التي  امل�ساجد  بع�س  اجلمعية  متتلك 
فكما  الدينية  والن�ساطات  واملرا�سيم  العبادات 
قلت ان الدعم املايل ي�سكل عائقًا اأمام اقامة املزيد 

من الن�سطة الثقافية والفكرية 

اأهل ا :هل ميار�ص اتباع  لرو�سة احل�سينية 
البيت -عليهم ال�شالم- ن�شاطاتهم بحرية ؟
منتلك  اننا  مبا  حمــدودة  لكن  مــوجــودة  احلرية 
الدولة عندنا حرية لن�ساء  قبل  ر�سمية من  جمعية 
دعــم مايل  يوجد  ل  ال�ــســف-  -مــع  لكن  اي حركة 
الدعم  لهم  وتقدم  الوهابيني  بينما تدعم احلكومة 
املايل واملعنوي لذا نحتاج اىل دعم كبرية كي نحارب 
ما ياأتي من هجمات من قبل الفكر الوهابي الهدام .

:ماذا عن معهد اعداد ا لرو�سة احل�سينية 
املبلغني؟

والتوا�سل  التعاون  بعد  حديثا  اأن�ساأ  املعهد  هذا 
احلثيث مع العتبتني املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية  
هذا  �سيحت�سن  العاجل  القريب  ويف  كــربــالء  يف 
والفعاليات  والعمال  الن�سطة  من  العديد  املركز 

الفكرية والثقافية املتنوعة.

لرو�سة احل�سينية :ماذا يحتاج اأتباع اأهل ا
البيت -عليهم ال�شالم- لكي يوؤدوا دورهم 

ويربزوا هويتهم الدينية ؟

اأجل  من  ا�سكاله  مبختلف  الدعم  هو  نحتاجه  ما 
بالعملية  الهتمام  ونحتاج  ال�سيعة  معامل  احــيــاء 
ومدر�سني  معلمني  كــاإر�ــســال  والتعليمية  الرتبوية 
بع�س  تن�ساأ  حتى  هــنــاك  ــدي  ــورون ب اىل  ومثقفني 
الدينية واملذهبية وهذه المور  الثقافية  الن�ساطات 
قد تفتح جمالت خمتلفة للتعلم من قبل اأتباع اأهل 

البيت -عليهم ال�سالم-  

احلالة ا لنا  :�شف  احل�سينية  لرو�سة 
وم�شتواهم  البيت  ــل  اه التــبــاع  املــاديــة 

العلمي يف بوروندي ؟
اثر  قد  الدخل  م�ستوى  وانخفا�س  الفقر  انت�سار  ان 
اتباع  ان  كون  والثقايف  العلمي  امل�ستوى  على  كثريا 
الفقرية  ال�سرائح  من  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهــل 
للمعي�سة  املعتادة   والعمال  والن�ساطات  واملعدومة  

هي امليكانيك والزراعة فقط

باالأن�شطة ا راأيــك  :ما  احل�سينية  لرو�سة 
الفكرية والثقافية التي ترعاها العتبات 

املقد�شة كمهرجان ربيع ال�شهادة؟
العتبات  عــن  احتـــدث  حتى  اأنـــا  مــن  احلقيقة  يف 
وت�سرفنا  ا�ستفدنا  لقد  املهرجان   وعن  املقد�سة 
ان  باإمكاين  جديدا  �سيئا  امتلك  ول�ست  بوجودنا 
ا�سيفه  اىل برنامج هذا املهرجان فقط ادعو  اهلل 
-عّز وجّل- ان يوفقنا ومين علينا بالعافية وجميع 
من قاموا بهذه الن�ساطات والفعاليات القّيمة وان  
بلدنا  ين�سوا   ل  ان  و  دائما  املهرجان  هذا  يقيموا 
بوروندي ب�سورة خا�سة والقارة الفريقية ب�سورة 
عامة اثناء تقدمي دعوات امل�ساركة لكي يت�سنى لهم 
احل�سور يف جميع احلركات والن�ساطات الثقافية 
ال�سالة  -عليهم  البيت  اهــل  مبذهب  اخلا�سة 

وال�سالم-.
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    نا�سر اخلزاعي 

خا�سرة  يف  الإرهــــاب  خنجر  نفد  لقد   
الـــعـــراق، و�ــســقــطــت حمــافــظــة املــو�ــســل 
حتت  تهاوت  كما  باأجمعها،  وحا�سرتها 
اأخــرى  وق�سبات  مــدن  الإرهــــاب  قب�سة 
اإىل  تدعو  دراماتيكّية  بطريقة  جمــاورة 
�ــســوؤال فجائعي  مــن  اأكــرث  وتثري  الــريــبــة، 
حمزن وخمٍز، ما زال املتابعون واملحللون 
عاجزين عن اإعطاء اإجابة �سافية ومقنعة 

عنه.
فما هو الإرهاب، ومَل ا�ستفحل بعد مرحلة 
وما  العربي(  )الربيع  بظاهرة  عرف  ما 
الو�سول  يف  يعتمدها  التي  �سايكولوجيته 

اإىل ما يريد؟ 
تعريف  ــدعــاء  ــت ــس ا� يــقــتــ�ــســي  واجلــــــواب 
ُيعّرف  حيث  لــالإرهــاب،  الجتماع  علماء 
القاعدة  عن  الإن�سان  فكر  )خــروج  باأّنه: 
امل�سار  وعن  القومية  الطبيعية  الأخالقية 
الطبيعة  على  متــّرده  ثم  القومي  الإن�ساين 
خلقه  التي  امل�ستقيمة  امل�ستقرة  النف�سّية 
اأح�سانها،  يف  وترعرع  فرتبى  عليها  اهلل 

وذلك بفعل موؤثرات �ساذة و�سغوط داخلية 
اأو خارجية مغر�سة تعّر�س لها عقل ذلك 
غري  اأو  مبا�سر  احتكاك  ب�سورة  الإن�سان 

مبا�سر(.
ما  مرحلة  بعد  الإرهـــاب  ا�ستفحال  اأّمـــا 
اإىل  يعود  فالأمر  العربي،  بالربيع  عرف 
املرحلة  هذه  �سقطت يف  التي  الأنظمة  اأّن 
ــب الأنــظــمــة الــعــربــّيــة  هــي - كــحــال اأغــل
واحلديد  بالنار  حكمت  دكتاتورية  الآن- 
واألــغــت احلــقــوق و�ــســادرت احلــريــات ومل 
مدين  جمتمع  موؤ�س�سات  باإقامة  ت�سمح 
بلورة  يف  وت�ساعد  النظر  وجهات  تقّرب 
روؤى ومواقف توؤمن بالتعددّية والختالف 
وتدافع عن الراأي الآخر مهما كان خمتلفا!
هذه الفجوة الفكرّية الكبرية التي خّلفتها 
بّد  ل  كــان  رحيلها  بعد  املنهارة  الأنظمة 
مبحتواها  ملئها  عملية  اأن  ومبا  مُتــالأ،  اأن 
الإعــداد  من  �سنوات  �ست�ستغرق  املنا�سب 
ال�سحيح والبناء الإن�ساين ال�سليم، وهو ما 
ل ميكن ان يتهّياأ لبلدان خارجة من اإتون 

معارك داخلية طاحنة ومن اإحن وعداوات 
لذا  وطائفّية،  وعرقّية  قبلّية  وا�سطفافات 
كان التدّين ال�سطحي الفارغ وال�سكلي هو 
والفكرّية  الجتماعية  احلــراكــات  اأ�ــســرع 
ب�سبب  وملئها،  الفجوة  هذه  اإىل  للو�سول 
العالقة الوطيدة لالإن�سان العربي وامل�سلم 
العادي بالدين، وت�سديقه لأي �سعار يّتخذ 

الدين و�سيلة اإليه. 
غري اإن الإرهاب لي�س ظاهرة دينية اأبدا، 
مـــاآرب  اإىل  لــلــو�ــســول  الــديــن  ركـــب  لكنه 
�سافر  ب�سكل  فـــاأبـــاح  عـــديـــدة،  وغـــايـــات 
من  الُعّزل  املدنيني  �سد  العنف  ا�ستخدام 
اأو  �سيا�سية  مكا�سب  اىل  الو�سول  اأجــل 
جرى  ما  وهو  معينة،  دينية  اأو  اجتماعية 
داجــيــة  ليلة  ُاغــتــيــلــت يف  الــتــي  بــاملــو�ــســل 

الموصل .. مقبرة اإلرهاب ومصيره المحتوم   

   جلل، وعلى خطب اهتّز له ال�شمري الوطني كما من �شهر على حد العراقيون قبل اأك ا�شتيق 
يهتّز يف عمر الدولة العراقّية احلديثة من ذي قبل، ورّا للمرة االأوىل ن�شعر بكّل جّد و�شدق اأننا 
ل�شنا اآمنني من اأنف�ِشنا، كما قد اأوهمنا بذلك اأنف�َشنا ل�شنوات طويلة، فاالأحقاد وال�شغائن الطويلة 
والعميقة �شاهمت يف هذا املاآل الذي �شاهدنا فيه تدمري املو�شل لنف�شها على هذه الطريقة املاأ�شاوّية 

التي ال ميكن ملدينة ح�شارية مثلها اأن تبقى على هذا احلال، اأو اأن ت�شكت عنه .



عند احلديث عن امور تكاد ان تكون بعيدة نوعا ما عن جمال تخ�س�س 
الفرد، يجد ال�سخ�س ان هنالك �سعوبة يف ايجاد كلمات تعرب عن الفكرة 
التي يرغب يف اي�سالها، ولكن ما يحيط بالفرد من تطورات على امل�سهد 
ينتهي  حيث  من  يبداأ  فاحلديث  جديدة.  امور  يف  يخو�س  جتعله  احلايل 
او  �سيا�سيا  كان  �سواء  البلدان  يف  الجتماعي  لالهتمام  املت�سدر  امل�سهد 

اقت�ساديا او امنيًا.
�سهدت  التي  تلك  وخا�سة  الوربية  البلدان  وبع�س  العربية  البلدان  ففي 
املتابع يف  الحــداُث  ت�سع   املا�سية  القليلة  الأعــوام  تغريات جذرية خالل 
على  تتوقف  احلرية  هذه  ولكن  معينة،  جهة  من  موقف  اتخاذ  من  حرية 
م�ستوى  حتدد  والتي  املت�سارعة  الأحــداث  جتاه  وتعامله  املتابع  وعي  مدى 
اإدراكه ، بحيث ان كل فرد او كل جهة �سيا�سية كانت ام دينية  لديها اأفكار 
خا�سة بها ومن يعار�س هذه الفكار فهو العدو، ويجب التخل�س منه لن ما 
يطرحه من مقرتحات تعار�س املنظومة الفكرية التي قام ببنائها من غري 
الرجوع اىل احتمالية �سواب الطرف املقابل،  وهذه الظاهرة منت ب�سكل 
مت�سارع يف الفرتة الخرية تعك�س مدى قلة اإدراك تلك املجتمعات و التي 
تقف مكتوفة الأيدي من هذه الظاهرة اخلطرية وهي عملية ت�سقيط الآخر، 
حيث تع�سف لي�س فقط بال�ستقرار الجتماعي، بل على جميع امل�ستويات 
خامت  وخليفة  املوؤمنني  اأمري  عنها  عرب  والتي  والدينية،  الثقافية  فيها  مبا 
النبياء حممد -�سلى اهلل عليه واله و�سلم-  بجملة من ثالث كلمات وهي 

) النا�س اأعداء ما جهلوا(.
املثقف  يكون  بان  ي�سرتط  فال  والــواعــي،  املثقف  بني  التمييز  يجب  وهنا 
الذي نال درجة علمية يف جمال ما ان يكون واعيًا ، لن الوعي مكت�سب من 
الواعي اقرب اىل ال�سواب  الفرد فعادة ما يكون  املجتمع الذي ينمو فيه 
من املثقف الذي  هو مقت�سٌر على جانب حمدد بعك�س الواعي والذي يلم 
بحيثيات الكثري من المور وميكن ان يكون الواعي نف�ُسه مثقفا ولكن لي�س 

كلُّ مثقف واعيا. 
التي  والفئات  ال�سرائح  ملثل هذه  وقفة حقيقية  تكون هنالك  اأن  ندعو  لذا 
باتت تغري معامل احلياة وت�سريها على قوانني و�سعية جتدها �سوابا براأيها 

اجلاهل.  

 النا�ص اأعداء ما جهلوا 

• حيدر املنكو�سي
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ــّف لّفهم من  بــالــتــواطــوؤ بــني الإرهــــاب والإرهــابــيــني ومــن ل
املح�سوبني على الوطن لتمرير م�ساريع واأحالم �سيا�سّية اأراد 
اجلمع اخلارج عن القانون ت�سويقها من خالل هذا التواطوؤ.

خانة  حتت  تنطوي  ل  للمو�سل  الداخلة  التنظيمات  اأن  ومبا 
جمموعة  هم  واإمنــا  واحــدة  خيمة  حتت  ت�ستظّل  ول  واحــدة 
هدف  لتحقيق   ) )داعــ�ــس  تزعمتهم  الذين  املتاآمرين  من 
مــراٍم  من  الهدف  هــذا  بعد  ما  باحل�سبان  يوؤخذ  مل  واحــد 
وغايات ا�سرتاتيجّية، لأن الإرهاب حركات وتنظيمات تعمل 
وبال  بعيدة  ا�سرتاتيجية  بال  النظر  ق�سرية  بــروؤيــة  غالبا 
اأن حتّقَق هذا الهدف لأ�سباب عديدة  عمق وتخطيط، وبعد 
اإليه هذه  ل نريد اخلو�س بها، فما هو امل�سري الذي �ستوؤول 
بينها خالفات و�سروخات فكرية وعقائدية  التي  التنظيمات 
بينها  فيمل  وتــاآزرت  اجتمعت  لكنها  عديدة،  واإيديولوجية 

لتحقيق هدف ما من الأهداف؟
تظهر  بــداأت  واملعلنة  اخلفية  وال�سراعات  اخلالفات  هذه 
ت�سّرب  الإعــالم  و�سائل  اأخــذت  وقد  وا�سح،  ب�سكل  لل�سطح 
العديد منها، ول �سيما تلك التي و�سلت اإىل التقاتل والتناحر 
بني هذه الف�سائل املتعّددة التي رف�س بع�سها تفّرد )داع�س( 
فكرية  مرجعية  حتت  العمل  الآخر  البع�س  ورف�س  بالقرار، 
دينّية تتوىل ) الدولة الإ�سالمية اللقيطة ( اإدارتها وتزعمها 

بالقوة والإكراه.
يــوؤمــن بــاحلــوار مــع الآخـــر ول  اأّن الإرهــابــي بطبعه ل  ومبــا 
اإىل العنف  واإّل ملا جلاأ  واإّيــاه،  بالختالف معه ول بالت�سامح 
واللجوء  فالتطاحن  لذا  وقناعاته،  م�ساريعه  لتمرير  طريقا 
لل�سالح �سيكون هو احلل الوحيد لعالج اخلالفات املتفاقمة 
والتي يجب تغذيتها وتنميتها لفّك هذا الرتباط والعمل على 
التي  والوطنية  املخل�سة  الإعــالم  و�سائل  قبل  من  زعزعته 
ت�ستطيع بفطنتها وذكائها تو�سيع الهوة بني املتاآمرين و�سّذاذ 
فيما  والتناحر  ال�سالح  �سيكون  كما   ، الإرهابيني  من  الآفاق 
الف�سائل  هذه  قوة  تقّو�س  التي  الو�سائل  اإحــدى  هو  بينهم 
الإن�سانّية  بالقيم  وا�ستهتارها  وق�سوتها  وح�سيتها  من  وحتّد 
كافة، فنار الإرهاب هي �سبيهة اإىل حّد ما بنار احل�سد التي 

تاأكل بع�سها اإن مل جتد ما تاأكله.    
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 أعالم ومفكرون
هذه  خ�سو�سّية  من  وب�سبب  والإ�سالمية،  العربّية  البلدان  ويف 
البلدان فقد ازدهرت الفنون والآداب يف اأزمنة ال�ستقرار والنهو�س 
الجتماعي كفرتة ال�ستينّيات من القرن املن�سرم يف العراق مثال، 
اأّما فيما يخ�ّس عالقة الفنانني والأدباء يف موروثهم العري�س فقد 
 - املبدعني  من  كثري  حاول  اإذ  ال�سيء،  بع�س  خمتلفا  الو�سع  كان 
مبن فيهم الذين تلقوا تعليمهم باأوربا – اأن ي�سّكلوا حلقة تو�سلهم 
برتاثهم العريق الذي توافر على قدرة هائلة يف اإحداث تاأثري بالغ 

لقرون طويلة يف الأجيال الالحقة.
ومن هوؤلء املبدعني: الر�سام والفنان الت�سكيلي واخلطاط واملنّظر 

ال�سماوة  اآل �سعيد 1925- 2004م( املولود مبدينة  ) �ساكر ح�سن 
املختلفة،  العراق  بني مدن  واملتنّقل  العراق،  امللكي يف  اأيام احلكم 
الثانوية  درا�سته  فيها  امّت  التي  ببغداد   - املطاف  اآخر   - وامل�ستقر 

واجلامعية متخّرجا من كلية الرتبية ق�سم العلوم الجتماعّية.
�سلته  يقطع  مل  فهو  الجتماع  ق�سم  من  �سعيد  اآل  تخرج  ورغــم   
بالآداب والفنون، اإذ كانت تربطه �سداقات كثرية مع اأدباء العراق 
والبياتي  كال�سياب  الفرتة،  تلك  يف  النا�سطني  ومثقفيه  ور�ساميه 
وبلند احليدري وحافظ الدروبي وخالد اجلادر وحممد غني حكمت 
للفن  بغداد  جماعة   ( تاأ�سي�س  يف  معه  اأ�سهم  الــذي  �سليم  وجــواد 
احلديث ( وا�سطلع بعملية كتابة البيان الأول لهذه اجلماعة مطلع 

العام 1955م.
املجال  الأكرث وعيا يف  �سعيد بني جماعته هو  اآل  �ساكر ح�سن  كان 
اإليها،  تنتمي  التي  باملجتمعات  وبعالقتها  الفنون  مببادئ  النظري 
وبدورها يف البناء الذهني لهذه املجتمعات، وقد اأ�سهم هذا الوعي 
اأربعة  اأقام مدة  اأّنه  �سّيما  والفكرّية، ول  الإبداعّية  يف رفد جتربته 
اأعوام يف باري�س لدرا�سة الفنون الزخرفّية والتعّرف على مفردات 
املنجز الغربي يف الفن احلديث، وقد تبلورت لديه بعد عودته من 
باري�س اأفكار ومنطلقات خا�سة به تّوجها عرب و�سيلتني وا�سحتني: 
الأوىل من خالل جمموعة الكتب واملقالت والبحوث التي ياأتي يف 
احلرف(  ي�ستلهم  الفن  الواحد..  البعد   ( املو�سوم:  كتابه  طليعتها 
والو�سيلة الثانّية كانت من خالل الأعمال الت�سكيلّية التي خ�س�س 
العربّية  والعوا�سم  بــغــداد  يف  عــديــدة  معار�س  ح�سن  �ساكر  لها 

والأوربّية ولقيت جناحا منقطع النظري.
هي  فني،  جتمع  اإىل  بعد  فيما  حتولت  التي  الواحد  البعد  نظرية 
والفنون  الثقافة  يف   ) العربي  احلــرف   ( دور  حــول  تــدور  نظرّية 
يكن  ومل  الرتاث عمومًا،  ا�ستلهام  وال�سالمية، ويف جمال  العربية 
املق�سود بهذه النظرية توظيف احلرف العربي يف الأعمال الفنّية 

 • علي يا�سني

(١٩٢٥- ٢٠٠٤ ) 
عودة إىل اجلذور                  

بطبيعة  وثيقا  ارتباطا   ) اجلماليات  بـ)  يعرف  ما  ازدهــار  يرتبط 
باملقابل  لتوؤدي  االإن�شانّية وترعاها  الفنون  التي حتت�شن  املجتمعات 
اأوربا مثال  خدمات ووظائف جّمة، جمالية ونفعّية وتثقيفّية، ففي 
ال�شعوب  األقت  اأن  بعد  املختلفة  باأنواعها  الب�شرية  الفنون  ازدهرت 
االأوربّية ال�شالح عن كاهلها والتفتت لالإعمار والت�شنيع والبناء، وال 
بهذه  االهتمام  اأن  بيد  املا�شي،  القرن  من  الثاين  الن�شف  بعد  �شيما 
الفنون التي تطورت بفعل التطور التكنلوجي املت�شارع مّكن من ظهور 
اأوربا  يف  باتت  التي  الظاهرة  هذه  تف�شري  حتاول  ومداخل  نظريات 
تتقاطع يف كثري من جوانبها مع اأمناط التعبري الكال�شيكية اخلا�شة 

باالأثر الفني االأوربي.
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بقدر ما كان الأمر متعّلقا بطريقة الأ�سلوب الذي ميكن ان ينجم عن 
ذلك التوظيف، ثم بعالقة هذا التوظيف بالوعي اجلماهريي الطامح 
ببناء   - بعد  فيما   - ذلك  من  وال�ستفادة  التاريخي  كيانه  ل�ستعادة 
ة يف الفن الت�سكيلي لتكون لها هوّية معرّبة  ال�سخ�سية الوطنية اخلا�سّ

عن فرادتها وخ�سو�سّيتها.
اآل �سعيد باجلدّية والعمق وباإثارة الأ�سئلة  اأعمال �ساكر ح�سن  امتازت 
دائم  فنان  فهو  التعبريّية،  بالفنون  واملهتّمني  املتابعني  عند  الإ�سكالّية 
كان  ولذلك  التعبري،  يف  ة  اخلا�سّ وو�سائله  اأدواتــه  تطوير  على  القدرة 
معرفّية  اإ�سكالّية  وجــود  على  تدّلل  عبارة  منا�سبة  من  اأكــرث  يف  يــرّدد 
لوحته  وبــوجــود  كـــذات،  بــوجــوده  وتت�سل  وروؤيــتــه،  وعيه  على  ت�سغط 
كمنجز تعبريي مقّدم لالآخرين، اأّما العبارة فهي قوله: )) كان علّي يف 
اختياراتي املتتابعة اأن اأ�سل اأخريا اإىل )اإ�سكالّية( ل اأزال اأعاين منها، 
و�سرورة  والعامل من جهة،  الذات  بني  فا�سل  اللوحة كحد  وجود  وهي 

ال�ستغناء عنها باملّرة كحل لتلك الإٍ�سكالية من جهة اأخرى((.
وعند العودة اإىل بدايات انطالقته الفنّية نتح�س�س عند اآل �سعيد هاج�س 
اللت�ساق احلميم بالبيئة، ون�ست�سف لديه رغبة الندماج بالواقع املحلي، 
فقد اكتنفت اأعماله الأوىل اأ�سكال عديدة من الدرك الطبقي امل�سحوق، 
العتيقة وبالب�سطاء  ال�سّيقة وبدروبها  باأّزقة املدن  لذلك عّجت لوحاته 
على  تخطيطاته  ا�ستملت  كما  والكادحني،  العمال  ومن  الفالحني  من 

حكايات وق�س�س تراثّية وحملّية معروفة للقا�سي والداين.
من  يتخل�س  اأن  �سعيد  اآل  ح�سن  �ساكر  ا�ستطاع  الالحقة  اأعماله  ويف 
هيمنة الواقع وا�ستبداده الآ�سر لوعيه الفني اخلا�س، اإذ �سيجد الر�سام 
ة ) اجلّوانّية ( مالذا ملا ل ميكن اأن يجود  يف التعبري عن ذاته اخلا�سّ
والالعدل  بالقهر  واملعجون  وق�سوة  خيبة  املمتلئ  املّر  الواقع  ذلك  به 
اإّل اأداة للوعي وو�سيلة للتعبري  الجتماعي. فالفن ما هو - بالنتيجة - 
عن توق الذات الطاحمة واملتاأّملة والداعية للتغيري، ومن هنا فقد بداأت 
اأعمال اآل �سعيد املتاأخرة بالنحياز اإىل روؤية تاأملّية ذات اأبعاد �سوفّية 
غّذاها ولعه القدمي بالفن الإ�سالمي وبطابعه التجريدي، وهو ما قاده 
تاليا اإىل لزوم اإعادة جتذير الوعي يف الأ�سول الرتاثّية لل�سوفّية ببعدها 
مبنابعه  املعا�سر  العراقي  الفن  ربط  �سرورة  واإىل  الإ�سالمي،  العربي 
�سّكلت  فقد  وعليه  املمكنة،  والأوا�سر  الو�سائج  بكّل  الأوىل  التاريخّية 
جتربة �ساكر ح�سن اآل �سعيد بعدا مهّما يف الت�سكيل العراقي احلديث، 
اإذ ا�ستطاع �ساحبها اأن يذهب بها بعيدا يف ف�ساء رحب وخاّلق اأّكدت 
عبقرية الرجل واعتزازه برتاثه العريق واإخال�سه لواقعه املعي�س الذي 
عكف على ا�ستلهام دقائقه ال�سغرية وتوظيفها بحذق حتى وافته املنّية 

يف 5/ اآذار من العام 2004م .
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الب�سرية  الكتابة  تاريخ  درا�سة  يف  ون  واملخت�سّ العلماء  اهتم  وقد   
يف  الب�سر  عرفه  الفن  هذا  اأن  مفرت�سني  ال�سنني  عرب  وتطورها 
اأزمنة واأمكنة معينة كم�سر وبالد الرافدين وال�سني و�سوى ذلك 
من بالد اأخرى، ولكن اأنظمة هذه املعرفة متت مبعزل عن بع�سها 
على  والر�سوم  الكتابة  التاريخ  قبل  ما  اإن�سان  مار�س  اإذ  الآخــر، 
جدران الكهوف وعلى ال�سخور واحلجارة، اأو على الفخار والعظام 
اليومية  املمار�سة جزءا من حياته  و�سكلت هذه  الكبرية وغريها، 
م�ساعره  لنقل  و�سيطا  ا�ستعملها  التي  املادية  الو�سائل  تخّلف  مع 

وخماوفه واأحالمه والكثري من �سوؤونه اليومّية.
 وقد مّرت الكتابة بو�سفها ن�ساطا ذهنّيا مبراحل تطور عديدة كما 
تطورت معها الو�سائط التي يتخذها هذا الن�ساط و�سيلة للو�سول 
اإىل النا�س، فمن الألواح الفخارية اإىل ورق الربدي امل�سري ومن 
الإبل  وعظام  املاعز  وجلود  النخل  وع�سيب )جريد(  الإبل  اأكتاف 
اخل�سنة اإىل مادة الورق املعروفة اليوم والتي كانت مبثابة التحّول 

اأو مبثابة النقلة النوعّية احلقيقية يف عامل الكتابة.
رحلة الورق عرب القرون 

الذي عرف ح�سارة  البلد  وهو  ال�سني،  اإىل  الورق  اكت�ساف  يعود 
امليالد  قبل   105 العام  ففي  ال�سنني،  اآلف  قبل  مزدهرة  اإن�سانية 
اكت�سف ال�سيني ) ت�سي اآي لون ( الورق كو�سيط مادي تتج�سد عليه 
الكتابة وتنقل اإىل اأكرب �سريحة ممكنة من النا�س، وقد اأ�سهم هذا 
الكت�ساف بدفع الثقافة ال�سينية مراتب كبرية اإىل الأمام وجعلها 

من  نظرياتها  على  تتفوق 
كالثقافة  الأخرى  الثقافات 
الرومانية والثقافة امل�سرية 
النهرين،  بــني  مــا  وثــقــافــة 
الــورق  ا�ستخدام  ظــّل  وقــد 
على  حكرا  الزمن  من  مدة 
ــني كــان  الــ�ــســيــنــيــني، يف ح

من  جــودة  اأقــل  �سيئا  ي�ستعملون  اآنــذاك  والرومانيون  امل�سريون 
الورق واأرخ�س ثمنا، وهو ورق الربدي امل�سنوع من لب نبات مائي 

معروف.
بطرق  الأخــرى  الب�سرّية  الأمم  اإىل  ال�سني  من  الــورق  و�سل  وقد 
اإذ كانت معرفة العرب له ل تخلو من طرافة كما تروي  خمتلفة، 
اإحدى احلاميات  العام 700م  فقد هوجمت حوايل  التاريخ،  كتب 
ع�سكرية  قّوة  من  التجارية  �سمرقند  مدينة  من  القريبة  العربية 
�سينّية، وحني متت مالحقتها وحما�سرتها وقع يف اأ�سر الفر�سان 
العرب جمموعة من الرجال ال�سينيني الذين قاموا بتعليم العرب 
ومنذ  لال�ستخدام،  واإعداده  الورق  ت�سنيع  – كيفّية  بعد  – فيما 
والأ�سعار  والر�سائل  العربية  املكاتبات  اأغلب  دونــت  احلني  ذلك 
والق�س�س على هذا الو�سيط اجلديد، مّما اأ�سهم يف اإغناء الأدب 
العربي كّما ونوعا. ومّما �سجع على الهتمام بهذا امل�سنوع اجلديد 
نظرا لأهميته يف كتابة امل�ساحف وت�سهيل انت�سارها يف الأم�سار 



    اإميان الغزي 

 الورق والكتابة.. تاريخ موجز لرحلة طويلة  

التطور احل�شاري والتكنلوجي الذي �شهدته الب�شرّية يف الع�شر احلايل األقى بظالله على كّل  
مرافق احلياة ا فيها �شوؤون الطباعة، ومتعلقات الكتابة التي اأ�شبحت ن�شاطا يحيط بنا من 
كل اجلهات على �شكل �شحف وجمالت واإعالنات والفتات واأنرتنت وغريها، ولذا يعّد اخرتاع 
الورق واحدا من اأهم االخرتاعات اخلطرية التي عرفها الب�شر والتي اأ�شهمت يف تغيري جوهر 

احلياة االإن�شانّية على كوكب االأر�ص.



مل تكن نظرية اجلاذبية للعامل الفيزيائي )ا�سحاق نيوتن( وليدة اللحظة التي 
�سقطت فيها التفاحة من اعلى ال�سجرة التي كان ي�ستظل حتتها بل انها كانت 
التفاحة عموديا  �سقوط  ا�سباب  )نيوتن( عن  تفكري  �سغلت  التي  البداية  نقطة 
اىل الر�س دون ان ترتفع اىل ال�سماء او تتجه اىل اي اجتاه اخر، كما راأى بع�س 
العلماء اأن ق�سة التفاحة ما هي اإل اأ�سطورة، وان الأمر ا�ستغرق عقدين ليطور 

نظرية كاملة عن الفكرة.
حادثة  عند  عاجزة  وقفت  والباحثني  العلماء  تفكري  �سغلت  التي  النظرية  هذه 
كربالء التي عطلت قوانني اجلاذبية عند اللحظة التي رمى بها المام احل�سني 
اىل  واحــدة  قطرة  تنزل  ان  دون  ال�سماء  اىل  الزاكية  الدماء  ال�سالم(  )عليه 
عقول  اللحظة  هــذه  حتى  تدركه  مل  جديد  قانون  بلورة  لنا  ليج�سد  الر�ـــس، 

الب�سرية.
القانون اجلديد مل تقت�سر فاعليته على الدماء بل امتد لي�سمل قلوب العا�سقني 
الذين يزدادون ع�سقا و�سوقا واجنذابا كلما توج�ست قلوبهم مالمح اخلطر على 
الذي  الظلم  نعي�س مرحلة من مراحل  اليوم  ولعلنا  ال�سريف،  القرب  ثنايا ذلك 
الذين  اأجدادنا  اإيقاظ  على  يجربنا  مما  البيت  اأهل  اإتباع  جتاه  العــداء  يكنه 
كنا نتفاخر ببطولتهم من خالل دفع جزية تقدمي اليد للقطع ك�سريبة لغر�س 
اأ�سالئنا باجلملة  باأننا قمنا بتقدمي  الت�سرف بزيارة المام احل�سني لنخربهم 
عن  اعلن  ع�سرنا  يزيد  ولعل  كربالء،  ثرى  عطر  ن�سيم  ب�سم  الت�سرف  لغر�س 
عجزه امام تلك اجلاذبية التي مل توقفها ال�سيارات املفخخة والحزمة النا�سفة 

والقتل على الهوية وا�ساليب اخرى قد يطول بنا املقام ل�سردها .
هذا المر بحاجة ما�سة للوقوف عنده من قبل جميع العلماء والباحثني للخروج 
ال�سالم  ال�سادق عليه  اإلهية جديدة نرتجم من خاللها حديث المام  بنظرية 
واقعة  واأن  الأر�ــس،  مع  �سماوي  تفاعل  "هناك  بقوله  تلك احلادثة  تناول  الذي 
الطف مل تكن �سمن م�ساحة �سيقة واإمنا امتدت لت�سل اىل ال�سماء و�سكانها، 
)عليه  احل�سني  الإمــام  ق�سية  اأن  على  يدلُّ  فاإنه  �سيء  على  دّل  اإن  واقعًا  وهذا 
ال�سالم( هي عبارة عن م�سروع اإلهي املُراد منه اإحياء �سريعة النبي )�سلى اهلل 
عليه واآله(، اإن الإمام مل يعّلْمنا طريق املوت واإمنا عّلمنا طريق احلياة، ومن ل 
يفهم عا�سوراء فاإنه ل يفهم الإمام احل�سني وبالنتيجة فاإنه ل يفهم النبي)�سلى 

اهلل عليه واآله(".
ترجمة جاذبية  اأمام  نظريته  اأخفقت  الذي  نيوتن  اىل  بالعذر  نتقدم  هنا  ومن 
او  �سدفة  حم�س  تكن  مل  ربانية  �سنيعة  لأنها  العا�سقني  واأفئدة  ال�سهادة  دماء 

اأ�سطورة خيالية. 

تفاحة نيوتن ودماء احل�شني

•  ولء ال�سفار

يو 
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الإ�سالمّية املختلفة.
املي�سورة  املعرفة  من  جديدا  ع�سرا  العربي  الورق  د�ّسن  وقد 
للورق  م�سنع  اأول  ُبني  794م  العام  ففي  التكاليف،  وال�سهلة 
يف العامل العربي والإ�سالمي يف مدينة بغداد مركز احل�سارة 
العربية اآنذاك، وذلك يف عهد هارون الر�سيد العبا�سي، و�ساع 
ا�ستخدامه يف كتابة الر�سائل العلمية والديوانية وال�سخ�سّية، 
�سوؤونه  ملعرفة  واملتفّرغون  الــورق  ب�سناعة  القائمون  وُعــرف 
بالوّراقني، وقد ي�ّسر هذا الكت�ساف تطوير العلوم عن طريق 
التاأليف العلمي الذي ازدهر ازدهارا كبريا بعد معرفة العرب 
للورق وا�ستعماله و�سيطا ماديا �سهال لنقل العلوم وتلّقيها بني 
اإذ  املختلفة،  واملدار�س  العلم  حلقات  يف  واجلماعات  الأفــراد 
بغداد  يف  اأيامه  على  كان  اأنه  املعروف  اليعقوبي  املــوؤّرخ  ينقل 
للكتب  بائع  مئة  من  اأكــرث  890ميالدي  العام  بحدود  وحدها 
احلرف  وتخط  واملطبوعات  الكتب  تن�سخ  حوانيتهم  كانت 
العربي بخطوطه املتعّددة اإىل جانب مهنتها الأوىل يف جتارة 

الكتب وبيعها باملفرد وباجلملة.  
تقريبا،  1100م  العام  حــدود  عند  الــورق  اأوربــا  عرفت  بينما 
ال�سفائن  �سقيلية عن طريق  ما هبط يف  اأول  الورق  اإذ هبط 
ذلك  بعد  اأ�سبانيا  يف  عرف  ثم  العربي،  ال�سرق  من  القادمة 
اأوربا عرفت  اأن  ويبدو  بريطانيا،  واأخريا  وفرن�سا،  اأملانيا  ويف 
الورق عن طريق الأندل�س، اإذ كانوا قبل ذلك يكتبون علومهم 
وتاآليفهم على جلود احليوانات والرقاق امل�سنوعة منها، بينما 
اليونانية  املدونات  اعتادوا حّك  قد  رهبانهم  العديد من  كان 
مواعظهم  ليكتبوا  واجلــلــود  الــرقــاق  على  املكتوبة  القدمية 
ون�سائحهم الدينّية بدل عن تلك املدّونات، الأمر الذي اأ�سهم 
يف �سياع الكثري من فقرات الرتاث الأغريقي القدمي وف�سوله، 
غري اأّن احلركة العلمية ال�ساعدة يف اأوربا قد �سجعت كثريا - 
ا�ستخدامه وخلفة  ل�سهولة  بالورق  فيما بعد -  على الهتمام 
وزنه عند احلمل والتنّقل من مكان لآخر، ف�سال عن انخفا�س 
ثمنه وتي�ّسر احل�سول عليه، وت�سري الوثائق التاريخية اإىل اأن 
اأول م�سنع للورق يف اأوربا اأقيم يف مدينة )فلن�سيا( باإ�سبانيا 
اأُن�سيء  �سنة 1100م، تابعه بعد ذلك م�سنع اآخر اأكرث تطورا 
ذلك  اأثــر  على  لتتواىل  1276م   �سنة  )فابريانو(  مدينة  يف 

م�سانع الورق يف عموم اأرجاء اأوربا والعامل.



النشأة والتطور
بدات الفكرة يف بدايات عام 2008 ا�ستمر درا�سة فكرة 
امل�سروع مايقارب  �سبع ا�سهر ، وانطلق بث قناة كربالء 
الف�سائية يف �سهر رم�سان 22 اب 2009 ب�سكل م�ستمر 
القناة هو العتماد على  انطالق  ، ومن اهم مقومات 
البث املبا�سر وبالفعل من اولويات خطط القناة تركيب 
وكامريات  ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن  يف  كامريات 

ل�سرحة المام احل�سني والعبا�س عليهما ال�سالم لكي 
ي�ساهد العامل العتبات املقد�سة وما ت�سهده من تطورات 
وم�ساريع، وان العمود الفقري لتا�سي�س القناة هو البث 
البا�سر لللعتبات املقد�سة وهذا ل يكتفي وحدة بافتتاح 
قناة بداأنا يف بداية التا�سي�س بربامج ب�سيطة وهي يف 

تطور خالل خم�س �سنوات .
صعوبات ومشاكل 

م�سريتها  يف  ال�سعوبات  مــن  الكثري  القناة  رافــقــت 

يف  الخــرى  القنوات  عن  تختلف  القناة  طبيعة  كــون 
ولها  خا�سة  حمـــددات  لها  الــقــنــاة  هــذه  لن  الــعــامل 
يف  معوقات  تواجه  جعلها  مما  خا�سة  وتبعية  �سيا�سة 
ان  ومبا   ، القناة  بها  تعمل  التي  البيئة  واي�سا  عملها 
فقد  املحافظة  يف  الوىل  هي  الف�سائية  كربالء  قناة 
قناة  وجــود  وان  الــكــوادر،  باختيار  �سعوبات  واجهتنا 
للكوادر  وتفتقر  واخت�سا�ساتها  بكوادرها  متكاملة 
العالمية هي من اهم ال�سعوبات التي تواجه القنوات 

قناة كربالء الفضائية 
مرآة الثقافة االسـالمية

لو�شائل االعالم دور مهم وفعال يف املجتمعات خ�شو�شا منها التي تبث تعاليم اال�شالم ومباد االئمة االطهار، ومن هذا امل�شمار انطلقت 
قناة كربالء الف�شائية من مدينة االمام احل�شني -عليه ال�شالم- منذ خم�شة اعوام من اجل بث الثقافة اال�شالمية .

ولتفا�شيل او�شع حول عمل وبرامج القناة زارت جملة الرو�شة احل�شينية مبنى القناة والتقت مع امل�شرف العام ال�شيد حيدر جلوخان 
حيث وافانا بالتفا�شيل الوافية..

• تقرير: حممود امل�سعودي
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، فبذلك كنا امام خيارين اما ن�ستعني بكوادر خارجية 
ونبذل مبالغ كبرية اوناأهل كوادر من كربالء املقد�سة 
ابناء  كـــوادر  بتاأهيل  وقمنا  الــثــاين  اخلــيــار  واتخذنا 
القناة.  يف  دائمني  �سيكونون  لنهم  كربالء  حمافظة 
واكمل  جلوخان:" مع �سيا�سة القناة وبراجمها املحددة 
واملواد  الفالم  نبث  ان  ن�ستطيع  ل  ال�سرعي  باجلانب 
املنتجة فاإ�سطررنا اىل ان ننتج ونبث ماهو منطبق مع 
برامج  هناك  يكون  ان  القناة  اهداف  ،ومن  �سيا�ستنا 
املتابع  اجلمهور  على  نحافظ  لكي  يوميا  وتبث  تنتج 
ميل  ل  لكي  متجددة  مــواد  اىل  اي�سا  ونحتاج  للقناة 
وحتى  الربامج  بنوعيات  حمــددون  ونحن  امل�ساهدون 

على م�ستوى الديكور او م�ستوى املتقدمني .

مكاتب في دول اوربية وعربية
ــوات مــكــاتــب حمــلــيــة ودولـــيـــة ، املــحــلــيــة يف  ــن ــق يف ال
املحافظات التي ت�سم عتبات مقد�سة فكان اول مكتب 
خارج مقر القناة هو يف النجف فال�سرف وهو مكتب 
الت�سجيل  وكذلك  مبا�سر  بث  بربامج  ويرفدنا  مهم 
الكاظمية  العتبة  من  لقربه  بغداد  مكتب  فتح  مت  ثم 
القناة بربامج، واي�سا ا�سبح توجه لفتح  واي�سا يرفد 
لندن  يف  اولية  جتربة  يف  بــداأنــا  الــعــراق  خــارج  مكتب 
اذ هو  ام�سرتدام يف هولندا  اقليمي يف  وهناك مكتب 
يتبع كل املكاتب الفرعية يف اوربا .ويف ال�سنة املا�سية 
ونحن م�ستمرون بفتح مكتب اويل يف طهران وان يكون 

ا�ستعداد لفتح مكتب يف قم املقد�سة او يف بريوت .

نسبة المشاهدة
القناة بداأت بثها على قمر واحد وهو النايل �سات وبعد 
الينا الكثري من الر�سائل بو�سول البث اىل  ان و�سلت 

بريد  الهوت  قمر  يف  ا�سرتاك  فا�سبح  الوربية  القارة 
وتغطية  امريكا  تغطية  يف  تو�سع  هناك  ا�سبح  واي�سا 
عن طريق قمر جالك�سي  ورابع قمر مت ا�سرتاك به قبل 

�سنة ون�سف لتغطية قارة ا�سرتاليا.
الن  وحلــد  ،وفيه  الف�سائي  البث  م�ستوى  على  هــذا 
لدينا  واي�سا  امل�ساهدين  اح�ساءعدد  خدمة  لتوجد 
بث اخــر هو البث اللــكــرتوين ولــه عــدد طــرق منها : 
نح�سي  ان  ن�ستطيع  خالله  ومــن  اللــكــرتوين  املــوقــع 
عدد امل�ساهدين ومواقعهم وكذلك عن طريق الجهزة 
فكرة  وهناك   ، بالقناة  خا�س  تطبيق  وهــو   ، الذكية 
القناة  لال�سرتاك مع منظومتني عامليتني لي�سال بث 
اىل اكـــرب عـــدد ممــكــن مــن املــ�ــســاهــديــن عــن طريق 
لدي  انه  علما  جلوخان:  وبــنّي  اللكرتونية.  املنظومة 
تقرير كل ثالثة ا�سهر وهذا التقرير نح�سي من خالله 
عدد امل�ساهدين ومواقعهم ، وبثنا اللكرتوين يغطي كل 
الدول التي فيها انرتنت ومن خالل التقرير تبني لدينا  

متابعة يف 1233 مدينة ت�ساهد قناة كربالء .

ادارة البرامج
القناة  اق�سام  يف  احل�سينية  الرو�سة  جملة  جتّولت 
الف�سائية  كربالء  قناة  برامج  مدير  مع  التقت  حيث 
اثري احمد جا�سم والذي بني لنا: بخ�سو�س الية عمل 
بانتاج  للقيام  الرئي�سي  املحور  فهي  الــربامــج  ادارة 
مبراحل  تقوم  الربامج  انتاج  وعملية  الربامج  اعمال 
و الوىل منها هي مرحلة العداد والتي تاتي بطريقة 
ن�س مكتوب ويخ�سع الن�س اىل الدرا�سة والبحث عن 
املو�سوع ويتناق�س مع وحدة العداد بعد ان نقوم بتقومي 
الن�س وتعديله ثم يتم حتوليه اىل وحدة ادارة الربامج 
املنا�سب  ثم اىل وحدة الخراج فيكون اختيار املخرج 

يقوم  ان  بعد  .واكمل:  الن�س  مع  العمل  ينا�سب  الذي 
�سواء  العمل  ت�سوير  عملية  تتم  العمل  بانتاج  املخرج 
املونتاج  مرحلة  ثم  ال�ستوديو  داخــل  او  ميداين  كــان 
الربنامج  يكون  ثم  املــادة  برتكيب  ت�سمى  التي  املرئي 
واللغوي  الفني  الفح�س  وهي  الفح�س  ملرحلة  خا�سع 
للبث  جاهزا  الربنامج  يكون  حتى  ال�سرعي  والفح�س 
واجتماعية  ودينية  ودرامــيــة  حــواريــة  بــرامــح  ولدينا 
كيفية  يخ�س  فيما   : الــربامــج.وا�ــســاف  من  وغريها 
معينة  افكارا  يقدمون  معدون  فلدينا  الربامج  اختيار 
�سمن �سوابط او نقوم بطرح افكار على املعدين بانتاج 

الربامج على �سوء الفكار املطروحة .
ومن  كــربــالء  مــن  لدينا  املــعــديــن  كـــادر  يخ�س  فيما 
العراق  خــارج  من  وكذلك  اخــرى  عراقية  حمافظات 
الذين  اخلارجية  العــدادات  وحدة  ولدينا  لبنان  مثل 
ير�سلون الينا افكارا معينة حيث نقوم مبناق�ستها واذا 
املخرجني  يخ�س  وفيما  بها،  العمل  يتم  جيدة  كانت 

فهم عراقيون ومتميزون.

انواع البرامج 
هي  "براجمنا  اثــري  او�سح  فقد  القناة  برامج  وعــن 
وامللف  وثائقية  وافــالم  واجتماعية،  دينية  حـــوارات 
وكذلك  وم�سل�سالت  ال�سفراء  درامـــا  مثل  ودرامـــات 
وكذلك   ، ق�سائد  كليبات  وانتاج   ، الخبارية  الربامج 
برنامج خا�سة لالطفال .ولدينا برامج مبا�سرة خالل 

ال�سبوع اكرث من 13 برنامج ا�سبوعي .

الشؤون التقنية
والتقينا مع ال�ستاذ م�سطفى مهدي ال�سحاف معاون 
هناك  او�ــســح:  فقد  التقنية  لــ�ــســوؤون  الــعــام  امل�سرف 
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كل  يف  التقنيات  مو�سوع  عن  احلديث  يف  اجتاهان 
قناة وهما ي�سريان ب�سكل متعامد هو التو�سع الفقي 
والتو�سع العامودي فيما يخ�س التو�سع الفقي ي�سمل 
ابعد  اىل  البث  نقطة  اي�سال  هو  واولها  نقاط  عدة 
رقعة يف العامل وكذلك تعدد ال�ستوديوهات مبناطق 
ي�سمل  الــعــمــودي  التو�سع  جمــال  يف  امــا   ، خمتلفة 
بداية  منذ  املرتبطة  بالتفا�سيل  النوعي  التو�سع 
انتاج الربنامج اىل اخر مرحلة بالبث ، ويف مو�سوع 
واحد  ا�ستدويو  يف  القناة  بداأت  فقد  ال�ستوديوهات 
داخل العتبة احل�سينية املقد�سة والن يوجد ا�ستويدو 
داخل الف�سائية مب�ساحة تتجاوز 300 مرت ، ويوجد 
لدينا ا�ستوديو يف مكتب القناة يف حمافظة النجف 
ا�ستوديو يف  واي�سا  بغداد  واي�سا يف مكتب  ال�سرف 
القناة مكتب  ان�ساءه وهو داخل  الولية من  املراحل 
كربالء ومب�ساحة تزيد عن 1050 م ويعترب من اكرب 
ال�ستوديوهات يف العراق ومن �سمن ال�ستوديوهات 
الكبرية يف ال�سرق الو�سط، اما التغطية  فالتغطيات 
العراق  خارج  يف  واما  العراق  حمافظات  يف  وا�سعة 
واملكتب  لبنان  ويف  املقد�سة  قم  يف  مكاتب  فلدينا 
القليمي يف اوربا الذي يغطي جميع ن�ساطات اوربا 

واي�سا ن�ساطات يف كندا وامريكا .

التوسع النوعي  
:منذ  التقنية  ل�سوؤون  العام  امل�سرف  معاون  وا�ساف 
بداية ان�ساء القناة اخذت على عاتقها تقنيات البث 
درا�سة  وفق  الن  ال�سركات  يف  املوجودة  املت�سارعة 
اف�سل  باختيار  منطقي  ب�سكل  ومدرو�سة  م�سبقة 
الجهزة والتقنيات امل�ستخدمة يف القناة ومن اف�سل 
املنا�سىء العاملية وهذه الدرا�سات واخلطط و�سعت 
التقنيات  وتخطيط  الدرا�سات  وحــدة  عنوان  حتت 
لالنظمة  املعينة  الدرا�سات  و�سع  عاتقها  على  ويقع 
املوجودة  الجهزة  تقيم  وكذلك  املختلفة  والجهزة 
مالءمتها  ومــــدى  �سالحيتها  ومــــدى  الــقــنــاة  يف 
طبيعة  ناحية  ومن  الجــواء  ناحية  من  لال�ستخدام 
الربامج املوجودة وكذلك تقوم الوحدة على الهتمام 
يف  الدرا�سات  ومو�سوع  الجهزة  تطويري  مبو�سوع 
هذا اجلانب ، واخلطط مدرو�سة من ناحية تطوير 
احلي  الــبــث  واجــهــزة  التقنية  وتفا�سيل  ــوادر  ــك ال
م�ستعدة  القناة  ان  اىل  .وا�سار  النتاجية  والجهزة 

يف  الن  العامل  لنــه   Hd نظام  على  بثها  يكون  بــان 
اجتاة تقنية عالية الو�سوع ولكن نريد ان تكون خدمة  
Hd متوفرة عند املتلقي وبني م�سطفى ال�سحاف : 
ان الجهزة والتقنيات التي ت�ستخدمها قناة كربالء من 
احدث التقنيات املتطورة ومن اجود املنا�سىء العاملية 
وتقنية البث التلفزيوين تعتمد على عدة منا�سئ عاملية 
منها  يابانية وامركية واوربية وت�سمل املانيا وهولندا .

مشاريع قناة كربالء 
بخ�سو�س اهم امل�ساريع فقد قال ال�سحاف :م�ساريعنا 
وهو  نوعه  من  فريد  وهــو  م�سروع  لدينا  ولكن  كثرية 
تثبيت  يتم  حيث  التحكم  ذاتية  ذات  كامريات  ن�سب 
احل�سيني  ال�سحن  داخل  معينة  اماكن  الكامريات يف 
ال�سريف ل�سعوبة حركة امل�سور اثناء تغطية الزيارات 
هي  مناطق  ثالث  يف  الكامريات  ن�سب  ومت  املليونية 
داخل  الثانية  واملنطقة  ال�سريف  احلرم  داخل  منطقة 
ال�سحن  خــارج  الثالثة  واملنطقة  ال�سريف  ال�سحن 
تقينات  ذات  كــامــريات  فيها  منطقة  وكــل  ال�سريف 
الــكــامــريات الخـــرى مــن خــالل حتملها  تختلف عــن 
ويتم  والرطوبة  احلـــرارة  درجــات  من  اجلــو  لظروف 

التحكم عليها عن بعد .

الدراسات والتخطيط
وحدة  م�سوؤول  علي  فا�سل  علي  مع   كان  امل�سك  ختام 
تعنى  الوحدة  هذه  قال:  الذي  والتخطيط  الدرا�سات 
ب�سورة  املقد�سة  كربالء  قناة  يف  املوجودة  بالجهزة 
، والجــهــزة قبل ان تــدخــل قــنــاة كــربــالء يتم  عــامــة 
اكرث  العمل  ت�ستويف  باتها  تقنية  باجتاهات  درا�ستها 
الدرا�سات التي تعنى بالجهزة احلديثة امل�ستمرة بان 
اكرث ال�سركات ان تنتج اجهزة البث التلفزيوين لفرتة 

حمدودة وكذلك ندر�س منا�سىء هذه الحهزة  .
نحاول ان نتعمد على �سركات لها �سمعة جدية و�سركة 
نبحث  باجهزتها.وكذلك  بالدعم  قوية  وتكون  عاملية 
ل�سهوله  الو�سط  ال�سرق  داخل  موزعيها  �سركات  عن 
املعتمدين  هـــوؤلء  خــالل  مــع  ال�سركات  مــع  التوا�سل 
،جهزة البث التلفزيوين ل تعتمد على �سركة واحدة بل 
تعتمد على اكرث من �سركة فاذا مت الحتياج للمنظومة 
املنظومة  لهذه  �سركات  خم�س  او  ثالثة  اىل  نحتاج 

ففنحتاج اىل �سركات متعاونه مع بع�سها .
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ماذا قال المرجع األعلى السيد السيستاني)دام 
ظله الوارف( للسيد بان كي مون؟

اإن ال�سعار امليثاقي لالأمم املتحدة هو اإن�ساء عامل يقوم على املحبة وال�سالم 
والعدالة، وهو �سعار القرتاب منه بقوة وال�سعي لتحقيقه من قبل اأي �سخ�سية 
هذا  يربز  احرتامًا،  و  تقديرًا  الإن�ساين  الهتمام  مركز  يف  يجعلها  جهة  اأو 
الأمر يف اأمناٍط واأ�سكاٍل خمتلفة، واأحد اأهم �سور هذا الهتمام �سعي منظمة 
الأمم املتحدة عرب اأمينها العام لال�ستفادة من هذه ال�سخ�سيات اأو اجلهات 
املعنية بتحقيق هذا ال�سعار لأن الهدف م�سرتك والجتاه واحد وهو ما حدث 
موؤخرًا يف حترٍك وا�سح على م�ستوى الكلمة والفعل من خالل �سعي الأمني 
العام -الثامن يف تاريخ الأمم املتحدة - ال�سيد بان كي مون لاللتقاء باملرجع 

الأعلى ال�سيد علي ال�سي�ستاين)دام ظله(.

وهذا التوجه مل يكن نتاج الأحداث الأخرية فقط بل هو عن معرفة بتوجهات 
ال�سيد ال�سي�ستاين وجهوده الكبرية يف اإحالل ال�ستقرار واحلفاظ على حقوق 
ال�سعب العراقي من خالل ما نقله ممثلو الأمني العام يف العراق من ال�سيد 
التي  ملواقفهم  نتعر�س  و�سوف  الإبراهيمي  والأخ�سر  م�ستورا  ودي  ميلو  دي 
تو�سح الدور الكبري لل�سيد ال�سي�ستاين يف م�ساعدة الأمم املتحدة يف احتاذ 
قرارات �سائبة وفاعلة، ولكن يجدر بنا الوقوف عند هذا اللقاء الذي يحدث 
للمرة الأوىل يف تاريخ العالقة بني املرجعية ومنظمة الأمم املتحدة ذاكرين 

اأهم ما اأدىل به ال�سيد ال�سي�ستاين يف هذا اللقاء امل�سرتك.

بقلم: �سامي حممد العيد.
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لالأمني  ال�سي�ستاين  ال�سيد  ذكرها  التي  النقاط  هــذه  يف 
الأوىل -التي  فالنقطة  اأمور:  وتنبيه منه على  تاأكيد  العام 
لل�سعب  انا خادم  اإمنا  امل�سهورة  ملقالته  اأخرى  هي �سياغة 
العراقي- تتنا�سق متاما مع اإميانه بالدولة املدنية املراعية 
ليكون  املختلفة  واأطــيــافــه  الــعــراقــي  املجتمع  لت�سكيالت 
عرب  ال�سعب  اأبناء  باأيدي  املكتوب  القانون  ل�سلطة  خا�سعًا 

ممثليه املنتخبني.
تفا�سيل  على  وقــوفــه  على  التالية  الــنــقــاط  تك�سف  كما 
الفعلي  العدو  وحتديد  الأمور  ملجريات  ومتابعته  احلوادث 
املنطقة  يف  املتنامي  التطرف  هــذا  �سبب  اإىل  ــارة  ــس والإ�
وعدم ال�سعي اجلاد من الآخرين خللق حالة توعوية تنقذ 
لأرواح  اإزهاقهم  خالل  من  العبثية  حالة  من  الأمة  �سباب 
تقاع�س  بعد  متطرفة  باأفكار  تغذيتهم  نتيجة  ــاء  ــري الأب
اجلهات امل�سوؤولة �سواء كانت دينية او حكومية لعدم اتخاذ 
الإجراءات الالزمة لإنهاء اأ�سبابها تاركة احلبل على الغارب 
بل زاد الطني بلة حني عمل البع�س على اإ�سعال فتيل الأزمة 
نحتاج  ول  الأمــة  هذه  على  الويالت  جرت  التي  الطائفية 
لذكر الأ�سماء فالأمر بات وا�سحًا جدا كما اأننا جند ال�سيد 
ال�سي�ستاين يويل العامل اهتمامه من خالل اإبداء ن�سائحه 
اجلميع  �سي�سمل  الإرهــاب  قطار  اأن  من  للجميع  وحتذيره 
ال�سرعة  يف  املطردة  حركته  لإيقاف  الو�سائل  تتخذ  مل  اإن 
عنايته  مدى  الأخرية  النقطة  وتو�سح  والق�سوة.  والنت�سار 
الدافعة بالعملية ال�سيا�سية وفق الإلزامات الد�ستورية و هو 
مت�سك بخلق فر�س النجاح والأخذ بيد ال�سيا�سيني لتحقيق 

م�سالح ال�سعب التي اأهملت كثريًا من قبلهم.
هذا ديدنه منذ بدايات الحتالل الأمريكي للعراق وهو ما 

فلقد  ودوؤوب  متقدم  �سعي  من  عنه  املتحدة  الأمم  تعرفه 
ذكر الأ�ستاذ غ�سان �سالمة امل�ست�سار الدويل -والذي كان 
مقابلة  يف   - ميلو  دي  ال�سيد  املتحدة  الأمم  ملمثل  مرافقًا 
املرجع  ال�سيد  دور  كليب  �سامي  املــعــروف  الإعــالمــي  مــع 
يعترب  الكبار  الدين  رجــال  ككل  ال�سي�ستاين  "علي  قائالً: 
الن�س اأمرًا يف غاية الأهمية فكان هاج�سه منذ اليوم الأول 
كنا  عندما  و�سدقني  د�ستور..  هناك  يكون  باأن  لالحتالل 
نتحدث مع برمير بالد�ستور كان ي�سحك، عارفا باأن البلد 
لي�س فيه اأمن ول كهرباء ول بنزين ول كذا ولي�س فيه حتى 
من ميثل العراقيني د�ستوريا، فعندما نتحدث مع العراقيني 
علي  ال�سيد  لزيارة  فذهبنا  الد�ستور،  يذكر  اأحــد  يكن  مل 

ال�سي�ستاين فكان املو�سوع الوحيد..
�سامي كليب: الد�ستور.

املرة مع �سريجيو  تلك  الد�ستور، وكنت يف  غ�سان �سالمة: 
الوحيد  مطلبي  هذا  د�ستورا  اأريــد  بالعربية)اأنا  لنا  فقال 
ال�سعب(  ُمنتخبون من  يكتبه عراقيون  د�ستورا  اأريد  ولكن 

كانت  فقد  لــالأمــريكــان،  بالن�سبة  بــاطــال  كــان  اأمـــر  هــذا 
حماماة  مكتب  هناك  وكــان  مكتوبة،  د�ساتري  عدة  هناك 
يف وا�سنطن اأخذ ماًل طائاًل من الأمريكان وكتب د�ستورًا 
للعراق واأنت تعلم اأن فيليب حبيب اللبناين على ما اظن؟.
�سامي كليب: نعم هو املبعوث الدويل على اأيام احلريري.

غ�سان �سالمة: فيليب حبيب ا�ستهر كما تعلم بالدبلوما�سية 
اجلــرنال  اأيــام  اجلنوبية  فيتنام  د�ستور  فكتب  الأمريكية 
الد�ستور.  وكتب  �سيا�سيا  م�ست�سارا  وكــان  مــورلن  وي�ست 
وقت  يف  فعادة  الياباين،  الد�ستور  كتب  مكارثر  واجلــرنال 
املاكدونالد  غري  لك  ي�سدرون  فاأنهم  الأمريكان  احتالل 

والوجبات ال�سريعة..
�سامي كليب: د�ساتري.

هذا  هناك  كــان  الــعــراق  ويف  د�ــســاتــري!!!  �سالمة:  غ�سان 
فهمت  وقد  )ل(،  وقــال  ال�سي�ستاين  فجاء  اأي�سا  امل�سروع 
�ساب  وكان معنا  كان بحاجة لرتجمة  ولكن �سريجيو  فورًا 
ال�سيد  يقوله  ما  ل�سريجيو  يرتجم  مروان  ا�سمه  فل�سطيني 
ل�سريجيو  ال�سي�ستاين  ال�سيد  املرتجم  فقال  ال�سي�ستاين، 

ال�سيد ال�سي�ستاين ي�سر على اأن يكون..
�سامي كليب: الد�ستور العراقي.

غ�سان �سالمة: الد�ستور العراقي..
�سامي كليب: من قبل عراقيني منتخبني.

من  �سريجيو  فاأجابه  عراقيني،  قبل  من  �سالمة:  غ�سان 
قبل عراقيني طبعًا هذا اأف�سل فرُتجم لل�سي�ستاين من قبل 
عراقيني فثارت ثائرته اأنا مل اأقل من قبل عراقيني!!، من 
قبل عراقيني منتخبني، فقلت له اأنا فهمتك �سيدي ل تخف 
فتوى  �ساأ�سدر  اأنا  اأ�ساف:باملنا�سبة  ثم  الر�سالة،  و�سلت 

أريد دستورا، هذا مطلبي 
الوحيد ولكن أريد دستورا 

يكتبه عراقيون ُمنتخبون 
من الشعب

يف بيان عميق لدور املرجعية عرب اأفكار ون�شائح وحتذيرات حيث قال:
1- اإن املرجعية الدينية لي�ص لها موقع يف الد�شتور العراقي و اإمنا تعمل من 
منطلق نفوذ كلمتها يف املجتمع و اآلية عملها هي الن�شيحة و االإر�شاد �شواًء 

بالن�شبة اإىل ال�شيا�شيني اأو عامة النا�ص.
2- اإنني اأوؤكد دائمًا على االبتعاد عن الطائفية خطابًا و ممار�شًة و بالرغم 
املناطق  ت�شتهدف  النا�شفة  العبوات  و  املفخخة  ال�شيارات  معظم  اأن  من 
ال�شيعية اإال اأنني اأكدت دائمًا على اأن ال�شنة العراقيني براء من ذلك و اإمنا 
اأن تون�شيًا فجر  اأيام  اأجنبية كما راأينا قبل  يقوم بها يف االأ�شا�ص عنا�شر 
نف�شه يف الكاظمية فوقع الع�شرات من ال�شحايا بني قتيل و جريح، علمًا اأن 
دعواتي باالبتعاد عن الطائفية اإمنا جتد لها �شدى عند ال�شيعة العراقيني 
اإىل  و زعماوؤهم بدعوتهم  يقوم علماوؤهم  اأن  فالالزم  املكونات  �شائر  اأما  و 

ذلك..
و  ال�شيعة  الرتكمان  من  االأقليات  تهجري  من  االإرهابيون  به  قام  ما  3-اإن 

م�شاعدة  و�شعنا يف  ما يف  م�شتنكرو قد عملنا  و  ال�شبك مدان  و  امل�شيحيني 
النازحني و املهجرين و كذلك عملت العتبات املقد�شة بكل طاقاتها يف هذا 

املجال.
و  العراق  التي يعاين منها  التكفرييني  املتطرفني  و  االإرهــاب  4-اإن م�شكلة 
تدعم  التي  اجلهات  من  التحقق  و  جذورها  عن  البحث  من  بد  ال  املنطقة 
االإرهابيني بالعنا�شر و االأموال و غري ذلك، و ال ميكن جتاوز هذه امل�شكلة 
و  اجلــذور  من  التحقق  دون  من  تنفيذها  و  لذلك  منا�شبة  خطٍط  بو�شع 

االأ�شباب.
5- اإن االرهاب خطٌر يهدد اجلميع حتى اأمريكا و اأروبا و من هنا يتعني على 

املجتمع الدويل اأن ي�شاعد العراق يف مكافحته م�شاعدة جد.
رئي�ص  و  النواب  جمل�ص  رئا�شة  انتخاب  يف  االإ�ــشــراع  على  عملنا  لقد   -6
اجلمهورية و نعمل على االإ�شراع يف ت�شكيل احلكومة اجلديدة على اأن تكون 

ب�شورة حتظى بقبول خمتلف املكونات و ت�شاعد على حل االأزمة �شيا�شيا.
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الحتالل  مع  التعامل  و�ساأُحرم  اأيــام  بعد  املو�سوع  بهذا 
يجب  العام  الأمني  ال�سيد  غري  هل  ف�ساألناه  يكون..  حتى 
اأن ُنعلم واأق�سدرالأمريكيني بهذه الفتوى فقال: نعم اأنا ل

غ�سان �سالمة: ... من اأ�سر على اأن يكون هناك انتخابات 
ملجل�س د�ستوري ُي�سيغ د�ستورا واأن تو�سع م�ساألة الد�ستور 
يف �سدارة كل الق�سايا الأخرى هو ال�سيد علي ال�سي�ستاين، 
لذلك مل يكن يهتم كثريًا مبو�سوع جمل�س احلكم فلم يكن 

البحث بهذا املو�سوع بقدر ما كان يف مو�سوع الد�ستور"
وا�سع  بقدر  تك�سف  املقابلة  امل�ستلة من هذه  القطعة  هذه 
امل�ستوى الفكري وال�سيا�سي لل�سيد ال�سي�ستاين اإذا ما قي�س 
-بل تو�سح مدى تقدم روؤيته ال�سرتاتيجة يف و�سع لبنات 
التحرر لل�سعب العراقي -ببقية اأطراف العملية ال�سيا�سية 
املحتل  خطط  تقوي�س  يف  الأمــثــل  لالأ�سلوب  وا�ستيعابه 
واأكتفي بهذا الن�س ال�سابق فهو يعرب لك عن الواقع -كيف 
يفكر الأخرون وماذا يعملون وماهو همهم وكيف كان يفكر 
ال�سيد ال�سي�ستاين، فهّمه الأول هو حفظ حقوق العراقيني 

على قدم من امل�ساواة -بالحاجة ملزيد من التعليق.
والراحل �سريجيو دي ميلو -هو ممثل الأمني العام لالأمم 
بعثة  مبنى  اإرهابي دك  تفجري  العراق -ذهب �سحية  يف 
لالإ�سراع  قدمها  �سادقة  خــدمــات  بعد  املتحدة  الأمم 
ال�سيا�سية يف جتاوب نزيه مع تطلعات املرجعية  بالعملية 
اإن�ساين-عرب  توجه  ال�سي�ستاين-يف  ال�سيد  ــاه  رث ولقد 
عنان  كويف  ال�سيد  ال�سابق  العام  لالأمني  بها  بعث  ر�سالة 
مبمثل  جمعه  الــذي  لقائه  يف  مبواقفه  ال�سيد  اأ�ساد  كما 
املمثلني  لكال  وكــان  م�ستورا  دي  ال�سويدي  العام  الأمــني 
ت�سريحات اإعجاب بال�سيد ال�سي�ستاين وقدرته على قيادة 
كبري  �سرف  باأنه  م�ستورا  دي  ال�سيد  ذكر  فلقد  املرحلة 
ال�سي�ستاين  ال�سيد  ن�سائح  اإىل  ال�ستماع  املتحدة  لالأمم 

الرامية مل�ساعدة ال�سعب العراقي.
وجوب  من  املحطات  من  كثري  يف  ن�سائحه  بــرزت  ولقد 
اإدارة  قانون  من  وحتذيره  النتخابية  بالعملية  الإ�سراع 
العراق كما �سهد حتذيرا لالأمم املتحدة من قطع اللقاءات 
مع ممثليها يف حالة عدم بيان عدم اإلزامية قانون الإدارة 
وهو  اأممــي،  قــراٍر  اأي  يف  اإدراجــه  عن  والمتناع  ال�سابق 
ال�سعب  فم�سلحة  كبري  زعــيــٍم  مب�ستوى  كــبــرٌي  مــوقــٌف 
الإمم  والتالعبات وهذا ماجعل  امل�ساومات  العراقي فوق 
املتحدة تتعامل معه بجدية ملايتمتع به من ثقل اجتماعي 
ومواقف حكيمة وقدرة وا�سعة على حتديد مكامن اخلطاأ 
والتنبه ل�سيا�سة املحتل الذي يجيد فن اللعب على املراحل 

واأداء ال�سياغات القانونية ذات الطابع املبهم واملطاطي

الأخ�سر  ال�سيد  العراق  الأمميفي  باملمثل  ماحدا  وهــذا 
-جريدة  ال�سي�ستاين  ال�سيد  و�سف  يف  للقول  الإبراهيمي 
من  و�سيا�سيًا  ومطلعًا  هادئًا  �سخ�سًا  وجدته   " احلياة- 

الدرجة الأوىل".
الأحـــداث  يف  وا�سحة  ب�سورة  املعنى  هــذا  جتلى  ولقد 
التي  داعــ�ــس  فلول  مــن  الإرهــابــي  الهجوم  بعد  الأخـــرية 
على  يجثم  خطرا  واأ�سبحت  ف�سادا  الأر�ـــس  يف  عاثت 
املرجع  دعا  املنطقة مما  بدول  ويحدق  العراقيني  �سدور 
عن  للدفاع  ال�سعب  اأبــنــاء  بدعوة  يقوم  اأن  ال�سي�ستاين 
لل�سعب  احلقيقي  احلامي  يعترب  فهو  ووطنهم  اأنف�سهم 
بــل هو  الهجمة  هــذه  اأبــعــاد  ـــه  اإدراك مــن خــالل  العراقي 
ذلك  يظهر  كما  اجلميع  به  يقر  ما  وهذا  املنطقة  حامي 
من خالل توج�سات دول املنطقة والعامل من هذه احلملة 
الأرهابية التي متثلت يف ت�سريحات جميع دول العامل بال 
ا�ستثناء ولأن ال�سيد ال�سي�ستاين رجل يوؤمن مبفهوم الدولة 
دعا  املوؤ�س�سات  احــرتام  و  القانون  �سيادة  يف  تتمثل  التي 
ال�سيد ال�سي�ستاين اإىل وجوب مراجعة كل متطوع للدوائر 
الر�سمية وعدم جتاوز القانون وعدم التعدي على الأبرياء 
للمملكة  الر�سمي  التوجه  ذات  الريا�س  �سحيفة  اأن  حتى 

العربية ال�سعودية نوهت على هذا الأمر.
ومن هنا كانت كلمة ال�سيد بان كي مون

-قد جتاوبت مع واقع فر�س نف�سه-" اإن ال�سيد ال�سي�ستاين 
ملهم لأتباعه وللعامل "

ويعجبني اأن اأنهي مو�سوعي بذكر اأمرين: 
مو�سى  عمرو  ال�سيد  انطباعات  بع�س  بنقل  يتعلق   -1

الأمني العام ال�سابق للدول العربية
 - ال�سحف  بع�س  مرا�سلي  اأحــد  وم�ساعر  2-مقتطفات 
املرجع  مو�سى-باجتاه  عمرو  لل�سيد  مرافقا  كــان  حني 

ال�سيد ال�سي�ستاين

يف حالة وجدانية لهذه ال�سخ�سية الكبرية
مو�سى  عــمــرو  بال�سيد  املتعلقة  الأوىل:  النقطة  ـــا  اأم

وانطباعاته من اللقاء وهو حديث ينا�سب وقتنا الراهن
قال ال�سيد عمرو مو�سى يف حديث لل�سحافيني: اإن "فكر 
ال�سيد ال�سي�ستاين كما فهمته هو اأن الوقت حان لأن تنظم 

ال�سفوف جميعًا لإعادة بناء العراق دون ا�ستثناء اأحد
الكثري  يحمل  ال�سي�ستاين  املــرجــع  يــقــولــه  مــا  كــل  واإن 
العربي  الو�سع  ومل�ستقبل  ــايل  احل للو�سع  احلكمة  مــن 

والإ�سالمي
ال�سيد  املــرجــع  بــزيــارة  الــيــوم  الــربكــة  لنا  ح�سلت  ولقد 

ال�سي�ستاين "
هكذا كان فكر وخطاب ال�سيد ال�سي�ستاين وهكذا �سيبقى 
لإنه موروث عن الفكر الإ�سالمي الأ�سيل املتمثل يف حممد 
بني  العالقة  ر�سم  يف  علي  ــام  الإم قــال  حيث  حممد  واآل 
الإن�سان والإن�سان الآخر: اإما اأٌخ لك يف الدين اأو نظرٌي لك 

يف اخللق.
النقطة الثانية:

ومب�ساعر   -2005 1نوفمرب  -بتاريخ  الأهــرام  جريدة  يف 
اإن�سانية طافحة متاأثرا بحالة معنوية قال ذلك ال�سحفي:

اأمام �سخ�سية  اأننا  " كل الدلئل واملوؤ�سرات كانت تظهر 
ال�سي�ستاين، مهتمًا  لل�سيد  اأول م�ساهداته  غري عادية"يف 

اأي�سا بذكر امل�سهد التف�سيلي للوداع:
دافئ  بح�سن  ال�سي�ستاين  علي  العظمي  اهلل  اآية  "ودعنا 
بني يديه ـ ولي�س فقط بالأيدي كما حدث عند ال�ستقبال 

ـ وهو يدعو لنا بالتوفيق يف حياتنا ومهمتنا . "
لرناها ت�سل اأعلى درجات التفاعل الوجداين حني يقول:

عدنا  للنجف  اأقلتنا  التي  املروحية  الطائرة  نف�س   "
بنف�س  املـــرة  هــذه  ن�سعر  مل  ملـــاذا  اأدري  ول  بــغــداد  اإىل 
اأن  الرهبة والقلق الذي متلكنا يف طريق الذهاب ،  برغم 
القنا�سة الأربعة اتخذوا نف�س مواقعهم وقاموا بنف�س 
حتركاتهم من نوافذ الطائرتني ،  وبرغم اأن الطياَرين 
الطيار  كان  هل  منه  جئنا  الــذي  الطريق  نف�س  �سلكا 
اأكرث هدوءًا ومتكناً ،  اأم اأن ال�سكينة والطماأنينة ت�سللت 
اإىل نفو�سنا وقلوبنا بعد زيارة مرقد الإمام علي -كرم 

اهلل وجهه- ومنزل اآية اهلل العظمى ال�سي�ستاين !!."
يعي�سه  بل  املرا�سل  هذا  فقط  يع�سه  مل  �سعور  هو  نعم 
كل العراقيني واملن�سفني يف العامل طماأنينة حتيط بها 
هالة من القدا�سة واحلكمة ي�سنعها عقل وت�سعها روح 
بن  بعلي  امل�سرفة  النجف  روح  من  ي�ستمدهما  ان�سان 

ابي طالب �سوت احلق.

ذكر السيد )دي مستورا( 
بأنه شرف كبير لألمم المتحدة 

االستماع إلى نصائح السيد 
السيستاني الرامية لمساعدة 

الشعب العراقي



يف اأحكام العبادات

الوجيز

ال�سلوات  يق�سر  اأن  امل�سافر  على  يجب   :  »103 م�ساألة   «
ثنائية  فت�سبح   » والع�ساء  والع�سر  الظهر   « الرباعية 

ك�سالة ال�سبح توؤدى بركعتني ، وللتق�سري �سروط :
كيلو مرتا  ومقدارها 44   ، امل�سافة  : ق�سد قطع   » الأول   «
 ، والإياب  الذهاب  من  ملفقة  اأو   ، واإيابًا  ذهابًا  تقريبًا 
بعد  ال�سخ�س  يعد  الذي  املو�سع  من  امل�سافة  وحتت�سب 

جتاوزه م�سافرًا عرفا وهو اآخر املدينة غالبًا .
» الثاين « : ا�ستمرار الق�سد بعدم العدول عنه يف الثناء .

»الثالث « : اأن ل ينوي امل�سافر الإقامة ع�سرة اأيام يف مكان 
ما اأثناء امل�سافة ، اأو ميكث فيه مرتددًا يف الإقامة وعدمها 
اأو مقره يف الثناء  اأن ل مير بوطنه  واأي�سًا   ، يومًا  ثالثني 
ال�سفر  يقطعان  فيهما  والنزول  واملقر  بالوطن  املرور  لن 

كما �سياأتي .
ارتكاب  يق�سد  فال  �سائغا  �سفره  يكون  اأن   :  » الرابع   «

احلرام ب�سفره .
» اخلام�س « : اأن ل يكون �سفره لال�سطياد لهوًا .

» ال�ساد�س « : اأن ل يكون ممن بيته معه كاأهل البوادي .
له مهنة  �سواء من   ، ال�سفر  يكون كثري  ل  اأن   :  » ال�سابع   «
بلٍد  واأمثالهما ومن كان عمله يف  واملالح  كال�سائق  �سفرية 
ويعود  اإىل مقر عمله  يوم  كل  ويتوجه  اآخر  بلٍد  و�سكناه يف 

، واأمثاله .
عن  يبتعد  اأي   ، الرتخ�س  حد  اإىل  ي�سل  اأن   :  » الثامن   «
البلد مبقدار يتوارى عن نظره اأهل ذلك البلد املتواجدون 

يف مناطقه ال�سكنية ومرافقه .
» م�ساألة 104 « : اإذا حتقق ال�سفر واجدًا لل�سروط املتقدمة 
كان على امل�سافر اأن ي�ستمر يف تق�سري �سالته مامل يتحقق 

منه اأحد الأمور التالية :

1- املرور بالوطن اأو املقر والنزول فيه .

2- ق�سد الإقامة يف مكان معني ع�سرة اأيام .

3- البقاء يف حمل معني ثالثني يومًا من دون ق�سد الإقامة 
فيه .

فاإنه متى حتقق اأحد هذه الأمور تتبدل وظيفته من الق�سر 
اإىل التمام مامل ين�سئ �سفرًا جديدًا .

�شالة امل�شافر

طبقا لفتاوى املرجع الدين االأعلى �شماحة اآية اهلل العظمى ال�شيد علي احل�شيني 
ال�شي�شتاين )دام ظله الوارف(






ال�شوؤال: يقوم علم الفلك يف يومنا هذا على اأ�ش�ص علمية متينة 
وح�شابات ريا�شية دقيقة ، حيث ان احتمال ن�شبة اخلطاأ فيها قد 

تكون ال تذكر ، حيث يخرب الفلكيون بخ�شوف القمر وك�شوف ال�شم�ص 
لعدة �شنوات مقبلة بدقة متناهية وغريها من االأمور االأخرى.

ال�شوؤال: ملاذا ال يعتّد بقول هوؤالء الفلكيون يف ثبوت الهالل ، عندما 
يفتي هوؤالء الفلكيون بخروج القمر من املحاق ووالدته اال انه ال 
ميكن روؤيته ، وهل االأ�شا�ص يُف ثبوت الهالل والدة الهالل ام روؤيته ؟

اجلواب: هنا عدة امور :
اأ( ان اخبار الفلكيني عن الك�شوف واخل�شوف واملحاق ووالدة الهالل 
ونحو ذلك يبتني على حما�شبات ريا�شية كانت معروفة منذ مئات 
ال�شنني وال يقع فيها خطاأ عادة ااّل ممن ال يكون خبريًا باجرائها 
، وعلى هذا اال�شا�ص يح�شل االطمئنان عادة من قول الفلكيني اأن 

القمر يف ال�شهر الفالين يدخل يف املحاق يف ال�شاعة كذا ويخرج منه 
يف ال�شاعة كذا .

ب( العربة يف بداية ال�شهر �شرعًا بظهور الهالل يف االفق على نحو 
قابل للروؤية بالعني املجردة لوال ال�شحاب ونحوه من املوانع ، فال يكفي 

العلم بوجوده بعد والدته ولكن على نحو غري قابل للروؤية مطلقًا 
او على نحو غري قابل للروؤية ااّل باالدوات املقّربة والر�شد املرّكز ، 
ومن هنا ال ينفع اخبار الفلكي عن والدة الهالل وخروجه من املحاق 
يف ثبوت اأول ال�شهر . نعم اإذا اخربوا عن عدم والدة الهالل بعد عند 
الغروب او اخربوا ان له من العمر �شاعة او �شاعتني مثاًل اوجب ذلك ـ 

عادة ـ االطمئنان بعدم �شحة ال�شهادة على روؤيته يف تلك الليلة.
ج( هناك اختالف كثري بني الفلكيني يف خ�شو�شيات الهالل الذي يكون 

قاباًل للروؤية بالعني املجردة - لو ال العوائق اخلارجية - من حيث 
ن�شبة القدر املنار منه ودرجة ارتفاعه عن االفق ومقدار بعده عن 

ال�شم�ص وغري ذلك من اخل�شو�شيات وال ميكن االعتماد على قول اّي 
منهم يف هذا املجال ، والعربة ا يح�شل من االطمئنان الحظة 

جمموع اخل�شو�شيات والقرائن . 

الهالل والفلكيون
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◄اإعداد: هيئة التحرير

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

)قّد�ص �شّره(

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

)دام ظّله الوارف(

املاء الراكد ينج�ص القاة النج�ص اذا كان دون 

العايل  من  النج�ص  على  جاريًا  يكون  اأن  اإال  الكر، 

الدفع،  مع  العايل  اإىل  ال�شافل  من  اأو  ال�شافل  اإىل 

فال ينج�ص حينئٍذ اإال املقدار املالقي للنج�ص، كما 

تقدم اآنفًا يف املاء امل�شاف. واأما اإذا كان كرًا فما زاد 

اأحد  اإذا تغري  اإال  فهو ال ينج�ص القاة النج�ص، 

اأو�شافه على ما تقدم، والكر بح�شب الوزن بحقة 

اال�شالمبول -وهي مائتان وثمانون مثقااًل- مائتان 

وبالكيلو  حقة،  ون�شف  حقة  وت�شعون  واثنتان 

ثالثمائة و�شبعة و�شبعون كيلوًا تقريبًا، وبح�شب 

امل�شاحة ما يبلغ مكعبه �شبعة وع�شرين �شربًا على 

�شربًا،  وثالثني  �شتة  يبلغ  اأن  واالأحوط  االأقوى. 

واأحوط منه اأن يبلغ ثالثة واأربعني �شربًا اإال ثمن 

�شرب

وكذا  النج�ص  القاة  ينج�ص  الراكد  املاء 

يكون جاريًا  اأن  اإاّل   ، الكّر  دون  كان  اإذا  املتنج�ص 

على النج�ص من العايل اإىل ال�شافل ، اأو من ال�شافل 

اإال املقدار  اإىل العايل بدفع ، فال ينج�ص حينئٍذ 

 ، امل�شاف  املاء  يف  اآنفًا  تقّدم  كما  للنج�ص  املالقي 

زاد فهو ال ينج�ص القاة  كّرًا فما  اإذا كان  واأما 

اأحد  تغرّي  اإذا  اإاّل  املتنج�ص  عن  ف�شاًل  النج�ص 

اأو�شافه ــ على ما تقّدم ــ ويف مقدار الكّر بح�شب 

)ر�شوان  الفقهاء  بني  وامل�شهور  اأقوال:  احلجم 

اهلل عليهم( اعتبار اأن يبلغ مكّعبه ثالثة واأربعني 

ــ  ا�شتحبابًا  االأحوط  ــ  وهو  �شرب  ثمن  اإاّل  �شربًا 

واإن كان يكفي بلوغه �شتة وثالثني �شربًا )وهو ما 

واأما تقديره بح�شب   ، لرتًا تقريبًا(  يعادل 384 

الوزن فال يخلو عن اإ�شكال.

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



تنج�ص املاء الراكد
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• اإعداد: ح�سني عبد الأمري






ال�سيخ  بــن  ح�سن  ال�سيخ  بــن  ح�سني  حممد  هــو 
اإ�سماعيل بن احلاج املال جواد بن احلاج املال �سالح 
اخلرا�ساين. من مواليد مدينة م�سهد عام 1339 

هـ املوافق 1921م.
 

،التحق  �سن مبكرة  درا�سته يف  الوحيد  ال�سيخ  بداأ 
املدار�س  من  وهي  يا(  )بائني  مبدر�سة  الأمــر  اأول 
القدمية التي ل اثر لها اليوم، اإذ ُهدم مبناها واأحلق 
املقدمات  وتلقى  الر�سوي،  تو�سعة احلرم  مب�سروع 
املرحوم  عند  والدب  العربية  اللغة  علوم  ومعظم 
ال�سيخ �سم�س واملحقق النوغاين، انتقل بعدها اإىل 
الواقعة يف �سحن احلرم  مدر�سة )مــريزا جعفر( 
)الر�سائل(  ح�سر  وهناك  ال�سريف..  الر�سوي 
وح�سر  الرب�سي،  ح�سن  ال�سيخ  عند  و)املكا�سب( 
)الآخــونــد  الكفاية  �ساحب  ابــن  عند  )الكفاية( 
ودر�س  الكفائي،  اأحمد  املــريزا  وهو  اخلرا�ساين( 
القا�سم  اأبو  املرحوم  عند  لل�سبزواري  )املنظومة( 
ر عنده  احلكيم الإلهي، واأكمل )ال�سرق( حيث ح�سَ
)الأ�سفار( و)ال�سواهد الربوبية(، كما تعلم الهيئة 
الهند�سة  وتعلم  الآ�ستانة،  اأ�ستاذ  عند  والنجوم 
عند املرحوم احلاج غالم ح�سني زركر، كما تتلمذ 
ال�سيخ  عند  واملــجــاهــدات  ــــار  والذك ال�سلوك  يف 
املــريزا  ابــحــاث  وح�سر  ال�سفهاين،  علي  ح�سني 
واملرحوم  الأ�ستياين،  واآية اهلل  الأ�سفهاين،  مهدي 
)نفحات  تف�سري  النهاوندي �ساحب  ال�سيخ حممد 

الرحمن(.
وبعد اأحداث م�سجد )كوهر �ساد( الل�سيق باحلرم 
الر�سوي والتي وقعت عام 1354 هـ غادر مدينة 
غري  على  متنكرا،  اجلبال،  بني   ، متخفيا  م�سهد 
ودخلها  طهران  اإىل  و�سل  حتى  ومالب�سه،  هيئته 
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’ ثم غادرها  اأربعني يوما،  ب�سكل غري قانوين بعد 
اإىل كرمان�ساه، ومنها اإىل العراق.

ويف العراق حل يف النجف جماورا، ملرقد علي بن 
اليزدي ملدة ع�سر  ابي طالب، حيث قطن مدر�سة 
فح�سر  العلمية.  ــدارج  امل اإكمال  ووا�سل  �سنوات، 
واأ�سول   ، العظام )فقها  وال�ساتذة  الآيات  اأبحاث 
،( حيث ح�سر عند كل من :املريزا النائيني )ل�سنة 
واحدة(، ال�سيد بو احل�سن الأ�سفهاين )�سنتان(، 
)الكمباين(،  ال�سفهاين  ح�سني  حممد  وال�سيخ 
والآغا �سياء الدين العراقي، وال�سيد جمال الدين 
وال�سيخ  ال�سريازي،  كاظم  وال�سيخ  الكلبايكاين، 
واملريزا  �سنوات(،  )�ست  ملدة  اخلون�ساري  مو�سى 
احلكيم،  حم�سن  وال�سيد  ال�سريازي،  الهادي  عبد 
وال�سيد بو القا�سم اخلوئي)12 �سنة( حتى اأ�سبح 
واحدا، من اأملع تالمذة ال�سيد اأبي القا�سم اخلوئي. 
كما ح�سر اأي�سا ، يف الخالق عند اأ�ستاذ ال�سالكني 

الآية ال�سيد علي القا�سي.
دامت  والتدري�س  بالدرا�سة  وان�سغال  اإقامة  بعد  و 
النجف  غــادر  النجف،  حــوزة  يف   ، عاما  ع�سرين 
عائدا اإىل مدينة م�سهد، وذلك يف عام 1374 هـ 
املوافق )1955 م(، فقام باإمامة �سالة اجلماعة 
يف م�سجد )كوهر �ساد( ملا يقارب 14 ع�سر عاما ،، 
كما ت�سدى للتدري�س هناك. واإ�سافة اإىل ذلك كان 
واإلقاء املحا�سرات،  ينه�س بدور الوعظ والإر�ساد 

خ�سو�سا ، يف �سهر رم�سان املبارك.
ت�سدى  حيث  قــم،  مدينة  اإىل  ذلــك  بعد  انتقل 
للتدري�س منذ ذلك احلني وحتى يومنا هذا، وذلك 
نزول ، عند رغبة جمع من علماء ومدر�سي احلوزة 
العلمية يف قم، وقد �سرع بحثه يف الأ�سول من حديث 
الرفع من مباحث الرباءة من الأ�سول العملية، وقد 
�سوطا  وقطع  الأ�ــســول  علم  يف  كاملة  دورة  اأجنــز 

الفقه  بحث يف  وقــد  الثانية،  الــدورة  من  كبريا،   ،
مباحث كثرية منها : املكا�سب املحرمة، وال�سالة 
وغريهما، وهو اليوم ميار�س تدري�س مرحلة البحث 

اخلارج يف الفقه والأُ�سول يف احلوزة العلمية بقم
 

اآية اهلل املريزا مهدي الأ �سفهاين،اآية اهلل ال�سيخ 
املو�سوي  ح�سن  املــريزا  اهلل  الآ�ستياين،اآية  مهدي 
النهاوندي،اآية  حمّمد  ال�سيخ  اهلل  البجنوردي،اآية 
اهلل ال�سّيد اأبو القا�سم اخلوئي،اآية اهلل ال�سيخ عبد 
كاظم  ال�سيخ حممد  اهلل  الــ�ــســريازي،اآيــة  الــهــادي 
ال�سريازي،اآية اهلل حم�سن احلكيم الطباطبائي،اآية 

اهلل ال�سّيد حمّمد هادي احل�سيني امليالين 
 

بداأ بتدري�س مرحلة البحث اخلارج يف النجف يف 
الفقه والأ�سول عام 1379 هـ، وملدة 12 عاما، 
بعد اأن كان يدر�س مرحلة ال�سطوح ل�سنني متتالية، 
وا�سل  هـــ،   1391 عــام  اإيــران  اإىل  رجوعه  وبعد 
�سنة من  بعد  �سافر  تدري�سه يف مدينة م�سهد، ثم 
تدري�س  ميار�س  اليوم  وهــو  قــم،  مدينة  اإىل  ذلــك 
والتف�سري  والأ�ـــســـول  الفقه  يف  العالية  الــبــحــوث 

والعقيدة يف احلوزة العلمية يف قم
 

يذكر منهم:
ال�سّيد حمّمد جواد العلوي الربوجردي،ابنه ، ال�سيخ 
جــواد  حمّمد  اخلرا�ساين،ال�سيخ  وحيد  حم�سن 
الري  املحّمدي  حمّمد  اللنكراين،ال�سيخ  الفا�سل 
�سهري،ال�سيخ قا�سم واعظ زاده اخلرا�ساين،ال�سّيد 
حم�سن الها�سمي الكلبايكاين،ال�سّيد حمّمد كاظم 
الطباطبائي،ال�سّيد علي احل�سيني امليالين،ال�سّيد 
عبد الهادي امل�سعودي،ال�سيخ حمّمد ر�سا املامقاين

ال�سيخ مرت�سى الهرندي،ال�سيخ مهدي املهريزي

املالكي،ال�سّيد  فا�سل  املرع�سي،ال�سيخ  علي  ال�سّيد 
كمال احليدري،ال�سّيد ريا�س احلكيم،ال�سيخ جواد 

النائيني،ال�سّيد عادل العلوي،ال�سّيد عماد احلكيم
ال�سيخ حمّمد �سند،ال�سيد علي عبا�س املو�سوي

 
من كتبه وموؤلفاته املطبوعة :

- )مقدمة يف  الأول(  ال�ساحلني )اجلــزء  منهاج 
اأ�سول الدين وهي مهمة لكل موؤمن(.

منهاج ال�ساحلني )اجلزء الثاين( - )العبادات(.
منهاج ال�ساحلني )اجلزء الثالث( - )املعامالت(.

منا�سك احلج والعمرة.
منتخب منهاج ال�ساحلني.

النور الأول الر�سول الأعظم.
فى ذكرى من كان مذهب احلق ذكراه.

- يف ذكرى اآخر اخللفاء واحلجج اللـهيـه.
�سهادة  العظمى  امل�سيبة  ذكـــرى  ــاب  اعــت عــلــى 

ال�سديقة الكربى فاطمة الزهراء )ع(.
نخبة الكالم يف معرفة الإمام.

اأ�سرار ال�سالة.
�سرح دعاء عرفة.
خال�سة الأ�سول.

وغريها من املوؤلفات التي مل تطبع بعد ومنها :
الأربعني.

�سرح �سرائع الإ�سالم.
حا�سية على الكفاية.

حا�سية على املكا�سب.
حا�سية على العروة الوثقى.
حا�سية على و�سيلة النجاة.
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جرمية ان�شانية متكررة يتعر�ص لها املجتمع االن�شاين يف مناطق متفرقة من العا حتى ان اخبار التهجري وما 
يتعر�ص له املهجرون من جرائم يكاد يكون اأحد اأهم املواد االخبارية التي ي�شتمع اليها االن�شان يوميا.

وف�شال عن غياب احللول احلقيقية لال املتحدة او ما ي�شمى جل�ص االمن الدويل الذي يفرت�ص به ان يكون 
م�شوؤوال عن امن االن�شانية جمعاء ولي�ص اأمن بع�ص الدول واجلهات فاإن غياب امل�شاعدات االن�شانية احلقة قد 
ارخى �شدوله ب�شكل دائم على حال املهجرين ومنهم املهجرين العراقيني الذي اأخرجوا من ديارهم واوطانهم 

عراة حفاة اأمام مراأى وم�شمع املجتمع الدويل واالن�شاين.

• حتقيق: ف�سل ال�سريفي - حممد الي�ساري

التهجير ..كارثة إنسانّية
تستصرخ الضمائر الحّية
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 معاملة املهجرين 
من  العراقي  ال�سعب  له  يتعر�س  ما  وبخ�سو�س 
التي  تهجري ق�سري من قبل املجاميع الرهابية 
ــعــراق حتــدث ال�سيخ عــمــاد ال�ــســدي  دخــلــت ال
احل�سينية  العتبة  يف  الدينية  ال�سوؤون  ق�سم  من 
املقد�سة قائالً: لبد من التو�سيح ان ما يتعر�س 
مناطق  يف  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهــل  اتباع  له 
عديدة من العراق من تبعيد ونفي وطرد وت�سريد 
حوربوا  لأنهم  الهجرة  م�ساديق  من  هي  امنــا 
ب�سبب انتمائهم اىل مذهب الهدى والإميان ولذا 
و�سيتنا لهم ان يثبتوا على احلق ويقارعوا الظلم 
وان ي�سربوا على ترك ديارهم فالإن�سان وطنه 
وهو  به  يتم�سك  الــذي  ومذهبه  وعقيدته  دينه 

مذهب اأهل البيت عليهم ال�سالم 
مع  التعامل  مــن  ال�سدي"لبد  ال�سيخ  وتــابــع 
مع  املدينة  اأهــل  تعامل  كما  املهجرين  الخـــوة 
الكرمي  الر�سول  مع  هاجروا  الذين  املهاجرين 
-�سلى اهلل عليه واآله و�سلم- اىل املدينة املنورة 
والتاريخ يذكر اروع درجات التكافل الجتماعي 
نور  من  وبــاأقــالم  ذهــب  من  ب�سفحات  و�سجل 
كيف ان الن�سار اأعانوا املهاجرين يف حمنتهم 
بعد  ومقدورهم  مكنتهم  يف  ما  بكل  و�ساركوهم 
ان طردهم امل�سركون من مكة املكرمة ولقد كان 
موقف الن�سار م�سربا للمثل يف ايواء املهاجرين 
وتقدمي خمتلف املعونات بل حتى موا�ساتهم ورفع 

الدعم  تقدمي  من  يتمكن  ل  فالذي  معنوياتهم 
املادي فعليه ان يبادر بالدعم املعنوي وان يتعامل 
معهم بب�سا�سة وان ل ي�سعرهم باأنهم ي�سايقونه 
يف عي�سه فالهتمام بهم واجب ديني و�سرعي قبل 

ان يكون واجبا اإن�سانيا. 
اهلل  الإ�ــســالمــي جعله  الــديــن  ال�سيخ" ان  وبــني 
للنا�س كافة وكان مطلوب من النا�س منذ زمن 
اىل  و�سلم-  واآلــه  عليه  اهلل  -�سلى  اهلل  ر�سول 
يومنا هذا هو ان يعتنقوا الإ�سالم وهذا هو ال�سل 
وفيما يخ�س تعامل الإ�سالم مع يعتنق الديانات 
بعد  الكرمي  الر�سول  ان  الوا�سح  من  الأخـــرى، 
ان عر�س املباهلة على الن�سارى فر�س عليهم 
ر�سول  مع  املباهلة  هم  رف�سوا  ان  بعد  اجلزية 
اهلل اخذا باآيات اجلهاد البتدائي ودعوة الطرف 
بهذه  يتم�سكون  فالدواع�س  الإ�سالم  اىل  الآخــر 
او  ي�سلموا  بان  امل�سيحيني  من  ويطلبون  المــور 
يدفعوا اجلزية او ان يخرجوا من بالد امل�سلمني، 
ا�ــســالمــي... لكن  اأ�ــســل  لها  نعم هــذه المــــور 
التطبيق كيف يكون؟ نعم ان امل�سيحي يجب ان 
وهذا  امل�سلمني  بــالد  يف  كــان  ان  اجلزية  يدفع 
له جذر فقهي عندنا ولكن لبد ان ناأخذ بنظر 
العتبار بان هناك م�سالح ا�سالمية يحكم بها 
يقت�سي  رمبــا  ال�سرعي  احلــاكــم  اي  المــر  ويل 
المر ان ل ناأخذ اجلزية منهم فعلى �سبيل املثال 
ان الر�سول الكرمي مل ياأخذ يف بادئ المر الزكاة 
من امل�سلمني لكن فيما بعد فر�س عليهم الزكاة 
مل�سالح يعرفها هو اأما  م�ساألة دعوة امل�سيحي اىل 
الإ�سالم اأو اأخذ اجلزية منه ل ميكن ان ت�سدر 
اي  او  اأيــة جماعة م�سلحة  او  من ف�سيل م�سلح 
ع�سابة يف مكان ما وهذه المور من اخت�سا�س 
اجلهات الإ�سالمية العليا وهل هنالك م�سلحة يف 
ان ناأخذ اجلزية من امل�سيحي ام ل، هذه المور 
يقررها احلاكم ال�سرعي وينبغي ان ناأخذ بنظر 
العتبار اننا يف العراق لدينا جتربة دميقراطية 
فال  الإ�سالمية  ال�سريعة  يحرتم  د�ستور  وعندنا 
يجوز �سن قانون يخالف ال�سريعة ال�سالمية كما 

ل يجوز �سن قانون يخالف الثوابت الدميقراطية 
الآية  كما يف  احلــوار  يدعو اىل  الكرمي  والقراآن 
ال�سريفة )قل يا اأهل الكتاب تعالوا اىل كلمة �سواء 
بيننا وبينكم( ونحن ندعو اىل هذه الكلمة، فال 
يجوز ا�ستخدام القتل والتهجري وال�سلب والنهب 
وهذه المور ل متت لالإ�سالم باأي �سلة من قريب 

او بعيد واهلل وراء الق�سد.

تاري التهجري هو تاري منظم وله 
جذور عريقة

لنا عن هذا  ر�سيد زميزم حتدث  �سعيد  املــوؤرخ 
اجلانب قائال" بدا اأول تاريخ للتهجري والنزوح 
التاريخية  فامل�سادر  الأمــوي،  العهد  يف  لل�سيعة 
اأبــي  ابــن  معاوية  بــان  تذكر  واملعتمدة  املوثقة 
�سفيان عندما توىل ال�سلطة بعد ا�ست�سهاد الإمام 
علي عليه ال�سالم وتنكره للمعاهدة التي عقدها 
مع الإمــام احل�سن -عليه ال�سالم- وتوليه فيما 
بعد ال�سلطة ا�سدر قرارات تع�سفية �سد الطائفة 
ال�سيعية ومــن اإحــدى هــذه الــقــرارات هي )من 
الأقاليم  يف  ولتــه  اإىل  �سفيان  اأبــي  ابــن  معاوية 
الإ�سالمية.. اإن وجدمت قرية يف مكان ما يف قلبهم 
حب اأبو تراب ففرقوهم بني البلدان ، اإن وجدمت 
يف قرية ل يهوون اأبا تراب فاغدقو عليهم الأموال 
فان ر�سوا فاأهال بهم وان مل ير�سوا فا�ستعملوا 
اردمت  وان   ، والرتهيب  الرتغيب  �سيا�سة  معهم 
ذكر مناقب علي ابن اأبي طالب قولوا: اأبو زينب 
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واملق�سود من هذا هو طم�س معامل اأهل البيت منذ 
العهد الأموي ا�ستمرارا يف العهود العبا�سية ، كما اإن 
عبيد اهلل بن زياد واأبيه قد نفوا ع�سرة اآلف �سيعي 

من الكوفة اإىل خارج العراق، 
اإن  التاريخية  املــ�ــســادر  تذكر  زميزم"  واأ�ــســاف 
احلجاج الثقفي �سنة )74( هجرع�سرة األف �سيعي 
عراقي خارج احلدود ، فهذه البذرة اخلبيثة زرعت 
من بني اأمية وا�ستمرت على مر ال�سنني ففي بداية 
القرن اخلام�س عندما توىل ال�سالجقة حكم العراق 
اأي�سا قاموا بتهجري ال�سيعة وقتلهم وحرق مكتباتهم 
، كذلك يف م�سر عندما توىل �سالح الدين الأيوبي 
قام  فيها  الفاطميني  على  ق�سى  اأن  بعد  ال�سلطة 
بتهجري ال�سيعة من مناطق اإىل مناطق اأخرى .ومل 
يقت�سر التهجري على ال�سيعة فقط بل اقت�سر على 
ثقافتهم كما فعل �سالح الدين الأيوبي بحرقه لأكرث 
القاهرة  وبقيت  لل�سيعة  كتاب  ماليني  ع�سرة  من 

ت�سيء بالكتب التي اأحرقت ملدة �سبعة اأيام".
فــهــوؤلء  جـــذور عريقة  ولــه  تــاريــخ منظم،  فــهــذا   

الدواع�س الذين يعملون يف العراق و�سوريا ويف اليمن 
وهذه الدول هي مهد ال�سيعة التي جندت فيها القوى 
ولكنهم  البيت  اأهل  مذهب  �سد  �سفوفها  املتكالبة 
املن�سور  املذهب  هذا  لن  يطمحون،  ما  ينالوا  مل 

مرتبط بالباري عز وجل ومرتبط بالقران الكرمي. 
وتابع زميزم" مل يقت�سر التهجري يف وقتنا احلايل 
من  امل�سلمني  حتى  �سمل  واإمنــا  فقط  ال�سيعة  على 
والق�ساء  تهجريهم  يجري  حيث  املعتدلة  املذاهب 
املكون  ت�ستهدف  اإ�سرائيلية  هيمنة  لأنها  عليهم 
على  يكون  الرتكيز  ولكن  عــام  ب�سكل  الإ�ــســالمــي 
الو�سائل  �ستى  ا�ستخدمت  الــذي  ال�سيعي  املذهب 
لإبادته وعلى مر الع�سور ففي كتاب )ثورات ال�سيعة 
بــريوت  الــتــاريــخ(الــذي �سدر عــام 2006 يف  عــرب 
ال�سيعة  بها  قام  التي  الثورات  عن  يتحدث  والــذي 
وما لقوه من ا�سطهادات وماآ�س، منها اإن ال�سلطات 
كانت تعتقل ابناء قرى كاملة تاأخذهم يف الباخرة 
البحر وغريها من  اأعمق نقطة يف  وترمي بهم يف 

الإبادات التي يدنى لها اجلبني .

داعش لم يعطوا حقا لكلمة )اهلل اكبر(ولم يعملوا 
بضوابط الدين اإلسالمي من خالل األعمال البشعة 
التي شاهدناها فقمنا بالنزوح حفاظا على عوائلنا 
وأرواحنا قاصدين محافظة كربالء التي وجدنا فيها 

األمان والسالم
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التي  املحافظات  اختيار  �سبب  واأو�سح زميزم" اإن 
جتري بها الأحداث الن من احتالل وتهجري يعود 
هي  دول  حتدها  حمافظات  كونها  منها  لأ�سباب 
منبع لالإرهاب اإ�سافة اإىل وجود حوا�سن لهم من 
هم  الذين  معهم  املتعاونني  امل�سوؤولني  بع�س  قبل 
بوجهني لعملة واحدة وجه مع الدولة والقانون واأخر 
مع املنظمات الإرهابية ورغم قلتهم اإل اإنهم كانوا 

�سبب يف الق�سية.
ويف نهاية احلديث ندعو امل�سلمني يف كل قومياتهم 
الديان  امل�سلمني من كافة  وطوائفهم وكذلك غري 
يريد  الــذي  الإرهــــاب  لدحر  �سفوفهم  توحيد  يف 
املــوؤاخــاة  على  واحلــفــاظ  والطائفية  الفتنة  زرع 
الإ�سالمي  الدين  وان  ال�سنني  ملئات  ا�ستمرت  التي 

�سين�سره اهلل تعاىل بدعائنا ومتا�سكنا . 

التهجري ق�شية تخد�ص ال�شمري 
االن�شاين

مدير مركز امل�ستقبل للدرا�سات والبحوث ال�ستاذ 
عدنان ال�ساحلي قال: اعتقد ان ق�سية التهجري هي 
ق�سية تخد�س ال�سمري الن�ساين قبل ان تكون م�سكلة 
اأمنية او �سيا�سية، وجميع مراحل التهجري ال�سابقة 
التي �سملت الدول الخرى كالقتتال الهلي يف لبنان 
وغريها مل تكن يف ال�سعة التي ن�سهدها الن واإمنا 
كان تهجريا �سمنيا نتيجة القتتال والو�سع المني 
فتهاجر ال�سر من كل الطوائف، اما ان يعلن ب�سكل 
ر�سمي ومبوقف �سريح من قبل اجلماعات امل�سلحة 
معينة  طائفة  او  لقومية  التابعة  ال�سر  تهجري  عن 
متزيق  لعملية  ايديولوجيا  هنالك  اأن  معناه  فهذا 
ب�سورة  والإ�سالمي  العراقي  الجتماعي  الن�سيج 
او  املو�سل  املوجودون يف  الن  يدرك  ل  قد  و  عامة 
يف املناطق املتاخمة حجم الكارثة، فاآخر املعلومات 
ت�سري اىل خلو املو�سل تقريبًا من خمتلف القوميات 
والطوائف كالرتكمان وال�سبك وامل�سيح حتى القومية 
الكردية  يف م�سل�سل ل�ستنزاف املحافظة وافراغها 
ا�ستهداف  هناك  يوجد  ول  القوميات،  هــذه  مــن 
ا�ستخدام  داع�س حتاول  ولكن  اأخــرى  دون  لطائفة 
يجري  فــالــذي  للحرب،  كــوقــود  الطائفية  الــورقــة 

كارثة بكل املقايي�س ومل ي�سهد ال�سعب العراقي يف 
فهنالك  بهذا احلجم  كارثة  الفرتات  اي فرتة من 
افكار دخيلة تورد اىل املجتمع العراقي لذلك يجب 
ان نت�سدى لها من خالل بناء عقائدي ملواجهتها 

م�ستقباًل -ان �ساء اهلل-.

املرجعية الر�شيدة والعتبة 
احل�شينية املقد�شة والن�شاط 

املدين: يد العون الدائمة 
احتواء  يف  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  دور  وعــن 
امل�ستقبل  مركز  مدير  اأو�سح  ورعايتهم  النازحني 
"ان العتبة احل�سينية املقد�سة مبا متثله من رمزية 
املتمثلة  الن�سانية  كالرمزية  رمزية  من  اأكــرث  بل 
جعل  العنوان  وهــذا  ال�سالم  عليه  ال�سهداء  ب�سيد 
لكل  اليد  ميــدون  املقد�سة  العتبة  على  القائمني 
امل�ساكل  اأ�سحاب  خ�سو�سًا  العامل  يف  املحتاجني 
والرمز  التهجري،  كم�ساكل  واخلطرية  امل�ستع�سية 
الثاين هو املرجعية الدينية واحتوائها لأبنائها من 
املدين  الن�ساط  الثالثة هي  والرمزية  الطوائف  كل 

املتمثل باجلماهري ومنظمات املجتمع املدين وهي 
لهما  املقد�ستني  العتبتني  كــون  دللــة  اأكــرث  رمزية 
ن�ساطات مدنية وا�سعة ترقى اىل منظمات جمتمع 
مدين عمرها مئات ال�سنني من التاريخ وحتى هذه 
املنظمات العتيدة مل تكن فاعليتها كفاعلية العتبة 
احل�سينية املقد�سة التي تفاعلت مع الحداث ب�سكل 
دراماتيكي خالل احداث املو�سل وما قبلها وما تبعها 
من اأزمات، وقد عملت العتبة املقد�سة على اأكرث من 
حمور ففي اجلانب الن�ساين قامت باإيواء النازحني، 
وقدمت لهم خمتلف اخلدمات ويف امليدان الع�سكري 
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اما  الــدعــم  انــــواع  كــافــة  املقد�سة  العتبة  قــدمــت 
منظمات املجتمع املدين فلها موقف �سلبي من الذي 
الطموح  مب�ستوى  ولي�ست  فاعلة  غري  وهــي  يجري 
المكان  قدر  على  تعمل  منظمات  هناك  كان  وان 
ولكن كان با�ستطاعتها ان تتعاون وتن�سق مع العتبة 
كرثة  ب�سبب  الكبري  العبء  تتحمل  التي  املقد�سة 
اعداد النازحني لذلك يجب ايجاد موؤ�س�سات �ساندة 
ت�ساهم يف ادامة زخم العمل وجناحه اىل ان حتل 

امل�سكلة وتعود املياه اىل جماريها. 
وفيما يتعلق بدور املجتمع الدويل بني "ان ما يجري 
وهذه  الثالثة  العاملية  احلــرب  من  جزء  العراق  يف 
احلرب لي�ست ب�سكل جيو�س منظمة بل هي عبارة 
والــذي يجري  عن جمموعة من احلــروب املبعرثة 
هو  ا�سطراب  من  العامل  يف  الــدول  بع�س  يف  الن 
بني  و�ــســراع  الكبار  الالعبني  بني  م�سالح  حــرب 
اىل  النظر  فــاإن  وبالتايل  املختلفة،  اليدلوجيات 
احلالة الن�سانية بني املت�سارعني �سيء من اخليال 
لي�س  الــدويل  املجتمع  على  التعويل  اأن  وباعتقادي 
بالهمية فهذه الدول لها م�سالح وهي تت�سارع يف 
�سبيل احل�سول على م�سادر الطاقة كالغاز الطبيعي 
وغريه فهذه امل�سادر متثل تهديدا لأوروبا وبالتايل 
وال�ستنكار  بالرف�س  يكتفي   منهم  البع�س  فــاإن 
اأكرث  باإجراءات  يقوم  ان  ي�ستطيع  بينما  وال�سجب 
وت�سدير  الع�سكرية  امل�ساعدة  كتقدمي  �سرامة 
تواجه  التي  للدول  جوية  قوة  متثل  التي  الطائرات 
الرهاب فلو حلت الزمة ال�سورية ملا �سهدنا احتالل 

املو�سل واأجزاء اأخرى من بع�س املدن العراقية. 
وعن امكانية ايجاد احللول لالزمات التي ي�سهدها 
يف  امل�سكلة  ان  "باعتقادي  ال�ساحلي  قال  العراق 
العراق ولدت �سيا�سية وا�ستخدمت الورقة الطائفية 

له  كان  ال�سيا�سي  والتاأجيج  املعركة،  زخم  لإدامــة 
النار  ا�ستعلت  حيث  فمن  الزمــة  �سناعة  يف  دور 
خالل  مــن  حتــل  الق�سية  ان  اي  اخــمــادهــا  ميكن 
واإقامة  الهادفة  واحلــوارات  ال�سيا�سية  التفاهمات 
اأطياف املجتمع  التي جتمع كل  الوطنية  املوؤمترات 
العراقي فالعنف يف العراق متاأت من ثالثة عوامل 
هي : متنفذون م�ستفيدون، بعثيون خمططون وبقايا 
النظام ال�سابق، ومطايا القاعدة وهوؤلء ي�سرتكون 
يف خراب البالد لذا يتحتم على املجتمع الذي ي�سكن 
�سيا�سية  خطوط  ا�ستخدام  ال�ساخنة  املناطق  يف 
معتدلة توؤمن بال�سراكة لكي يكون هناك اأمن وتوفر 

اخلدمات".

العتبتان املقد�شتان ومواجهة االأزمة 
م�سوؤول ق�سم املواكب احل�سينية لالأمانتني العامتني 
احل�سينية و العبا�سية املقد�ستني احلاج مازن الوزين 
با�ستقبال  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  "با�سرت 
املهجرين منذ بداية الزمة وكان هناك توجيه من 
قبل �سماحة المني العام للعتبة املقد�سة بتوفري كافة 

اخلدمات لهم 
على  كانت  الثالث  الزائرين  مــدن  ان   " واأو�ــســح 
ا�ستعداد تام ل�ستقبال املهجرين بالإ�سافة اىل فتح 
ال�سالم-  -عليها  زينب  العقيلة  �سحن  يف  خميم 
موؤثثة  �سكل غرف  وعلى  كان جاهزا  املخيم  وهذا 
املقد�سة  العتبة  ان  كما  التربيد  باأجهزة  وجمهزة 
من  اأخـــرى  وم�ستلزمات  الطعام  وجــبــات  وفـــرت 

مالب�س 
هذه  اىل  النازحني  عــدد  اأنه"و�سل  الـــوزين  وبــني 
األــف  ع�سر  ــة  ــس 15000)خــمــ� مــن  ـــرث  اأك اللحظة 
مهجر( ومازال العدد يف تزايد كبري ونحن ب�سدد 

ان يعلن بشكل رسمي 
وبموقف صريح من قبل 
الجماعات المسلحة عن 

تهجير االسر التابعة 
لقومية او طائفة معينة 

فهذا معناه أن هنالك 
ايديولوجيا لعملية 

تمزيق النسيج االجتماعي 
العراقي واإلسالمي 

بصورة عامة
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اأ�سحاب  التن�سيق  يتم  حيث  ا�سمائهم  ت�سجيل 
هذه  اىل  املهجرين  بع�س  لنقل  احل�سينيات  مع 
احل�سينيات وبدورها العتبة املقد�سة تقوم بتجهيز 

احل�سينيات مبا حتتاجه من م�ستلزمات العي�س 
ت�سهد  املقد�سة  العتبة  و�سعب  اأق�سام  "ان  وتابع 
نفريا عاما من اأجل توفري كل ما يحتاجه املهجرون 
من ماء لل�سرب وقوالب الثلج حيث ت�سطلع �سعبة 
ق�سم  وكذلك  الثلج  ومعمل  اخلارجية  اخلدمية 

ال�سيانة ال�سريعة وق�سم ال�سياحة  بهذه املهام.

 معاناة وغربة يف بالدهم
ومما ل �سك فيه ان املهجرين ومهما قدم لهم فاإن 
ال�ساأن  هــذا  ويف  باملعاناة  ممروجة  تبقى  حالهم 
حتدث املواطن جبار حيدر وهو احد النازحني  من 
حمافظة دياىل قائال"مت دخول القوات التكفريية 
بالتكبري  وقــامــوا  ــالم  ــس الإ� با�سم  مناطقنا  اإىل 
باجلوامع مع العلم اأنهم ل يحملون اأي من مبادئ 
الإ�سالم من خالل ما �ساهدناه من اقتحام البيوت 
وحرق املدار�س وانتهاك احلرمات ونحن ل منلك 
منازلنا  بــرتك  قمنا  ردعهم  على  الكافية  القدرة 
حفاظا على اأرواح عوائلنا واأطفالنا قا�سدين مناطق 
اأكرث اأمانا كمحافظة كربالء وهناك عوائل اأخرى 

�سيتم و�سولها". 
واأ�ساف املواطن حيدر" لدي خم�سة اأطفال  وزوجة 
كنا نرقد ب�سالم يف منزلنا املتوا�سع وكعادتي اذهب 
يف كل �سباح اإىل العمل حيث اعمل �سانع يف حمل 
احد  فــان دخلي حمــدود، ويف  لذلك  اإن�سائية  مــواد 
الأيام كنت اجل�س مع عائلتي واإذا ب�سوت �سماعات 
اجلوامع يرتفع يف غري وقت ال�سالة مناديا بالتكبري 
ففوجئنا مب�سلحي داع�س الذين مل يعطوا حقا لكلمة 
)اهلل اكرب(ومل يعملوا ب�سوابط الدين الإ�سالمي من 
خالل الأعمال الب�سعة التي �ساهدناها فقمنا بالنزوح 
حمافظة  قا�سدين  واأرواحــنــا  عوائلنا  على  حفاظا 
كربالء التي وجدنا فيها الأمــان وال�سالم حمت�سنة 
اأعداد كبرية من النازحني متكفلة ب�سكنهم واإطعامهم 
كذلك نقدم ال�سكر اجلزيل للعتبات املقد�سة على ما 

قدمته لنا من م�ساعدات ".
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      �شبق واأن ن�شرنا من هذا املنرب ال�شريف)الرو�شة احل�شينية( 

العدد 27 ال�شادر يف رم�شان 1431 مو�شوعا حتت عنوان)التداولية 

بني العرب والغرب(على ال�شفحتني 48 و49. وكان الرتكيز فيه على 

مدر�شة النجف الفقهية ودورها يف ذلك. هذه املدر�شة التي ال يختلف 

اثنان يف اأنها كانت وال زالت والأك من األف عام منارا للمعرفة واالآراء 

الفقهية. فباالإ�شافة اىل ف�شائلها يف جماالت الفقه التي تخ�ش�شت 

بها، كانت لها ف�شيلة اأخرى هي ريادتها يف جمال الدرا�شات اللغوية. 

ن�شابه:  اإىل  اإعادة احلق 
-التداولية مرة اأخرى-
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اإن الو�سع اليوم يحتم علينا ان ت�سوب اقالمنا وكامرياتنا 
�سد  معركته  يف  مقاتلينا  �سالح  جنب  اىل  جنبًا  وافكارنا 
على  نكون  ان  وعلى  والتكفرييني  املجرمني  وبوجه  الرهــاب 
العام يف  بو�سعنا  والرتقاء  ال�سلبيات  قدر عال من معاجلة 
التعامل مع هذه الحداث ب�سورة نتمكن معها من حت�سني 
افكار املواطن �سد ما تقوم به املوؤ�س�سات العالمية الفا�سدة 
بعدم الدقة واملو�سوعية وادعاء بع�س امليزات غري الواقعية 
لع�سابات داع�س التي حتاول ان تق�سي على الروح الوقادة 

لدى اجلمهور.
فتوى  ان  على  الرتكيز  العراقي  العــالم  على  ينبغي  كما   
�سماحة اية اهلل العظمى فتوى لي�ست طائفية لأنها اأتت ب�سبب 
ما ا�ستجد على ال�ساحة من م�ساألة الدفاع عن العراق وهذه 
امل�ساألة قطعا لي�ست طائفية بل هي تكليف للكل دون ا�ستثناء 

اأو متييز .
ومما ل بد منه من الآن ف�ساعدا رفع امل�ستوى الثقايف عند 
احلالة  فهذه  القت�سادي  الهلع  حالة  عن  والنهي  النا�س 
غري �سحيحية وتوعية النا�س اىل عدم الجنرار اىل عملية 

الدخار مما يوؤدي اىل ج�سع التجار.
 ويف نف�س الوقت ل ينبغي التعامل مع احلالة على انها حالة 
طارئة او نب�سط المر بل يجب و�سع املواطن بال�سورة وبان 
ا�سقاط  لغر�س  العــداء  قبل  من  له  خمططا  كان  مايجري 

العملية ال�سيا�سية برمتها واف�سال م�سروع النتخابات.
م�ساندة  الراهنة  املرحلة  يف  الإعالميني  من  املطلوب  اّن 
�سعبنا وجي�سنا يف حربه �سد الرهاب اىل ان يتحقق ن�سرنا 
�سد اوكار ال�سر وهو متحقق مبعية الرتفاع ب�سقف التم�سك 
بامل�سوؤولية، والعمل وفق معادلة ) 19 29(، اأي املادة 19 من 
حقوق الإن�سان، واملادة 29 اخلا�سة بحرية التعبري، فالعمل 
الآخرين  حريات  مع  يتعار�س  ل  اأن  يجب  التعبري  بحرية 
الأخــالق  مع  يتقاطع  ول  بالنظام  يخل  ول  احلقد  يثري  ول 
هذا  حتقيق  الإعالميني  من  فاملطلوب  العامة،  واحلريات 
اأن  اىل  ما�سة  بحاجة  العراقي  العــالم  ان  واعتقد  التوازن 
يتحول اىل اعالم موحد ينت�سر لل�سعب وق�ساياه ولبا�س ان 
ي�ستفيد من خربة بع�س اجلهات العالمية يف ادارة الزمات 

كالعالم امل�سري يف ازمته الخرية.

االعالم واالأزمة



◄ ح�سني عبد المري



    ولإثبات ذلك قام فريق من الباحثني من جامعتي بابل والكوفة 
البحوث  يف  املتخ�س�سة  الأجنبية  املجالت  اإحدى  يف  بحث  بن�سر 
 Open Journal of جملة  وهــي  احلديثة  الل�سانية 
يف  ُن�سر    )Modern Linguistics)OJMJ
فيه  اأثبت   ،2014 العام  هــذا  من  �سهراآذار  يف  ال�سادر  عددها 
الهنداوي  حميد  فريد  الدكتور  الأ�ستاذ  من  املكون  الفريق  ذلك 
فوؤاد  رامية  والباحثة  امل�سعودي  ح�سون  حميد  الدكتور  والأ�ستاذ 
عبد العزيز، اأن نظرية الفعل الكالمي)اأو التداولية( التي يتبناها 
الغرب حاليا كان لها ما مياثلها يف تراث مدر�سة النجف الفقهية، 
لي�س  بوقت  الغربية  النظرية  ون�سر  ظهور  �سبق  بوقت  ظهرت  وقد 

بالق�سري.   
الكالمي  الفعل  نظرية  وف�سل حول  مقدمة  البحث من  يتكون      

الغربية يليه ف�سل حول نظرية الفعل الكالمي العربية، ثم قول عن 
نظرية الفعل الكالمي لدى فقهاء مدر�سة النجف، تليه مقارنة بني 

النظريتني الغربية والعربية، تتبعها ا�ستنتاجات.
     ومن اأجل اأن يكون القارئ الكرمي على اطالع وعلم باملو�سوع، 
بنظرية  اخلا�س  وللق�سم  البحث  ملقدمة  ترجمة  يلي  فيما  نقدم 

مدر�سة النجف.
 

النت�سار  وا�سعة  تداولية  نظرية  الكالمي  الفعل  نظرية  املقدمة: 
الغربيني  لدى  الوا�سع  ظهورها  منذ  للبحث  هدفا  زالت  ول  كانت 
اأول مرة عام 1962 وحلد الآن. فاأي بحث يف حقل التداولية، �سواء 
اأكان اأطروحة اأو كتابا، لبد له من اأن ي�سري اإليها، اأو اإىل بع�س من 
اأجزائها، بطريقة اأو باأخرى، مما يدل دللة وا�سحة على اأهميتها 

اأ. د. حميد ح�شون بجية

ن�شابه:  اإىل  اإعادة احلق 
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يف ما ُيكتب يف حقل التداولية. 
يدي  على  ولــدت  اأنها  واأتباعها  النظرية  متتبعي  اأهــم  ويذكر     
لغوية  ب�سبغة  ا�سطبغت  لكنها  )وتكن�ستاين(  الأملاين  الفيل�سوف 

على يدي اأو�سنت و�سريل فيما بعد.
يكن  اأنــه مل  اإثبات  اأولوياته  يجعل من  البحث احلــايل  اأن     على 
وتكن�ستاين اأول من بذر بذرتها الأوىل، واإمنا هنالك اآخرون ممن 
�سبقوه)ومن جاءوا بعده( ا�سرتكوا يف ذلك: اإنهم العلماء العرب. 
الأ�سا�سية  الأفكار  اأهم  على  نظرة  باإلقاء  يبداأ  البحث  فهذا  لذا 
ويف  �سريل.  طورها  ثم  اأو�سنت  اقرتحها  التي  الأ�سلية  للنظرية 
الق�سم الثاين يقدم البحث النظرية العربية، ومن ثم يعر�س اإىل 

مقابلة النظريتني.
العرب قد قدموا هذه  العلماء  اأن  النظريتني  اأثبتت مقابلة    وقد 
هنالك  ذلــك،  اإىل  ي�ساف  الغربيني.  نظرائهم  قبل  النظرية 
اختالفات بني النظريتني جتعل من النظرية العربية اأكرث ن�سجا 

من نظريتها الغربية.         
عند  الكالمي  الفعل  بنظرية  اخلا�س  اجلــزء  ترجمة  يلي  وفيما 

فقهاء مدر�سة النجف:
   يقدم هذا الق�سم �سيئا خمتلفا، لكنه متمم ملا جرت مناق�سته 
�سابقا. فهو يركز على الفكرة القائلة اأنه ل يوجد تق�سيم لالأفعال 
الكالمية من قبيل: )خرب( و)اإن�ساء(، وذلك لأن النوعني ي�سدران 
دون اأن ي�سفيا على نف�سيهما اأو يالئما قيمتي  ال�سواب واخلطاأ. 
اأو  اأن يعترب )خربا(  املتكلم ميكن  اأن كل ما ي�سدره  اإىل  اإ�سافة 
)اإن�ساء( وفقا ملعايري معينة. و�سنربهن فيما يلي على اأن هذه الفكرة 
الدين)1980:  يتناول جمال  اأو�سنت عام 1962.  �سبقت ما قدمه 
الأفكار  تلك  بالتف�سيل   )55-335 واخلليفة)2007:   )75-258
ــاين)1911-1839(  ــس الـــرواد. وهــوؤلء هــم: اخلــرا� التي قدمها 
كما  اأ�س�سوا،  فهم  واخلوئي.  عـــام1941(  والأ�سفهاين)املتوفى 
يوؤكد اخلليفة)امل�سدر ال�سابق( ما ي�سمى مدر�سة النجف للخرب 
والإن�ساء. ومن اجلدير بالذكر اأن الأفكار التي قدموها، ول�سيما 
قدمها  التي  الأفكار  �سبقت  قد  اخلرا�ساين،  كبريهم  قدمها  ما 
اأو�سنت، لأن اخلرا�ساين تويف عام 1911، اأي يف نف�س العام الذي 
يقدم  البحث احلايل  اأن  ال�سابق(. على  اأو�سنت)امل�سدر  فيه  ولد 

وجهات نظر اخلرا�ساين فح�سب، وذلك لأنه رائد تلك املدر�سة، 
ماأخوذة  تكن  مل  اإن  عليها،  بنيت  الآخرين  الفقيهني  اأفكار  واأن 
يناق�س  فهو  يلي:  كما  اخلرا�ساين  اأفكار  تلخي�س  وميكن  منها. 
املدلول)وهذا  نف�س  للقول  اأن  وهي  املدلول(:  )وحــدة  ي�سمى  ما 
�سواء  الغربية(  النظرية  يف   locutionary act هو 
اأن�ساء. لكن ما مييز اأحدهما عن الآخر هو  اأم  اأكان القول خربا 
ال�ستعمال( دواعي  )الداعي-اأو  اأنه  على  اخلرا�ساين  يربزه  ما 

)force(، الذي يقابل illoctionary act عند 
الغربيني. وي�ستنتج اخلرا�ساين من ذلك اأن ما يجعل القول خربا 
 ) locutionary act(اأو اأن�ساء هو لي�س عملية قوله
واإمنا يكمن ذلك يف  )الداعي( لذلك القول مما يجعله خربا اأو 
اإن�ساء. كما اأن اخلرا�ساين يدرك اأن داعي القول �سيء خارج عن 
يقول  كما  اأن اخلرا�ساين،  يعني  وهذا  به.  التفوه  اأو  نطقه  جمرد 
القول  داعي  اأن  اأدرك  من  اأول  كان  ال�سابق(،  اخلليفة)امل�سدر 
ميكن حتققه من خالل الحتكام اإىل بع�س ال�سفات اخلارجة عن 
اللغة: كال�سياق املوقفي وق�سد املتكلم وما اإىل ذلك. ومبعنى اآخر، 
يوؤكد جمال الدين)276:1980( اأن الفقهاء كانوا اأول من مّيز بني 

القول)والذي اأ�سموه املنطوق( والداعي)الذي اأ�سموه املفهوم(.
    ويوؤدي بنا هذا اإىل ال�ستنتاج الذي ل لب�س فيه اأن اخلرا�ساين 
خربية- )مقولت  اإىل  اأقوالنا  تق�سيم  على  حمل  من  اأول  كــان  

عن�سر  له  كليهما  لأن  اإن�سائية-اإن�ساءات(،  و)مقولت  اأخبار( 
يعطي  ما  وهذا  فعل)احلدوث-اأوالأثر(.  وعن�سر  قول)اللفظ( 
اخلرا�ساين اأ�سبقية على اأو�سنت فيما قدمه من  اإيحاء باأن كل ما 
نقوله: ما هو اإل اأداء لنوع معني من الأفعال الكالمية اعتمادا على 

مقا�سدنا.
      وميكن القارئ اأن يجد املو�سوع كامال على الرابط التايل:

The Speech Act Theory in
English and Arabic 
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  خالد غانم الطائي

نالحظ يف جمتمعنا انه اذا ا�سيب �سخ�س مبر�س فقر الدم  وبانت عليه 
عالماته عن ا�سفرار الوجه وظهور بقع بي�ساء عليه وال�سعور بالنحول العام 
والتعب فانه �سرعان ما يذهب ملراجعة طبيب خمت�س و�سيلقى احلث من 
الطبيب من عالج  يقرره  واللتزام مبا  املراجعة  تلك  على �سرورة  غريه 
وتو�سيات طبية بتناول املري�س لكالت خا�سة تعو�س ذلك الفقر احلا�سل 

يف الدم للو�سول اىل حال ال�سفاء والربء من ذلك املر�س . 
كذلك ينبغي حر�س املرء اذا ا�سيب مبر�س فقر الدين وبانت عليه عالماته 
من ذهاب �سيماء ال�ساحلني وظهور بقع �سوداء ) معنوية ( على قلبه ، قال 
تعاىل: ) كال، بل وان على قلوبهم ما كانوا  يك�سبون ( �سورة املطفقني الية 
14 وال�سعور بالنحول العام والتعب من اداء العبادات واحيانا" الت�سجر 
منها وبروز عالمات النفاق الثالثة ) الكذب وخلف الوعد وخيانة المانة 

( وال�ستعالء والغرور )1( قال تعاىل 
) واذا قاموا اىل ال�سالة قاموا ك�ساىل ( �سورة الن�ساء الية 142 . 

والعرتا�س على امر اهلل ورازقيته وق�سائه وغريها كثري قال تعاىل 
) يف قلوبهم مر�س فزادهم اهلل مر�سا" ( �سورة البقره الية 10 لذا يجب 
ال�سراع بالتوجه فورا" اىل م�ست�سفى القران الكرمي ، قال تعاىل ) وننزل من 
القران ما هو �سفاء ورحمه للموؤمنني ( �سورة ال�سراء الية 82 للق�ساء على 
تلك احلالت املر�سية والو�سول اىل حالة ال�سفاء، ونحن اذ جند احلر�س 
من املري�س واحلث من غريه على مراجعة الطبيب املخت�س لعالج فقر الدم 
فاننا ل نكاد جند ذلك احلر�س من املري�س باملقدار نف�سه واحلث من غريه 

على مراجعة م�ست�سفى القران الكرمي لعالج فقر الدين . 

مما هو معمول به يف الزراعة ان البذرة تودع يف الر�س ال�ساحلة املخ�سبة 
وتوفر لها �سروط النبات ) مثل �سوء ال�سم�س والهواء واملاء ...و... ( حتى 
تنبت البذرة وتنمو �سيئا" ف�سيئا" ول تودع يف الر�س ال�سبخة املاحلة فاأنها 
ل تنبت وهذا وا�سح غاية الو�سوح كذلك الن�سيحة فاأنها كالبذرة تنبت يف 

النفو�س اخل�سبة التي حتت�سنها ثم تثمر اخلري بعد ذلك تدريجيا" ول تنبت 
يف النفو�س القاحلة غري اخل�سبة فان زراعتها تعد عبثا" لفائدة ولثمرة 
من ورائها لذلك فاأن المر باملعروف والنهي عن املنكر ل بد له من احتمال 

التاثري يف غريه وامتالكه  لقرائن ت�سري اىل امكانية �سالحه . 

يعمد النا�س اىل النظر يف املراآة لتبيان �سورتهم الظاهرية من النتظام 
يف امللب�س وتنا�سق يف اللوان وعدمه من ترتيب ال�سعر وعدمه والبحث عما 
ي�سوب املظهر اخلارجي من او�ساخ  او �سي غري مرغوب فيه وكذلك النظر 

اىل الوجه وحماولة حت�سني الهندام وال�سورة الظاهرية دائما" .
كذلك لبد للمرء ان ينظر يف مراآة �سمريه ) وال�سمري هو �سلطة داخلية 
جزئية ) ولو كانت كلية لكان النا�س كلهم مع�سومون ( تدفع �ساحبها لفعل 
اخلري وتنهاه عن فعل ال�سر واملنكر ( لتبيان ال�سورة الداخلية من النتظام 

يف الفعال وعدمه ومن ترتيب القوال وعدمه والبحث عما ي�سوب البطانة 
القــوال  بني  تنا�سق  او عدم  واأخطاء  ــام وخطايا  واآث ذنــوب  الداخلية من 
والأفعال ، فالبد اذن من حما�سبة النف�س عما ي�سدر منها لالرتقاء بها 
والو�سول اىل مكارم الخالق ، قال تعاىل ) ان ال�سالة تنهى عن الفح�ساء 
واملنكر ( �سورة العنكبوت الية 45 وهي غاية الدين وقد قال النبي الكرم  

-�سلى اهلل عليه واله و�سّلم- : ) امنا بعثت لأمتم مكارم الخالق ( 

     خواطر

فقر الدم وفقر الدين

البذرة واالر�ص 

املراآة وحما�شبة النف�ص
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    عبا�س املرياين

 وبني املوقفني الذين ل يجد الكثري لهما ثالثا، اتخذت املرجعية موقفا حكيما ا�سقط ما 
بايدي الحتالل وا�ستنقذ ما �ستنقذ من الرواح وحقق الكثري من املنجزات، فلم جتامل 
الحتالل ومل تر�س باللقاء معه رغم حماولته لتظهر له ولغريه بعدم تاأييدها، واكرث من 
ذلك دعت اىل مقاومته �سيا�سيا وا�سقطت الكثري من اوراقه واوراق اخرى، فدعت اىل 
عملية �سيا�سية واىل انتخابات نزيهة عادلة و�سجعت ال�سعب عليها ومن ثم اىل كتابة د�ستور 
للبالد وغري ذلك من اخلطوات، بالتايل رعت عملية �سيا�سية ي�سرتك فيها اجلميع تخرج 
البالد من عنق الزجاجة، وفعال جنحت بذلك وح�سل ما ارادت رغم ال�سعوبات والفنت 
ورغبة املحتل بغري ذلك، بعدها دفعت بال�سيا�سيني اىل ال�سغط على املحتل للخروج فكانت 
التفاقية ب�سحب القوات وفق جدول زمني حمدد ليتوىل العراقيون حكم انف�سهم بانف�سهم، 
وح�سل ما ارادت، وبذلك دفعت عن البلد �سّر الحتالل وا�سقطت ذرائع من ا�سّر بالبلد 
املقاومة  انتهاجها نهج  انها على حق يف  اثبتت وبجدارة  املحتل، وبذلك  بحجة مقاومة 
العملية  ترى  بقيت  بل  تكتف بذلك  الكارثية، ثم مل  الع�سكرية مبردوداتها  ال�سيا�سية ل 
ال�سيا�سية وارفاد ال�سيا�سيني بالن�سح والر�ساد والدعوة اىل بناء دولة موؤ�س�سات ل دولة 
ا�سخا�س حتفظ كرامة ال�سعب وتلبي حاجاته، بال ان تفرق بني مكوناته، كما انها وقفت 
بوجه الفتنة الطائفية التي عملت اطراف داخلية وخارجية ودول على ا�سعالها، رغم ما 
وقع باتباعها من حيف وظلم وقتل وتهجري، فهي تخرج يف كل مرة تهديء الو�سع وتطفيء 

نار الفتنة.
لكن لالأ�سف مل يكن ال�سيا�سيون على قدر امل�سوؤولية وخطورة املرحلة، بل ان�سغل اكرثهم 
مب�ساحله احلزبية وال�سخ�سية وتف�سى الف�ساد يف الدولة حتى و�سل بالبع�س اىل ال�سرار 
ياأخذ الكثري منهم بتو�سيات  بالدولة وموؤ�س�ساتها من اجل حتقيق م�سالح �سيقة، ومل 
بنزاهة وحر�س، مما حرى  البلد  امل�سوؤولية بخدمة هذا  يكونوا على قدر  بان  املرجعية 
وبتقدمي  ال�سيا�سية،  العملية  برعاية  ا�ستمرارها  مع  بوجههم  الباب  تغلق  ان  باملرجعية 
الن�سح والر�ساد لبناء دولة مدنية عادلة وا�ستغالل خريات البلد وامكاناته وخدمة هذا 
ولوجود موؤامرات  ال�سيا�سيني لن�سحها  ا�ستماع اكرث  لعدم  ونتجة  املظلوم، لكن  ال�سعب 

داخلية وخارجية دخل البلد بازمة 
متثلت  عــلــيــه،  تـــاأتـــي  ان  كــــادت 
ــالحــداث الخـــرية مــن �سقوط  ب
ان  وكـــاد  املـــدن،  وبع�س  املو�سل 
ايــدي  يف  بــاأ�ــســره  الــبــلــد  ي�سقط 
ترعى  ل  التي  التكفريية  الــقــوى 
القتل  ال  جتيد  ول  ذمــة،  ول  اإّل 

والف�ساد يف الر�س، فما كان من املرجعية وبعد تك�سف العدو، وت�سخي�سه، ال ان تدعو 
البلد  ار�س هذا  املتوح�س، دفاعا عن  العدو  والوقوف بوجه هذا  العراقيني اىل اجلهاد 
وكرامته وعر�سه ودفع ال�سر عن جميع مكوناته، وميكن ان نلخ�س املــردودات العظيمة 

لهذه الفتوى مبا يلي:
الخ�سر  حترق  ان  كادت  وفتنة  كارثية  نهاية  من  فوري  وب�سكل  البلد  انقذت  انها  اول: 

والياب�س، ل يعرف بعواقبها ال اهلل.
ثالنيا: ان الفتوى رغم انها كانت يف اجواء من ال�سحن الطائفي ال انها اتت بطريقة ذكية 
جنبت البلد ا�ستغالل هذه الفتوى لغرا�س طائفية من قبل اطراف خارجية وداخلية لعبت 
على الوتر الطائفي مرارا وتكرارا وبذلت يف �سبيل ذلك كل امكاناتها، حيث كانت الفتوى:

1. كفائية: اي ان التطوع للقتال لي�س على جميع ال�سعب بق�سه وق�سي�سه، بل يكون مبقدار 
احلاجة، وهي دفع اخلطر، وبهذا جنبت البلد الفو�سى.

2. انها تكون عن طريق موؤ�س�سات الدولة المنية وان الدولة هي الراعية وامل�سوؤولة عن 
ا�ستغاللها  من  الطــراف  بع�س  منعت  الوىل:  فائدتان:  ولهذا  واجلهاد،  التطوع  عملية 
ومنعت من قيام ما ي�سمى بامليلي�سيات، والخرى: وهي ما عملت عليه املرجعية من فكرة 

بناء الدولة املدنية، فكان موقفها هذا دعما لهذه الفكرة.
3. ان الفتوى مل تكن طائفية، بل كانت دفاعا عن جميع العراقيني �سد عدو واحد حمدد 

وهو الع�سابات التكفريية )داع�س(.

 فتوى المرجعية.. وسقوط االقنعة .  

كانت وال زالت املرجعية هي �شمام االمان لكل العراقيني بل امل�شلمني عرب قرون من الزمن، واما ما يخ�ص  
زماننا وبالتحديد بعد �شقوط طاغية العراق وما �شاحب ذلك من �شعاب وحمن وف وبالء مر به البلد، 
  ففي الوقت الذي ،وجدنا املرجعية بحكمتها ووعيها للمرحلة قد ت�شرفت بذكاء وواقعية مع االحدا
توؤيد فيه االحتالل رغم كونها هي وطائفتها من انتفع بزوال النظام الظا، كذلك  تدُع اىل مقاومته 
الع�شكرية لوعيها بعدم جدوى ذلك وان لهذا مردودا خطريا كبريا من ازهاق االنف�ص بال نفع، مع االخذ 

بنظر االعتبار عدم تكافوؤ ميزان القوى وكون البلد قد انهكته احلروب واحل�شار لعقود...
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حرب القنوات الف�شائّية

• بقلم: عبدالّرحمن الاّلمي

ن  ة 

تت�ساعف هّمة القنوات الف�سائية باإنتاج امل�سل�سالت الدرامّية ُقبيل �سهر رم�سان املبارك اأكرث من اأّي 
وقت يف ال�سنة، وتثور ثائرة الربامج الرتفيهّية وامل�سابقات املالّية والذهبّية، وتتنّوع الربامج التلفزيونية 
الأخرى كربامج الطبخ وبرامج ال�سحك وال�سخرّية والكامريا اخلفّية، اىل غري ذلك مّما ل ي�سع املجال 

لذكره.
ومن امل�سحك املبكي �سار ال�سائم ي�ساأل �ساحبه: اأّي امل�سل�سالت تتابع؟! اأّي القنوات ت�ساهد؟! بدل اأن 

ي�ساأله: يف اأّي جزٍء من القراآن تقراأ؟ اأين �سُتحي ليايل القدر؟ اأّي املحا�سرين تذهب اىل جمل�سه... 
وال�سوؤال الذي يفرزه هذا الواقع: ما الهدف من كّل ذلك؟ َمن يقف وراء هذا امل�سروع؟ من اأين ياأتي 

متويل هذه الربامج؟
هذه الأ�سئلة وغريها لبّد اأن نطرحها على اأنف�سنا، لكي ن�ستك�سف احلقيقة التي ي�سبوا اإليها هوؤلء، فاإّن 
هدفهم وا�سح وهو حماربة هذا ال�سهر الف�سيل واإفراغه من حمتواه، فهو ال�سهر الذي يزورنا يف كّل �سنة 
مّرة، وهو �سهر اهلل يدعو فيه عباده اىل �سيافته والتزّود من موائده الكرمية، ففي هذا ال�سهر تنفتح اأذرع 
رحمة اهلل لتحت�سن كّل العباد حتى الآبقني منهم، فاأبواب التوبة م�سّرعة فيه ليتقّبل اهلل من التائبني 

الآيبني الي�سري منهم لي�ساعفه لهم.
وال�سوؤال الأهّم هو َمن يقف وراء هذه القنوات الف�سائّية؟ باأ�سنافها املتعّددة وباقاتها املختلفة، كمجموعة 
روتانا وجمموعة القنوات اخلليجّية وباقة احلياة، اىل غري ذلك من امل�سميات الكثرية. ومن املعلوم اأّن 
افتتاح قناة ف�سائّية وتوفري م�ستلزمات الإدارة الناجحة لها يتطّلب اأمواًل كثرية ل يقدر عليها عادة اإّل 
اأ�سحاب روؤو�س الأموال وعلى راأ�سهم احلّكام امل�ستبّدون من الروؤ�ساء وامللوك والأمراء الدائبني على 
نهب خريات بالدهم واملت�سّرفني جورًا مب�سائر �سعوبهم، الذين افتتحوا م�سارف يف كّل بقاع املعمورة 
لت�سريف ما نهبوه من اأموال ال�سعوب العربّية ولتداولها يف املحّرمات وهتك احلرمات واإحياء الليايل 

احلمراوات.
لي�س هذا فقط واإمنا و�سعوا اأيديهم باأيدي حيتان الهيمنة الإعالمية العاملية من اليهود ال�سهاينة 
املتعّط�سني ل�سفك الدم الإ�سالمي والعربي باخل�سو�س، الذين يريدون ال�سيطرة على الإعالم العربي 
بعد �سيطرتهم على الإعالم العاملي، من اأجل متويع مرتكزاتهم الإ�سالمّية التي ما تزال تت�سّبث بها 
املجتمعات العربّية وتذويب ما تبّقى من اأخالقهم النبيلة وحتطيم �سخ�سّيتهم وك�سر معنوّياتهم وانهزام 

روحّيتهم.
وخري مثال على ذلك )روبرت مردوخ( ال�سهيوين الذي ميلك وي�ساهم يف الع�سرات من القنوات العاملية 
وميتلك العديد من ال�سحف البارزة يف العامل الغربي، فاإّنه ا�سرتى 9 من اأ�سهم جمموعة روتانا التي 
ميلكها الأمري ال�سعودي الوليد بن طالل مبقابل 70 مليون دولر والتغا�سي يف و�سائله الإعالمية عّما 
يفعله امللوك والأمراء ال�سعودّيون من فواح�س واأخطاء، وكذلك لديه اأ�سهم يف قناة حنيبال التون�سّية، وهو 

ينوي اإن�ساء قناة عربّية م�ستقّلة له تبّث على مدار 24 �ساعة.
وهناك اأمثلة كثرية على امتداد اأذرع اأخطبوط الإعالم العاملي اخلبيث اىل القنوات العربّية والهيمنة 
عليها كقناة ميديا�سات املغربّية ون�سمة التون�سّية اللتان ي�سارك يف راأ�سمالهما رئي�س الوزراء الفرن�سي 

الأ�سبق )�سلفيو برل�سكوين( والأ�سبق )نيكول �ساركوزي(.
مل يغزوا اأمثال اأولئك �ساحاتنا وديارنا بقنواتهم الإعالمية لن�سر الف�سيلة والأخالق ال�سامية بيننا، ول 
لالأخذ باأيدينا اىل حيث الرقّي والتقّدم، ول لإر�سادنا عّما يفعل بنا حّكامنا واىل اأّي �ساحٍل �سريمون بنا، 
ولكنهم حملوا اإلينا �سمومهم وجمونهم ورذائلهم وحقارتهم، لي�ستخّفوا عقولنا ويحاربوا ثوابتنا وميّيعوا 

رجولتنا وي�سرتجلوا ن�ساءنا. 

4. توجيه املرجعية للمتطوعني والقوات امل�سلحة اىل مراعاة حقوق الن�سان من دماء 
واعرا�س واموال وحرمة التعدي عليها.

املكونات  الدفاع جميع  املرجعية من  به  ان�ساين قامت  رافق ذلك من عمل  ما   .5
والطوائف واحت�سان النارحني وتوفري ال�سكن والدعم لهم وكذلك الدعم للقوات 

امل�سلحة.
كل هذا جعل العامل يعرتف بان هذه الفتوى امنا جاءت من اجل كل العراقيني بل 
لها نفع حتى لدول املنطقة، وتتوج هذا العرتاف بزيارة المني العام لالمم التحدة 
)بان كي مون( اىل �سماحة ال�سيد ال�سي�ستاين -دام ظله الوارف- وال�سادة مبوقفه 
وانه رجل ت�سامح و�سالم، وانه امللهم لتباعه وللعامل. وبهذا �سقطت اقنعة من حاول 

اللعب على الوتر الطائفي واتهام املرجعية او الفتوى بانها طائفية.
ثالثا: ان الفتوى وحدت ابناء البلد �سد عدو واحد، كما انها ك�سفت عن حب النا�س 
تخرج  النا�س  وجدنا  حتى  الفتوى  �سدرت  ان  فما  ملرجعيتهم،  وطاعتهم  لدينهم 
عن بكرة ابيها ملبية نداء املرجعية وباذلة لنف�سها دونها، يف موقف يعجر احلاذق 
البليغ عن و�سفه، وبذلك ا�سقطت اقنعة من راهن عن تخلي النا�س عن دينهم او 

مرجعيتهم.
املذهب  ابناء  بني  هــوة  من  موجودا  كــان  ما  ردمــت  قد  الفتوى  ان  وجدنا  رابعا: 
�سدري  فذلك  �سخ�سية،  ا�س�س  على  املذهب  ق�سموا  الذين  اجلهلة  بع�س  ب�سبب 
وهذا �سي�ستاين وغريهما، فوجدنا ان هذه العناوين قد ذابت وتوحد اجلميع خلف 

مرجعيتهم.
خام�سا: ان املرجعية اثبتت بذلك انها على قدر عال من امل�سوؤولية والوعي والدقة 
يدعي  من  بايدي  ما  فا�سقط  له،  واملواكبة  بع�سرها  واملعرفة  لالحداث  والتتبع 
احلداثة والع�سرنة من ان املرجعية معزولة عن ع�سرها ل تعلم ما يدور فيه، حتى 

و�سل بالبع�س ان ي�سيع ان املرجعية بداأت تتاآكل.
�ساد�سا: انها ا�سقت اقنعة البع�س ممن ادعى املرجعية وطرح نف�سه وهو غري موؤهل 
وت�سدى ملا هو لي�س اهال له، بحجة انه ي�سد الفراغ وان ما موجود من مرجعيات 
خداع  من  ذلك  غري  اىل  املتطلبات،  تلبي  ومل  ال�سارع  اىل  تنزل  مل  مق�سرة  هي 
ومكر �سولت به انف�س هوؤلء لينفروا النا�س عن مرجعيتهم ويطرحوا ب�ساعتهم بعد 
ك�سادها، فما كان بهذه الفتوى ال ان ا�سقطت ما باإيدي هوؤلء و�سحبت الب�ساط من 

حتت ارجلهم، لذا ل جند لهم الآن �سوتا ال ان وقفوا مبهوتني قد القموا حجرا.
�سابعا: واخريا قد ثبت مبا ل يقبل ال�سك عظم منزلة املرجعية وبعدها عن الدنيا 
وزخارفها وانها على ب�سرية من دينها وامرها، وانه هناك يد غيبية وراءها، هي من 
ا�س�ست هذا الكيان ال�سامخ وهي من ترعاه، فرغم ان الدولة �سعيفة وان المور بيدها 
والكلمة العليا لها، ال انها مل حتاول حتقق اي مكا�سب دنيوية او �سلطوية او مادية بل 
بالعك�س هي تبذل كل ما عندها من امكانيات معنوية ومادية رغم ا�ستقاللها ماديا 
عن الدولة، تبذل كل ذلك من اجل بناء الدولة املدنية العادلة التي حتفظ كرامة 

الن�سان، دولة موؤ�س�سات ل دولة ا�سخا�س اأو احزاب.
قد اأدت املرجعية ما عليها وبقى اأمران:احدهما: على ال�سعب ان يلتف حول مرجعيته 
التي ل هدف لها �سوى خدمته وبال مقابل وياأخذ بن�سحها وتوجيهاتها، ويتعرف 
على ا�سلوبها احلكيم يف توجيه المور، وثانيهما: على ال�سيا�سيني ان يكونوا على قدر 
امل�سوؤولية، من النزاهة والوعي بعيدا عن النانية واحلزبية وامل�سالح ال�سيقة، وان 
يجعلوا من املرجعية قدوة وم�سدر الهام كما او�ساهم المني العام لالمم املتحدة، 

واأّل ي�سطروها اىل التعامل با�سلوب اآخر من اجل حفظ م�سلحة البلد.
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• حوار: حممود امل�شعودي - اإعداد: عبدالرحمن الالمي 

املو�شوع  وال  الهنّي  باالأمر  لي�ص  املعتقد  تغيري  اإن 
ال�شهل، خ�شو�شًا اإذا كانت هناك خطوط حمراء 
مو�شوع  يف  احلـــال  هــو  كما  جتــاوزهــا،  ميكن  ال 
واآله  عليه  اهلل  )�شّلى  االأكــرم  الر�شول  �شحابة 
اأو ت�شّفح  و�شّلم(، فال ميكن التقّرب نحو حومتهم 
و�شينفي  قدا�شتهم  �شي�شلبهم  ذلك  الأّن  اأحوالهم، 
عدالتهم، ولكن هناك رجال اأبطال جتاوزوا هذه 
اخلطوط وعربوها يف البحث والتحّري والتنقيب 
وقــّرت  االأمـــان  بــّر  اىل  و�شلوا  حتى  ي،  والتق�شّ
�شيف  هــوؤالء  ومــن  ُحلومهم،  وا�شتقّرت  اأعينهم 
دّلو  )حممد  االأ�شتاذ  املقّد�شة  احل�شينّية  العتبة 
معه  اأجرينا  والذي  غانا،  جمهورّية  من  دابــري( 

اللقاء التايل:

الصوفية أكثر العاّمة حبًّا آلل البيت األطهار )عليهم الّسالم(
حوار مع امل�شتب�شر: حممد دّلو دابري من جمهورية )غانا(
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بداية ا كانت  كيف  احل�سينية:  لرو�سة 
االأبـــرار  البيت  اآل  مدر�شة  اىل  الــولــوج 

)عليهم ال�ّشالم(؟
ال�سويّف  املذهب  على  كنت  عندما  دابــري:  ال�سيد 
كنت اأ�سمع عن مذهب اأهل البيت الأطهار )عليهم 
عقيدة  هناك  واأّن  الت�سليم(،  واأمّت  ال�سالة  اأف�سل 
عنهم،  �سيئًا  نــدر�ــس  مل  ولكن  )ال�سيعة(  ت�سمى 
هذه  تفا�سيل  عــن  معلومة  اأدنـــى  لدينا  ولي�ست 
فيها  وبنوا  غانا  يف  الإيرانّيون  دخل  حتى  العقيدة، 

اجلوامع واحل�سينّيات واأ�ّس�سوا فيها احلوزات. 
احلركة  راأ�سهم  وعلى  ـ  ال�سيعة  خ�سوم  كــان  لقد 
الفكر  ت�سقيط  يف  اإعــالمــّيــًا  ي�ستّدون  ـ  الوهابّية 
ي�سّدق  الغاين  واملجتمع  عقائده،  وت�سويه  ال�سيعي 
بطيبته وخلّوه من الثقافة ال�سيعّية الب�سيطة، وهذا 
على  وتبني  توؤ�ّس�س  فــاأنــت  اأجمعني،  النا�س  حــال 
ذلك  تعمل  كنت  ما  اإذا  واأ�سرع  اأ�سهل  خالية  اأر�س 
على اأر�س مبنّية، فقد زرعوا يف نفو�سنا اأّن ال�سيعة 
اأبي طالب )عليهما  بن  علّي  املوؤمنني  اأمري  يعبدون 
ال�سحابة  ي�سّبون  واأّنهم  اأئمتهم،  وباقي  ال�سالم( 

واأّمهات املوؤمنني، واأّنهم واأّنهم...
ــدى  اإح مــديــر  مــع  جمعني  مرتقب  غــري  لــقــاء  ويف 
فدار  يرتادها،  كان  اأخي  ولأّن  ال�سيعّية،  احلــوزات 
بيننا �سجال حاّد يف �سّحة املعتقدات التي نعتقدها، 
ومن  مدر�ستهم،  يف  الت�سجيل  اىل  دعــاين  وبعدها 

هنا كانت البداية.

لرو�سة احل�سينية: هل طالت مّدة البحث ا
حتى  املعتقدات  حقيقة  عــن  والــتــحــّري 

و�شلَت اىل بّر االأمان؟
احلــوزة  مدير  ال�سيد  اأقنعني  لقد  دابــري:  ال�سيد 
املعتقد  على  والطـــالع  مدر�ستهم  يف  بالت�سجيل 
ال�سيعي عن قرب، وبعدها اأحّكم عقلي يف القتداء 
وبعد  الأمر،  والدي يف  وا�ست�سرُت  بغريهم،  اأو  بهم 
موافقته انتميُت اىل هذه املدر�سة، ومن ذلك احلني 
الأجوبة  وا�ستح�سال  واملقارنة  البحث  يف  بـــداأُت 
لأ�سئلة كثرية يف بايل اأو ا�ستجّدت فيما بعد، وكانت 
هذه املدر�سة اأف�سل مكان لالإجابة عن هذه ال�سئلة، 

فبداأت احلقائق تنجلي وتنك�سف �سيئًا ف�سيئًا، حتى 
علّي،  كانت غام�سة  التي  الأمور  الكثري من  عرفُت 
واأعلنت ت�سّيعي منذ اأكرث من خم�س وع�سرين �سنة.

اختالف ا هناك  هل  احل�سينية:  لرو�سة 
البيت  اأهل  ومدر�شة  ال�شابق  املعتقد  بني 
واأمّت  الــ�ــشــالة  اأفــ�ــشــل  )عليهم  ــار  ــه االأط

الت�شليم(؟
بالق�سور وتاركني  ال�سيد دابري: لقد كّنا متم�ّسكني 
علينا  خافية  احلقيقة  كانت  لقد  ال�سايف،  اللباب 
الأبــرار )عليهم  البيت  اآل  اأّن  املــّدة، من  طيلة هذه 
وتعاىل(  )�سبحانُه  اهلل  اأمرنا  الذين  هم  ال�ّسالم( 
اأن نّتبعهم بعد الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
فالختالف كثري بني املدر�ستني وهو مو�سوع يطول 

�سرحه وتتعّدد فروعه.

الذي ا الفرق  هو  وما  احل�سينية:  لرو�سة 
مل�شتموه بني علماء الفريقني؟

علماء  عن  ال�سيعة  علماء  ميتاز  ــري:  داب ال�سيد 
يتلفظون  ل  اأّنهم  الأول:  اأ�سا�سني:  باأمرين  ال�سّنة 
حق  يف  والكريهة  النابية  بــالألــفــاظ  كتاباتهم  يف 
كتابات  يف  بكرثة  نلحظه  ــذي  ال الأمـــر  الآخــريــن، 
اأهل ال�سّنة وب�سكل كاأنه يزايد فيه بع�سهم البع�س 
اإتقانه، وهو ما نّزه عنه  الآخر على التفّن فيه ويف 
�سرية  واّتبعوا  واأفواههم  اأقالمهم  ال�سيعة  علماء 
عليه  اهلل  )�سّلى  الأكـــرم  الر�سول  املر�سلني  �سيد 
واآله و�سّلم( و�سرية القراآن الكرمي واأئمتهم الأطهار 

)عليهم ال�سالم( يف اأدب احلوار واملجادلة.
والأمر الثاين: تقّيد علماء ال�سيعة يف مقام اجلدل 
فيها  يــكــون  الــتــي  العلمية  بالطريقة  واملــنــاظــرة 
املعتربة،  الآخر من كتبه وم�سادره  الحتجاج على 
الأمر الذي يفتقر اإليه علماء ال�سّنة يف مناظراتهم 
يحتجون  ل   - ال�سّنة  اأهل  اأي   - فهم  وجمادلتهم، 
على �سحة مذهبهم اإّل من كتبهم نف�سها وهو يلزم 
نتيجة   - الــواقــع  - يف  وهــذا  يخفى،  ل  كما  الــدور 
اجلهل العلمي يف كيفية الو�سول اىل حقائق الأ�سياء 
واأي�سًا نتيجة املكابرة التي يعي�سها القوم يف دينهم 

وعقائدهم!  

اىل ا دخولكم  بعد  احل�سينية:  لرو�سة 
مدر�شة اآل البيت االأبرار )عليهم ال�ّشالم(  
التي  البيئة  مــن  م�شايقات  ــدمت  وج هــل 
ال�شلطة احلاكمة  اأو من قبل  تعي�شون فيها، 

يف غانا؟
م�سايقات  هناك  كانت  البداية  يف  دابــري:  ال�سيد 
متعّددة، ولكن ما خّففها هو ا�ستب�سار والدي فيما 
جعلني  فهذا  اإخــوتــي،  وبع�س  زوجتي  وت�سّيع  بعد، 
اإخوتي  بع�س  وبقي  الأوقــات.  من  كثري  يف  مرتاحًا 
بيننا،  توجد م�ساكل  ولكن ل  ال�سويف  املذهب  على 
قاطعني  وبع�سهم  ت�سّيعوا  فبع�سهم  الأقــارب  اأمــا 

وابتعد عّني. 
تقّيدات  اي  توجد  فال  ال�سعيد احلكومي  على  اأّمــاأ 
العتقاد  قبلهم، ففي غانا حرّية  اأو م�سايقات من 
كبرية  �سيعّية  �سخ�سّيات  هناك  اأّن  كما  مكفولة، 
الوهابية  جنون  جّن  ولقد  احلكومة،  من  جزء  هي 
يف  �سريعة  ب�سورة  الت�سّيع  ينت�سر  كيف  �ساهدوا  ملّا 
من  كبرية  اأعداد  واهتدت  الغاين،  املجتمع  �سرائح 
هذا  ملنع  الطرق  وبكّل  جاهدين  فحاولوا  ال�سباب، 

النت�سار ولكن ياأبى اهلل اإّل اأن يتّم نوره. 

اأّن ا �شحيح  هــل  احل�سينية:  لرو�سة 
البيت  الآل  الــِفــَرق  اأحــّب  هم  ال�شوفينّي 

االأبرار )عليهم ال�ّشالم(؟
ال�سيد دابري: اإّن حّب اآل بيت ر�سول اهلل )�سّلى اهلل 
عليه واآله و�سّلم( هو جزء من الإميان، فال يحّبهم 
اإل منافق، واحلّب يف الدين  اإل موؤمن ول يكرههم 
الإ�سالمي وحده ل يكفي، وحّب اأهل البيت )عليهم 
ف�سرنا  اإن  هــذا  الت�سّيع،  متــام  هو  لي�س  ال�سالم( 
باملعنى  ف�سرناه  اإذا  ــا  واأم الــعــريف.  باملعنى  احلــب 
القراآين الذي ي�سرتط فيه الإتباع كما هو الظاهر يف 
ِبُعويِن ُيْحِبْبُكُم  بُّوَن اهلّلَ َفاتَّ قوله تعاىل: »اإِن ُكنُتْم حُتِ
باّتباع  اإل  يتم  ل  فاحلّب  عمران:31(،  ...«)اآل  اهلّلُ
والعقائد  الفقه  يف  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهــل 

وبقّية اأحكام الدين.

لرو�سة احل�سينية: هل متار�شون ال�شعائر ا
احل�شينّية يف غانا؟ وهل ي�شارككم اأ�شحاب 
املذاهب االأخرى يف جمال�شكم احل�شينية؟
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احلرية يف ممار�سة  لدينا  غانا  دابــري: يف  ال�سيد 
قّلة  هــو  نــواجــهــه  مــا  ولــكــن  احل�سينية،  ال�سعائر 
ة لذلك، وهذا ي�سكل  احل�سينيات والقاعات اخلا�سّ
لنا،  بالن�سبة  مهّم  �سيء  املكان  لأّن  اأمامنا،  عائقًا 
وعلى الرغم من كّل هذا فاإننا ُنحي اأيام عا�سوراء 
احلـــرام،  حمـــّرم  �سهر  يف  خا�سة  بــرامــج  ولدينا 
وكذلك ُنحي ولدات ووفّيات اأئمة اآل البيت الأبرار 
من  وفد  �سبق  فيما  زارنــا  وقد  ال�ّسالم(،  )عليهم 
ن�ساطاتنا  على  واّطــلــع  املقد�سة  العبا�سية  العتبة 

وبراجمنا يف عا�سوراء.
ونحن نوجه الدعوة لكّل النا�س من ال�سيعة وغريهم، 
وهذا داأبنا لن�سر اأفكار اأهل البيت الأطهار )عليهم 
فيح�سر  غانا،  يف  الت�سليم(  واأمّت  ال�سالة  اأف�سل 

بع�س ال�سوفيني.

منظمة ا توجد  هل  احل�سينية:  لرو�سة 
اأو موؤ�ّش�شة ترعى اأتباع اآل البيت االأبرار 

)عليهم ال�ّشالم( يف غانا؟
الإمام  مركز  اأ�ّس�سنا  باأنف�سنا  نحن  دابري:  ال�سيد 
مكانًا  ا�ستاأجرنا  اأن  بعد  ال�ّسالم(  )عليِه  اجلــواد 
غانا  يف  ال�سيعة  لأّن  يكفي  ل  ولكنه  الغر�س،  لهذا 
امل�ساجد  ببناء  مّنا  البع�س  فقام  املليونني،  قرابة 
واحل�سينيات، ولدينا يف اأكرا م�سجد كبري، وهناك 
يف  كبري  وم�سجد  ــون،  ــّي ــران الإي بناه  اآخــر  م�سجد 
اىل  ما�ّسة  بحاجة  فنحن  لذا  الإ�سالمية،  اجلامعة 
نحتاج  وكذلك  واحل�سينيات،  امل�ساجد  من  الكثري 

اىل املدار�س، وكذلك نحتاج اىل دورات للمبلغني.

التي ا الر�شالة  ماهي  احل�سينية:  لرو�سة 
للمذهب  الدخول  يريد  َمن  اىل  توّجهها 
احلّق مذهب اأهل البيت )عليهم ال�ّشالم(؟

البيت  اأهل  معتقد  اأّن  هي  ر�سالتي  دابــري:  ال�سيد 
الت�سليم(  واأمّت  ال�سالة  اأف�سل  )عليهم  الأطهار 
هو املذهب احلّق والوحيد الذي يكون الإن�سان فيه 
ما  كثريًا  لأّن  والأخروية،  الدنيوية  حلياته  مطمئّنًا 
يف  الختالف  م�سخرة  الوهابّيني  العلماء  من  جتد 
الُفتوى، فهذا يقول باحلّلّية وذاك يجزم باحلرمة 
يف ال�سيء الواحد، وكّل يوم جتد الف�سائّيات تتناقل 
مّما  وال�سخرية،  التنّدر  حمل  هي  التي  الفتاوى 

زرعوا ال�سّك والنفور من الدين الإ�سالمي الذي هو 
بريء منهم ومن اأفعالهم.

الــتــنــازع والخـــتـــالف يف مدر�سة  ولـــن جتــد هـــذا 
اأقــرب  فهم  ال�ّسالم(،  )عليهم  الأبـــرار  البيت  اآل 
اأدرى  البيت  اأهل  لأّن  الإ�سالم،  روح  اإىل  املذاهب 
الطاهر  البيت  هذا  يف  القراآن  نزل  وقد  فيه  مبن 
على قلب �سيد الر�سل حممد )�سّلى اهلل عليه واآله 
وحكمته  علمه  وفاته  بعد  فيهم  ترك  وقد  و�سّلم(، 
وا�ستودعهم اأّمته واأ�سار اإليهم يف املواطن كّلها باأّن 
موّدتهم  واأّن  القراآن  مع  واأنهم  وفيهم  معهم  احلّق 

واجبة واأن اخللفاء منهم

زيــارتــك ا ــذه  ه هــل  احل�سينية:  لرو�سة 
االأوىل لكربالء املقّد�شة؟

لهذه  الأوىل  زيــارتــي  هــذه  نعم  دابـــري:  ال�سيد 
اأن  وتعاىل(  )تبارك  اهلل  واأ�ساأل  املقّد�سة،  املدينة 
فاإيّن غري م�سّدق  العودة مّرات ومّرات،  يكتب يل 
اأعي�س هذه اللحظات الرّبانّية بجوار  اىل الآن اأين 
)�سّلى  الأكــرم  الر�سول  ذرّية  من  الطاهرة  العرتة 
اأبي عبداهلل احل�سني  واآله و�سّلم( املوىل  اهلل عليه 
العبا�س )عليِه  الف�سل  اأبي  واأخيه  ال�ّسالم(  )عليِه 
العراقي  ال�سعب  على  جليلة  نعمة  اإّنها  ال�ّسالم(، 
)عليِه  احل�سني  الإمــام  ُيدفن  بــاأن  ت�سّرفوا  الذين 

ال�ّسالم( بجوارهم ت�ستحّق ال�سكر من اهلل.



حياة ن�شيمي البغدادي
ال�سالمي  الرتكي  الأدب  وخا�سة  ال�سالمية  الأدبية  امل�سادر  ت�سفحنا  لو 
لوجدنا اأن )ن�سيمي( يحتل مكانة بارزة اإل انه مع الأ�سف قد ذكرت القليل من 
امل�سادر بحق هذا ال�ساعر امللهم املبدع فمثال كتاب )تذكرة ال�سعراء( جند 
اأن املعلومات بحقه ل تتجاوز ال�سطرين لكن لو رجعنا اإىل م�سادر اأخرى جند 

هناك معلومات قد اأوفت حقه ك�ساعر اإ�سالمي كبري. 
وبع�س امل�سادر ل تذكر عنه �سوى اعتقاداته واأحا�سي�سه فقط واملوؤ�سف ان 
بع�س املوؤرخني والكتاب ل يذكرون احلقائق ب�سورتها النا�سعة ب�سبب الهواء 
ال�سخ�سية املذهبية وغريها اما تاريخ ميالده وحياته العائلية ل توجد م�سادر 
توؤكد ذلك ال ان امل�سادر ت�سري انه ولد يف اوا�سط القرن الرابع ع�سر امليالدي 
وتويف �سنة 1404 اي بداية القرن اخلام�س ع�سر امليالدي اما ت�سميته بلقب 
البغدادي او ن�سيمي فا�سمه )عماد الدين ن�سيمي( ن�سبة اىل منطقة ن�سيم التي 
تقع اطراف بغداد لذلك لقب بن�سيمي والبغدادي ن�سبة اىل بغداد وهذا يدل 
ان ولدته وطفولته كانت يف العراق وتذكر بع�س امل�سادر انه جتول بني ايران 
واذربيجان والعراق وال�سام واهم نقطة مهمه يف حياته لقاءه ب )ف�سل اهلل 
( الذي تعلم منه طريقة )احلروفية)1(( ويقال انه بدا حياته يف التجوال يف 

النا�سول والعراق وحلب التي قتل فيها �سّر قتله.
امل�سادر  واىل  �سريته  اىل  بالرجوع  ال�ساعر  هذا  حياة  تعقيب  يجب  لذلك 
املدونة. اما امل�سادر التي ذكرت عن حياة هذا ال�ساعر ففيها بع�س ال�سكوك 

هذا  حياة  عن  م�سدر  واهــم  بــالحلــاد.  عليه  واملفرتى  املعذب  الرجل  لنــه 
ال�ساعر و�سريته هو كتاب )ابناء الغمر يف ابناء العمر( لبن حجر الع�سقالين 
واملوجود يف مكتبة ال�سليمانية يف ا�سطنبول. هذا امل�سدر يوؤكد لنا ان ال�ساعر 

عا�س نف�س الفرتة مع ف�سل اهلل. 
وحياة )) ف�سل اهلل(( موثقة وموؤكدة لذلك خلفه ن�سيمي مما يوجد بع�س 
ال�سك يف حياته وح�سب ما يوؤكده الع�سقالين  فان )ن�سيم الدين التربزي( 
كان يتلقى الدرو�س من �سيد ن�سيمي يف زمن )امللك املوؤيد �سيف الدين( عام 
1418 يف مدينة حلب التي قتل فيها، كذلك يوؤكد امل�سدر نف�سه ان ن�سيمي اتهم 
بالزندقة يف زمن )امري ي�سبغ( وقتل ح�سب ما ذكر يف كتاب )كنوز الذهب ( 
وكتاب )ريا�س العارفني( يذكر ان ن�سيمي ا�سمه )ن�سيمي ال�سريازي( معناه 
ان ن�سيمي ينحدر ن�سبه اىل مدينة �سرياز وهذا م�سكوك فيه لن ن�سيمي توؤكد 
كل امل�سادر بانه )تركي الن�سب( من اذربيجان. كما يذكر امل�سدر نف�سه ان 
ا�سمه الكامل )جناب �سيد عماد الدين الن�سيمي( كما يذكر  امل�سدر نف�سه ان 
ن�سيمي يعترب من اكابر ال�سادة ال�سراف اي ا�سراف �سرياز وا�سبح مريدا مع 
)�سيد �ساه ف�سل ( لن امل�سدر يوؤكد ان ن�سيمي كان قد بلغ من حما�سته و�سدق 
عزميته ان ي�ستغرب العذاب من اجله والهالك دونه فنظر اىل )احلالج )2(( 
كمثال يحتذى به وجعل لنف�سه اح�سن ا�سوة فيه وما رهب ن�سيمي ان يجاهر 
القوم بعقيدته ويعلنهم رايه فكان يطوف وهو يردد قول احلالج )انا احلق( 
واحذر  ال�سر  البيت )اخف  اليه هذا  فكتب  يثنيه عن ذلك  ان  له  اخ  وجهد 

 
• كلية اللغات/ جامعة بغداد • الأ�ستاذ الدكتور اأمري اخلالدي  

سيد نسيمي البغدادي
شاعر آل البيت 

ظهر االأدب الديني يف االأدب الرتكي مع تطور الت�شوف متمثال يف التكايا وكتابة املولد والق�شائد يف املدائح النبوية. 
ويف هذه املدائح النبوية هناك مدح ورثاء الآل البيت عليهم ال�شالم، اذ برز �شعراء كثريون يف االأدب الرتكي كتبوا يف مدح ورثاء الر�شول 
)�شلى اهلل عليه واله( لذلك فان اأدب اآل البيت من مديح ورثاء احتل مكانة وا�شعة يف االأدب الرتكي اأ�شوة باالآداب االأخرى مثل االأدب 

العربي واالأدب الفار�شي فربز �شعراء اأّلفوا دواوين كربى يف هذا املجال ومن هوؤالء ال�شعراء البارزين �شيد ن�شيمي البغدادي.
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ف�سوه، ل تطعم العوام من خوان اخلوا�س( فدر عليه ن�سيمي بقوله )تدفقت 
امواه البحر املحيط وللكون واملكان زفري وهدير، برح اخلفاء وانك�سف �سر الزل 

فكيف للعا�سق ان يت�سرت ب�سرت(.
ولو رجعنا اىل م�سدر اخر مهم وهو )جمال�س الع�ساق ( ملوؤلفه )امري ح�سني ( 
املطبوع �سنة 1314م فان اجلل�سة الثامنة والأربعني خا�سة ب�سيد ن�سيمي وح�سب 
هذا امل�سدر فان ن�سيمي �سم روائح احلروفيه من ف�سل اهلل وكان م�سهورا با�سم 
) المري �سيد عماد الدين ن�سيمي( كما كان يلقب بالغريب والعجيب والعا�سق 
وخالل �سبابه ا�سبح عا�سقا كما كان عارفا و�ساحب نكته. ولو رجعنا اىل كتاب 
) تذكرة ال�سعراء( ملوؤلفه لطيفي فانه ي�سف ن�سيمي بالعدائي واجل�سور وهو 
عامل يعد من احد العلماء ون�سبه ال�سحيح انه �سيد من ال�سراف وينحدر ن�سبة 
اىل المام احل�سن بن علي عليه ال�سالم. وقد التقى ن�سيمي بال�ساعر �سيخي يف 
)بور�سا( على عهد ال�سلطان مراد الول وكما ذكرنا �سابقا تتلمذ لف�سل اهلل يف 

طريقته فاعتنقها عام 1401.

 �شهادته: 
لقي ن�سيمي حتفه يف مدينة حلب التي كانت يف ذلك الزمان تابعة ل�سالطني 
املماليك فاجتمع العلماء واعلنوا كفره وافتى املفتي بقتله وتذكر امل�سادر انه افتى 
بحقه لكونه كان حروفيا ولكن ال�سبب احلقيقي هو لكونه �سيعيا حمبا لل البيت 
وكتب ال�سعر بحقهم. لن امل�ست�سرق )با�سما جيان( يذكر ان احلروفية مذهب 
اأدبي ل مذهب ديني. ولقد قتل هذا ال�ساعر امل�سكني �سر قتله وملقتله ق�سة يجب 
ان نذكرها: فقيل ان مفتي حلب كان حا�سرا عند عملية قتله التي افتى بها علماء 
حلب وقيل انهم جاءتهم فتوى من علماء م�سر انذاك. وكان املفتي من �سهود 
قتله ف�ساح املفتي ) وما �سهد الكافر وهو يلقي اجلزاء على كفره حتى �ساح عليه 
غا�سبا وهو يقول انه جن�س وميوت ميته جن�سة ولو وقعت قطرة من دمه على 
جارحة من جوارحي لقطعتها. وعند هذه الثناء بداو يخلعون جلد ن�سيمي منه 
و هو حي واثناء الك�سط اي ك�سط اجللد وعجيب التفاق ان ت�سقط نقطة من دم 
ن�سيمي على ا�سبع املفتي  وتنبه اىل ذلك �سويف كان حا�سرا فالتفت اىل املفتي 
وقال له ) لقد �سقطت نقطة من دمه على ا�سبعك فاقطعه كما وعدت بذلك ايها 
املفتي ( فذعرا املفتي وقال ) كال امنا قلت وانا امثل ولي�س يف التمثيل من حرج 
( وثار ن�سيمي لتكذيب املفتي وخ�سا�سته فما منعه من ذلك هول التعذيب ان يقول 
هذين البيتني على البديهية وهما: ) ل بد من قطع اأ�سبع هذا الزاهد الذي زاغ 
عن احلق وراغ... انظر اىل ذلك العا�سق امل�سكني الذي متزق اأو�ساله من قمة  
راأ�سه اىل اأخم�س قدمه فما بكى ول �سكى( ويقول لطيفي ان ن�سيمي مل يقتل اإل 

لهذا البيت ) قال املن�سور اأنا احلق فما قال اإل حقا ول نطق اإل �سدقا(.
وما كان حمزنا ان ين�سبه على الأعواد اجلهالء الغرباء. فكاأنه بذلك مل يقتل 
على انه حرويف ويف هذا نظر وقد ي�سدق هذا الراي على ن�سيمي ويف هذه احلال. 
نتحفظ من اطالق حكم واحد على احلروفية جميعا.  ان  بنا  انه يحمل  غري 
ولنلقي نظرة خمت�سرة عن التراك و�سيا�ستهم الدينية )) ان الرتك هم اهل 
ت�سن ور�سوخ يف العقيدة فقد تقبلوا تعاليم ال�سالم ب�سدر رحب يوم ا�سلموا 
الكلمة،  وهم يف ذلك يغايرون الفر�س كل املغايرة فالفر�س جمتهدون مبعنى 
يقبلون الراي ويطيلون النظر، وهم اميل النا�س اىل ابتداع املذاهب فايران اكرث 
بالد امل�سلمني ملال ونحال. من هذا يوؤخذ ان التراك متزمتون مت�سددون تقوم 

�سلطة �سالطينهم على الدين ويحاربون حتت راية اجلهاد. فقد حاربوا الفر�س 
ملذهبهم ال�سيعي املخالف للمذهب ال�سني احلنفي كما قتلوا من ال�سيعة مقتلة 
عظيمة وقوم هذا �سانهم ل ميكن ان يكونوا مت�ساحمني مع الزنادقة واملالحدة.

 History of( يف كتابه )تقرر هذا ملا يذهب اليه الكاتب النكليزي )جب
ottoman( من ان الرتك اأهل ت�سامح فهم مل ي�سطهدوا -قط- طائفة 
من اجل عقيدتها ثم يقول ان قتل ن�سيمي كان يف بلد عربي ل تركي اىل ان يعلل 
حماربتهم لل�سيعة باأنها �سرت ملاآربهم ال�سيا�سية واذا ما قبلنا تعليل حماربتهم 
لل�سيعة فنحن ل نقبل ان ت�سكت دولة ا�سالمية عن مارق عن الدين بفنت النا�س 
عن دينهم. ولي�س مدحا للرتك ول لغريهم ان يت�ساحموا هذا الت�سامح الذي 
بال�سيف  �سربا  احلروفية  بع�س  اهلك  وقد  العقائد  ويف�سد  الأو�ــســاع  يعك�س 
او احراقا بالنار يف زمان )بايزيد( كما ا�سطهد الرتك احلروفية على عهد 
)حممد الفاحت( ذلك ال�سلطان املحب للحكماء والأدباء الذي قرب اليه بع�س 
احلروفية وهو يف ق�سره )بادرنة( ليقف على حقيقة مذهبهم فاأكرمهم لي�سمع 
فهم تعاليمهم وعلم بذلك )حممود با�سا( ال�سدر الأعظم فكرهه وتخوفه على 
ال�سلطان من اأباطيلهم واأحب ان ياأن�س  براأي ال�سيخ فخر الدين املفتي الثاين 
للدولة وي�ست�سريه يف امرهم فاتفق ال�سدر العظم مع املفتي الثاين للدولة على 
دعوة احلروفية اىل مادبة يختبئ فيها املفتي خلف ال�ستار لي�سمعهم من حيث 
لي�سعرون بذلك واأقيمت الوليمة وح�سر احلروفية وفا�س متحدثهم يف حديث 
ذي �سجون وهو اآمن حتى جاء ذكر احللول الذي يذهب احلروفية فيه اىل ان 
النا�س و�سمع املفتي بذلك فلم  اهلل حّل يف اجلميالت فبعبادتهم فر�س على 
ي�ستطع �سربا عليه وبرز من خلف ال�ستار غا�سبا يلعن احلرويف فهرب اىل ق�سر 
ال�سلطان غري ان املفتي حلق به وتعلق مبالب�سه يف ح�سرة حممد الفاحت ثم م�سى 
به اىل احد امل�ساجد وهناك اأمر املوؤذن بدعوة النا�س وملا اجتمعت ح�سودهم 
�سعد املنرب متحدث احلروفية وكفرهم وقال يجب ا�ستئ�سال جذورهم كما قال 
كل من اعان ذلك اأثيب عند اهلل. ف�سيق احلروفية اىل م�سلى وهناك ا�سرمت 
فيهم النريان. ويقال ان املفتي الغا�سب املتهيج وقف ينفخ يف النار كي يزداد 

لهيبها حتى ذهل عن نف�سه وو�سل اللهيب اىل حليته الطويلة فاحرقها.

 �شخ�شيته االأدبية: 
من  وهو  الرتكي  ال�سعر  رائد  هو  لوجدناه  الأدبية  ن�سيمي  �سخ�سية  در�سنا  لو 
ال�سعراء والدبــاء املعدودين يف الدب الرتكي حيث انه بدا يكتب ال�سعر منذ 
�سباه. وله ديوان يف اللغة الرتكية واخر يف اللغة الفار�سية وا�سافة اىل منظومات 
عربية لذلك قيل عنه كما قيل عن ف�سويل )ذو الل�سن الثالثة( اي الرتكية 
والفار�سة والعربية ويتميز �سعرة بان التعاليم ال�سوفية التي يتداولها �سعراء 
ع�سره فالن�سان عنده هو املراة التي يتجلى فيها اجلمال اللهي وهذا مغاير 
لرايه احلرويف فهو يرى ان حمبوبه اهلل لن اهلل حل فيه فيقول )منذ الذي يقول 
لك انك ل�ست احلق؟ من قال انك ل�ست احلق فهو مبناأى عنه( ول ينفك ن�سيمي 
عن �سيحته هذه يرددها من اول الديوان اىل اخره ويف عقيدته ان من ل يعبد 
املحبوب فهو �سيطان لن اإبلي�س اأبى ال�سجود لأدم وهو كثري الذكر لذلك فيورد 
بقوله تعاىل يف �سورة البقرة )واذ قلنا للمالئكة ا�سجدوا لدم ف�سجدوا ال ابلي�س 
ابى وا�ستكرب وكان من الكافرين(. ويجعلها حجة له على ان الن�سان ي�ستحق 
العبادة ثم يقول ان من انكر ذلك كفر كما كفر ابلي�س من قبل وي�ست�سهد ذلك 
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بقوىل تعاىل يف �سورة الق�س�س )ول تدع مع اهلل اله اآخر ل اله اإل هو كل �سي 
هالك اإل وجهه له احلكم واليه ترجعون( ويقول ان هذا دليل على �سرمدية 
املع�سول  الوجه الن�ساين وهو يقول يف بع�س غزلياته )كل لفظ من حديثك 
دره يتيمة، وحمياك �سمعة، ال�سم�س والبدر فرا�ستان عليها تتهافتان، ووجهك 
ذلك القمر املنري، ومن اأنواره يقب�س ال�سم�س والبدر �سعلتني ل تنطفئان، اطرح 
م�سبحتك و�سجادتك ايها املدعي، وتامل تلك الذوائب وذلك اخلال ما اعجبهما 
حبه منثورة وحباله من�سوبة، احلق حبيب املحبني فهب للحق روحك ومن ل 
حبيب له ل روح له فلم البقاء من غري روح ؟ ا�سجد لهذه ال�سورة انها �سورة 
الرحمن فما رد قط �ساجديها. ان ن�سيمي م�سفود يف قيود �سعرك ايها اجلميل 

ومن ل يقع يف حبال �سعرك غر جهول(.
التي يقوم عليها املذهب احلــرويف ) يامن  وهذه رباعية يذكر فيها الأركــان 
جمالك قل هو اهلل احد ونق�س �سورتك اهلل ال�سمد، غدائرك لها طرف يف 

الأزل واآخر يف الأبد، و�سيطان كل من مل ي�سجد حل�سنك مع ال�ساجدين(.
و�سعر ن�سيمي منط وحده يف الدب الرتكي ملعانيه العجيبة ورموزه اخلفية ويعترب 
ا�سدق �سعراء ع�سره القدمي لنه امنا عرب عن ذات نف�سه و�سور ما يختلج بني 
جوانحه. وهو يف�سل معا�سريه كثريا يف �سياق العبارة ون�ساعة الديباجة غري 
انه مل يحظى من موؤرخي الدب مبا هو اأهله من عناية على كل ما راأينا له من 
اأهمية تاريخية واأدبية وكان مقتله �سنة 1417م ون�سيمي هذا ال�ساعر والعامل 
والعابد -مع �سديد الأ�سف- ان موؤرخي الدب يغفلون عنه ويغفلون ذكره اغفال 
تاما. ملاذا؟ ل ندري، هل لكونه اول ال�سعراء ت�سيعا ام لكونه �سلك احلروفية؟ 
يف  يقول  الب�سرى(  )كتاب  اي  نامة(  )ب�سارت  ت�سمى  منظومة  �ساحب  وهو 
اأواخرها انه كان حائر الروح قبل اأن يتتلمذ لن�سيمي، واأ�سبح �سوفيا يرف�س 
الدنيا ويزهدها وكان اذا �سمع بعامل من العلماء بادر اليه وا�ستفاد من عمله 
وكان الن�سيمي مريدين هما ) ال�سيخ فخري ورفيعي( ويقول رفيعي لقد اهتدى 
ال�ساري بالنجم اي انه ال�ساري ون�سيمي النجم فاأمره ن�سيمي بالرحيل اىل بالد 
الرتك لين�سر مذهبه على النا�س ويهديهم من ال�سالل فنظم رفيعي )ب�ساري 

تامة( �سنة 1409م.  
ودواوين ن�سيمي ال�سعرية متتاز بال�سعر املوزون الذي يعرب عن الذات الروحية 

لل�ساعر كما ان الت�سوف وحب الإله كان له املكانة الكبرية يف اأ�سعاره.

 ت�شّيعه: 
لو در�سنا ديوان ن�سيمي واأ�سعاره لوجدناها حتمل املديح والرثاء للر�سول )�س( 
وفاطمة الزهراء )ع( وال البيت عليهم ال�سالم فيذكر يف ا�سعاره التي �سنورد 
منها بع�س البيات عبارات )اهل البيت ( و) اآل العبا( كما انه ذكر يف ا�سعاره 
وفاطمة  )�ــس(  حممد  للر�سول  ويوجد  ع�سر.  الثنى  املع�سومني  الئمة  كل 
الزهراء )ع( والأئمة الثنى ع�سر روح عميقة ذات اأحا�سي�س حب يف اأ�سعاره 
التي متتاز باملديح واحلب والرثاء لهولء ال�سفوه املنتجبة. كما ان �سعره يوحد 
فيه بع�س املالحظات منها انه ل يفرق ابدا بني حممد )�س( وعلي)ع( ال 

بالنبوة: ويف ديوانه يوجد 40 مثنوي و 50 بيت مربع بالغزل الإلهي.
عليهم  الأطهار  البيت  واآل  حممد  الر�سول  بحق  رباعياته  من  جزءا  ولنذكر 

ال�سالة وال�سالم يف ال�سفحة )69( من ديوانه:
يا جوهر ال�سفات احلميدة ياذات الهدى

اأنت املعدن الفا�سل يف الوجود يا ر�سول الكربياء

اأنت غطاء وج�سم وجود العامل
اأنت �سيد الكونني يا حممد امل�سطفى

اأنت �سورة طه ويا�سني ايها الر�سول املعترب
اأنت جمال مايف ال�سماء وما يف الر�سني

 يا من ج�سمك املبارك و�سل اىل �سدرة املنتهى
اأنت اأح�سن تقومي انت العلم املن�سور

يا من روحك �سق القمر و�سم�س ال�سحى
انظر اىل مقامك العلي وجمالك الوحيد

يا اأيها الهداية لالأنف�س والأرواح
اأنت الكنز املفتوح للعاملني

اأنت بيان العلم واأنت دليل احلائرين
واأنت اأنت يا م�سكن الولية ومعدن اجلود

هل اأتى مثل �سانك يا علي املرت�سى؟
فاطمة املع�سومة وخديجة املحرتمة

معدنها فخر الن�سا منبعها خري الن�سا
تعال وانظر من يف داخل هذا العبا

ذلك �ساحب اخللق الرفيع احل�سن املجتبى
ادخل اأيها ال�سدر وطهر ذنوبك بالعرتة النجبا

اذا اأردت ال�سهادة فعليك باحل�سني �ساحب الإبا
واعرف كيف اأ�سبح �سهيد كربال

وذلك ال�سم�س املنري زين العابدين
وذلك حممد الباقر �ساحب الكربيا

هم الأول والآخر هم الباطن والظاهر
وجعفر ال�سادق �سادق القول

والكاظم كاظم الغي�س وعلي مو�سى الر�سا
واأولئك حممد اجلواد النقي املجتبى

مقتدى جمتبى جمتبى مقتدى
وعلي الهادي النقي املجتبى

والع�سكري منبع اجلود الكرم
واحلجة القائم حممد املهدي �ساحب الوفا

ويقول يف ال�سفحة )87( من ديوانه بحق اأمري املوؤمنني علي عليه ال�سالم:
مو�سى نبي وعي�سى نبي وحممد املختار النبي، هناك الأنبياء الأولياء والأو�سياء 

والأتقياء كا�سف الأ�سرار و�ساحب الولية حيدر الكرار. 
امل�سادر:

تاريخ الدب الرتكي، ح�سني جميب امل�سري – القاهرة 1951.  -
ر�سملي ُترك ادبياتي تاريخي – نهاد �سامي بناريل – انقرة 1980.  -

ُترك ان�سكلو بيده �سي – دائرة املعارف الرتكية – مادة ن�سيمي.  -
ُترك ادبياتي تاريخي – حممد فوؤاد كوبرلو – اأنقرة 1970.  -

اأ�سكي ُترك اأدبياتي – موؤ�س�سة دار الآداب – ا�سطنبول 1975.  -
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اإعداد: عبدالّرحمن الاّلمي

 يثري البع�ص �شبهة اعتبار �شهادة املراأة ن�شف �شهادة الرجل يف احلاالت التي تقبل �شهادتها؟ واأّن اهلل نعتها يف كتابه املجيد يف هذا املورد بلف
َرى282(البقرة(، ويرّتب هذا البع�ص كثريًا من ال�شبهات على  َداُهَما االأُخ َر اإِح َداُهَما َفُتَذك حاإ ل ال�شالل الذي ورد يف االآية الكرمية اأَن َت�شِ

هذا االأمر، مّما ُيحد اآثارًا اجتماعّية �شلبّية وهواج�ص نف�شّية غري �شليمة.
ولكي ن�شل اىل التف�شري املو�شوعي املقبول ن�شع هذه ال�شبهة بني يدي عاّلمتني جليلني من مدر�شتني خمتلفتني لَ ى ماذا يقوالن:

�سوال املكرم 1435 هـ56



يف  العاملي  مرت�شى  جعفر  ال�شيد  العاّلمة  يقول 
روي عن  لقد  والعقيدة(:  الدين  واأجوبة يف  )اأ�سئلة  كتابه 
اأمري املوؤمنني )عليِه ال�ّسالم(: اأّن الن�ساء نواق�س الإميان، 
)عليِه  قال  اأن  اإىل  العقول..  نواق�س  احلظوظ،  نواق�س 
ال�ّسالم(: واأما ناق�سات عقولهن، ف�سهادة امراأتني ك�سهادة 
الرجل الواحد..) نهج البالغة ج1 �س129(، ولقد ظهرت 

تف�سريات عديدة لهذا الأمر.
التعليل اأو التف�شري االأول:

لقد حاول بع�سهم الرّد على التعليل املروي عن اأمري املوؤمنني 
)عليِه ال�ّسالم( فادعى: اأن ق�سية ال�سهادة ل ترتبط بالعقل، 
واإمنــا ترتبط ب�سالمة احل�س فيما يراه الإن�سان وي�سمعه، 
وترتبط بالأمانة يف النقل، فاأي ربط لذلك بنق�س العقل، 

وهو رّد غري �سحيح من عّدة جهات:
اأوًل: لأن ما ذكره اإمنا ي�سح يف مورد ل تطغى فيه على العقل 
املوؤثرات التي متنعه من �سبط الوقائع، وحفظها �سليمة عن 
النق�س، اأو عن الزيادات والطوارئ، التي رمبا تخلط بع�س 
الأمور ببع�سها الآخر، فاإن بني �سالمة احلوا�س يف �سبط 
الأمور، وبني اأداء ال�سهادة مرحلة حتتاج اإىل مراقبة.. يوؤمن 

معها عدم �سياع �سيء، اأو عدم اختالط الأمور ببع�سها.
ثانيًا: لو كان الأمر مرتبطًا ب�سالمة احلوا�س، وبالأمانة يف 
النقل وح�سب، لكان الالزم قبول �سهادة ال�سبيان املميزين 
يف �سن اخلام�سة وال�ساد�سة واأقل من ذلك، فكيف اإذا كان 
اأو الرابعة  ال�سبي يف �سن الثانية ع�سرة، والثالثة ع�سرة، 
ع�سرة؟! اإذا تاأكدنا من �سالمة احلوا�س لديه، وعدم الكذب 

يف النقل؟!..
بل رمبا ميكن قبول �سهادة حتى املجانني يف بع�س احلالت 
والفرو�س اإذا كانوا �سليمي احلوا�س. فهل يقبل هذا البع�س 

بذلك.
وقد يتطور الأمر لقبول �سهادة الببغاء، التي حتكي الأقوال 

كما هي!! فهل ير�سى ذلك هذا البع�س؟!
بتعليل  عّللت  قــد  الــكــرمي  الــقــراآن  يف  ال�سهادة  اإن  ثالثًا: 

َر اإِْحَداُهَما  لَّ اإْْحَداُهَما َفُتَذك وا�سح، هو قوله تعاىل: »اأَن َت�سِ
ال�سالل  الأُْخــَرى«)282/الــبــقــرة(، فالقراآن قد قّرر هذا 
واخلطاأ يف جانب املراأة دون الرجل، والذي ي�سل ويحتاج 

اإىل التذكري هو عقل الإن�سان، ولي�س احلوا�س..
الكذب يف  اإىل �سالمة احلوا�س، وعدم  اإن احلاجة  رابعًا: 
النقل، مطلوبان يف الرجل ويف املراأة على حد �سواء، ولي�س 

ثمة من دليل على نق�س املراأة عن الرجل يف ذلك..
التف�شري اأو التعليل الثاين:

لقد علل بع�سهم كون �سهادة امراأتني مقابل �سهادة رجل 
واحد باأن العاطفة لدى املراأة قد جتعلها تتعاطف مع اإن�سان، 
فت�سهد له اأو عليه. فاحتيج اإىل �سهادة امــراأة اأخــرى لكي 

ت�سّحح لها، وهذا غري �سحيح اأي�سًا من عّدة جهات:
اأوًل: اإّن الآية مل ت�سر اإىل النحراف العاطفي يف النقل، بل 
اأ�سارت اإىل ال�سالل عن احلقيقة، ثم التذكري بها، لتكون 

ال�سهادة �سليمة وقومية.
قد  املــراأة  على  العاطفة  تاأثري  اإن  لقولهم:  بالن�سبة  ثانيًا: 

يجعلها تخرج عن جاّدة ال�سواب، نقول: اإن هذا ل يدخل 
يف دائــرة ال�سالل والتذكري، بل يدخل يف دائــرة ال�سدق 
والكذب، والأمانة وعدمها، فاإن العاطفة اإذا جعلتها تغرّي 
وتزّور يف عنا�سر ال�سهادة، فاإنها �سوف ت�سّر على اأقوالها، 
ولن ينفع جعل املراأة الأخرى اإىل جانبها، حيث يكون ذلك 
من قبيل و�سع احلجر اإىل جنب الإن�سان، بل �سوف تكون 

هناك �سهادتان متناق�ستان، تكّذب اإحداهما الأخرى.
التف�شري ال�شحيح:

والتف�سري ال�سحيح هو الذي اأ�سري اإليه يف الكالم املنقول عن 
اأمري املوؤمنني )عليِه ال�ّسالم(، حيث ذكر اأّن ال�سبب يف ذلك 
هو نق�سان عقل املراأة بالن�سبة اإىل عقل الرجل، ول يجدي 
رف�س هذا الأمر، ا�ستنادًا اإىل جمرد ال�ستبعاد، والدعاء، 
اإنه ل يوجد اختالف يف حقيقة وجوهر عقل  اإذ من قال: 
املراأة عن جوهر وحقيقة عقل الرجل، فاإن معرفة هذا الأمر 
غري متي�سرة لنا، فال بد اأن نرجع فيها اإىل اهلل ور�سوله، 

واأهل بيته الطاهرين.
الإمــام علي )عليِه  املنقول عن  الكالم  والظاهر من هذا 
ال�ّسالم(، هو: اأّن اهلل )�سبحانُه وتعاىل( قد اأعطى كاًل من 
الرجل واملراأة عقاًل يكفي ل�سحة توّجه التكليف واخلطاب 
الإلهي اإىل �ساحبه، واأّن ثّمة اختالفًا يف بع�س اخل�سو�سيات 
اإذا كان هناك  اأنه  فيما بينهما، وكمثال على ذلك نذكر: 
حمّرك ل�سيارة بعينها، له خ�سو�سيات مميزة، وفائقة.. 
ويعطي قوة دفع بدرجة عالية جدًا.. وهناك حمّرك اآخر، 
ميكن ال�ستفادة منه يف نف�س تلك ال�سيارة، ولكنه ل يحمل 
موا�سفات وميزات املحّرك الآخــر، بل هو يعطي لل�سيارة 
قوة اندفاع عادية اأو عالية، بدرجة ّما، ويراد �سنع �سيارة 
ت�سري ب�سرعة مائة كيلو مرت، بحمولة األف كيلو غرام مثاًل، 
فاملحّركان كالهما كافيان لتحقيق هذا الغر�س، ول ي�سعر 
الإن�سان مع اأي منهما باأن ثمة نق�سًا ظاهرًا، اأو عجزًا عن 
حتقيق ذلك الغر�س. واإن كان ثمة ميزة يف اأحدهما ل تظهر 
احلاجة اإليها اإل يف �سورة اإرادة التعّدي عن م�ستوى الغر�س 
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املر�سوم، لظروف طارئة، الأمر الذي ي�ستدعي التما�س ما 
يعّو�س عن النق�س احلا�سل يف ميزات هذا بالن�سبة لذاك.

وليكن عقل املراأة بالن�سبة لعقل الرجل بهذه املثابة. حتى 
اإىل �سهادتها يف بع�س املجالت، فاإن ان�سمام  اإذا احتيج 
امراأة اأخرى هو الذي يجرب النق�س وي�سد اخللل، وليحمل 
احلديث املروي عن اأمري املوؤمنني )عليِه ال�ّسالم( حول اأن 

الن�ساء ناق�سات العقول على هذا املعنى.
ل  الناق�س  اإىل  الناق�س  ان�سمام  باأن  البع�س،  قول  واأمــا 
لأن  وذلك  اإطالقه،  فهو غري �سحيح على  الكمال،  يعطي 
هذين الناق�سني قد يكّونان جــزاأي علة لأمر ثالث، ينتج 
عن ان�سمام اأحدهما اإىل الآخر.. ويكون الكمال متج�سدًا 
يف ذلك الأمر الآخر. وهذه هي حال الأجزاء الرتكيبية التي 
تتاألف منها الآلت املرّكبة، والهيئات يف خمتلف احلقول. 
اأو  ال�سيارة،.  منها  تتاألف  التي  القطع  يف  احلــال  هو  كما 
الأ�سكال التي يتاألف منها الر�سم الكامل ل�سورة اإن�سان، اأو 

اأي �سيء اآخر..
وقد يكون املق�سود هو اأن ينتج هذا الناق�سـ  مبا هو ناق�سـ  
كماًل من �سنخه، وم�ستندًا اإليه، فاإذا مل ي�ستطع الرجل وحده 
اأو املراأة وحدها اإنتاج ولد مثاًل.. فحتى لو ان�سم اإىل الرجل 
ع�سرات �سواه من اأمثاله اأو ان�سم اإىل املــراأة ع�سرات من 
اأمثالها، فاإنهم واإنهن لن ي�ستطيعوا، ولن ي�ستطعن حتقيق 

اأي �سيء يف هذا املجال..
واملق�سود يف مو�سوع ال�سهادة هو ا�ستكمال ال�سورة حلقيقة 
عن  والتحّرز  ال�سهادة،  مبو�سوع  يرتبط  فيما  ـ  جــرى  ما 
الوقوع يف ال�سالل النا�سئ عن عدم اللتفات اأو الن�سيان، 
اأو اختالط بع�س الأمور فيما بينها؛ فتت�ساعد املراأتان على 

تر�سيم احلقيقة باأمانة ودقة..

يف  البوطي  رم�شان  �شعيد  حممد  الدكتور  ويقول 
كتابه )املراأة بني طغيان النظام الغربي ولطائف الت�سريع 

الرباين( يف مو�سوع �سهادة املراأة:
�سهادة املراأة كانت ول تزال يف نظر كثري من النا�س، دلياًل 
واأ�سا�س  الرجل.  وبني  بينها  الالم�ساواة  ظاهر  على  اآخــر 
ذلك عندهم قول اهلل -عّز وجّل-: »َوا�ْسَت�ْسِهُدوْا �َسِهيَدْيِن 
ن  مِمَّ َتــاِن  َواْمــَراأَ َفَرُجٌل  َرُجَلنْيِ  َيُكوَنا   ْ ملَّ َفــاإِن  َجاِلُكْم  ر من 
ْحَداُهَما  اإِ َر  َفُتَذك ْحَداُهَما  اإْ لَّ  َت�سِ اأَن  َهَداء  ال�سُّ ِمَن  ْوَن  َتْر�سَ

الأُْخَرى«)البقرة: 282/2(. 
ال�سريعة  باأحكام  املطبق  اجلهل  الت�سور  هــذا  وم�سدر 
الإ�سالمية، هذا اإن جنحنا اإىل ح�سن ال�سن مبن يتبّنونه 
ويجادلون عنه. وهو من نوع اجلهل الذي راأيناه لدى اأولئك 
الذين فهموا هذه الالم�ساواة اأي�سًا من خالل قول اهلل )عّز 
وقد  «�الن�ساء: 11/4�  الأُنَثَينْيِ  َحظ ِمْثُل  َكِر  »ِللذَّ وجّل(: 
تبني مما اأو�سحناه اآنذاك مدى الوهم العالق باأذهان النا�س 
يف فهمهم لهذه الآية ويف ت�سورهم باأن م�سمونها حكم عام 

ي�سمل الن�ساء جميعًا. 

ونقول هنا باخت�سار: اإن ال�سروط التي تراعى يف ال�سهادة، 
ال�ساهد،  يف  الأنوثة  اأو  الذكورة  و�سف  اإىل  عائدة  لي�ست 

ولكنها عائدة يف جمموعها اإىل اأمرين اثنني:
وبني  بينه  تكون  ل  واأن  و�سبطه،  ال�ساهد  اأولهما: عدالة 
امل�سهود عليه خ�سومة تبعث على اتهامه فيما ي�سهد به عليه، 
واأن ل تكون بينه وبني امل�سهود له قرابة تبعث على احتمال 

حتيزه له يف ال�سهادة.
ثانيهما: اأن تكون بني ال�ساهد والواقعة التي ي�سهد بها، 

�سلة جتعله موؤهاًل للدراية بها وال�سهادة فيها.
وعيه  كامل  يثبت  مل  اأو  عدالته  خد�ست  من  ف�سهادة  اإذن 
وكذلك  امـــراأة.  اأو  ال�ساهد  كان  رجــاًل  تقبل،  ل  و�سبطه، 
�سهادة اخل�سم على خ�سمه والقريب لقريبه، رجاًل كان 

ال�ساهد اأو امراأة....
فاإذا حتققت �سفة العدالة وانتفت احتمالت التحيز لقرابة، 
واحتمالت الإيــذاء خل�سومة، كان ل بد بعد ذلك من اأن 
بّد منه من الن�سجام بني �سخ�س  الــذي ل  يتحقق القدر 
فاإن مل يتحقق هذا  ب�ساأنها.  ي�سهد  التي  وامل�ساألة  ال�ساهد 
ال�ساهد  كان  رجاًل  ال�سهادة  رّدت  منه،  بّد  ل  الذي  القدر 
اأو امراأة. واإن تفاوتت العالقة بني امل�ساألة التي حتتاج اإىل 
�سهادة، وبني فئات من النا�س، كانت الأولوية ل�سهادة من 

هو اأكرث �سلة بهذه امل�ساألة وتعاماًل معها، بقطع النظر عن 
الذكورة والأنوثة.

وانطالقًا من هذه القاعدة، فاإن ال�سارع يرف�س �سهادة املراأة 
على و�سف اجلناية وكيفية ارتكاب اجلاين لها... ذلك لأن 
تعامل املراأة مع اجلرائم وجنايات القتل ونحوه، يكاد يكون، 
من �سدة الندرة معدومًا. والأرجح اأنها اإن �سادفت عملية 
�سطو على حياة بقتل ونحوه، ف�ستفّر من هذا امل�سهد بكل ما 
متلك؛ فاإن مل ت�ستطع اإىل ذلك �سبياًل، فالأرجح اأنها تقع يف 

غيبوبة قد تفقدها الوعي.
الر�ساعة  اأمــور  املــراأة يف  �سهادة  ذلــك  العك�س من  وعلى 

واحل�سانة والن�سب ونحو ذلك... فاإن الأولوية ال�سرعية فيها 
ل�سهادة املراأة، اإي هي اأكرث ات�ساًل بهذه امل�سائل من الرجل، 
كما هو وا�سح ومعروف. بل روي عن ال�سعبي اأنه قال: من 

ال�سهادات ما ل يجوز فيه اإل �سهادة الن�ساء.
اأما املعامالت املالية وال�سوؤون التجارية وما قد ين�ساأ عنها من 
خ�سومات ودعاوى. فلكل من الرجل واملراأة عالقة بها. غري 
اأن �سلة الرجل بها واندماجه فيها اأ�سد من �سلة املراأة بها. 
واآية ذلك اأن الذين ينغم�سون يف الأعمال التجارية وين�سطون 
�سبيلها، هم  باملغامرات يف  والقيام  اإجــراء �سفقاتها،  يف 
فاإن  املجتمعات...  خمتلف  ويف  الأزمــنــة،  كل  يف  الرجال، 
اأعمال  الأغلب موظفات يف  ن�ساء، فهن على  بينهم  راأيــت 

اإدارية ومكتبية كال�سكرتاريا ونحوها.
ونظرًا اإىل هذا الواقع الذي يفر�س نف�سه يف كل جمتمع، فقد 
جعل اهلل حكم ال�سهادة فيه مراآة دقيقة لهذا الو�سع القائم 
وامل�ستمر... واملراآة الدقيقة يف ذلك اأن تكون الأولوية ل�سهادة 
الرجل، مع قبول �سهادة املراأة، والوجه التطبيقي لذلك اأن 
تقوم �سهادة امراأتني، يف هذه الأمور، مقام �سهادة الرجل 

الواحد، كما قرر اهلل -عّز وجّل- يف حمكم تبيانه.
الت�سامي  تــراه، من  اآت، فيما  التن�سيقي  النظام  فهل هذا 

برجولة الرجل والهبوط باأنوثة املراأة؟
لو كان الأمر كذلك ملا كانت الأولوية ل�سهادة املراأة، يف اأمور 
ال�سلة  تقوم  مما  وغريها  والن�سب،  واحل�سانة  الر�ساعة 
فيه مع الن�ساء اأكرث من الرجال؛ وملا كانت الأولوية ل�سهادة 
الن�ساء يف كل خ�سومة جرت بني الن�ساء بع�سهن مع بع�س، 

اأيًا كان �سببها.
ولو كان الأمر كذلك، لقبلت �سهادة رجل يف و�سف جرمية 
وقعت، بعد اأن ثبت اأن ال�ساهد رجل عاطفي النزعة رقيق 
اأنه  املعلوم  ومن  والــوجــدان...  الإح�سا�س  امل�ساعر مرهف 
اإذا ثبت لدى القا�سي ات�ساف هذا الرجل بهذه ال�سفات 
فاإن �سهادته ت�سبح غري مقبولة. اإذ ل بّد اأن يقوم من ذلك 
دليل على اأن �سلته بامل�سائل اجلرمية وقدرته على معاينتها 
�سعيفة اأو معدومة، وهو الأمر الذي يفتقده اأهلية ال�سهادة 

عليها.
اإذن، فاملدار على �سرط ل بّد منه هو املحور والأ�سا�س، وهو 
اأن تكون بني ال�ساهد واملو�سوع الذي ي�سهد فيه �سلة قوية 
اأيًا كان ال�ساهد رجاًل اأو امــراأة. ولي�س املدار على  قائمة، 
اأو امل�سعف لل�سهادة  اأن املانع  الذكورة من حيث هي؛ كما 
اإمنا هو انعدام هذه ال�سلة بينهما، ولي�س املانع الأنوثة من 

حيث هي.
يف  توفرهن  ي�سرتط  الالئي  الن�سوة  عــدد  عن  واأمــا  هــذا 
ومو�سوعها،  اخل�سومة  نــوع  اإىل  يعود  فذلك  ال�سهادة، 
واأبــي حنيفة  الثوري  وهو خا�سع لالجتهاد. وقد �سح عن 
واأ�سحابه وعن ابن عبا�س وعثمان وعلي وابن عمر واحل�سن 
الب�سري والزهري اأنه تكفي �سهادة امراأة واحدة فيما ل 

يطلع عليه عادة اإل الن�ساء.
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تاريخ كوريا االسالمي 
عند احلديث عن  اجلزر الكورية �شيتبادر اىل ذهن القار بان اغلب قاطني • اإعداد: حيدر املنكو�شي

هذه اجلزر ال دينني او اغلبهم من البوذيني، وبالفعل فقد كان كذلك قبل دخول 
الدين االإ�شالمي لهذه البلدان بعد احلرب الكورية االخرية عام 1950، وت�شري 

امل�شادر ان للتجار امل�شلمني دورا كبريا يف ن�شر املباد االأ�شا�شية للدين االإ�شالمي. 
ومن ثم و�شلت اإىل كوريا قوات تركية �شمن قوات هياأة االأ املتحدة ، و�شيدت 
القوات الرتكية م�شجدًا لتاأدية �شعائر االإ�شالم يف �شنة 1956، واأقبل الكوريون 

على اعتناق االإ�شالم، فاعتنق 4000 كوري االإ�شالم  ملا مل�شوه من عدل وم�شاواة يف 
حقوقهم. 
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املوقع اجلغرايف
الن�سف  يف  اآ�سيا  �ــســرق  يف  اجلنوبية  كــوريــا  تقع 
اجلنوبي من �سبه اجلزيرة الكورية. الدولة الوحيدة 
كوريا  مــع  م�سرتكة  اأر�ــســيــة  حــــدودا  متتلك  الــتــي 
من  كم   238 وتبلغ  ال�سمالية  كوريا  هي  اجلنوبية 
احلدود على طول املنطقة الكورية املنزوعة ال�سالح. 
كوريا اجلنوبية حماطة عموًما باملياه ، ومتتلك حدودا 
بطول 2،413 كم )1،499 ميل( مع ثالثة بحار. غرًبا 
مع البحر الأ�سفر وجنوًبا مع بحر ال�سني ال�سرقي 
بحر  يف  ليانكورت  و�سخور  وليونغ-دو  مع  و�سرًقا 
اليابان. جغرافًيا، تبلغ م�ساحتها 100،032 كم مربع 
)38،623 ميل مربع( وعا�سمتها �سيئول، واأهم املدن 
بو�سان )بوزان( وتيجو، وتنت�سر الأقلية امل�سلمة بكوريا 
اجلنوبية. يغلب على اأر�سها املظهر اجلبلي، وجبالها 
قليلة الرتفاع، فبع�س قممها اجلبلية تزيد على 1500 

مرت، واأعلى جبالها �سريي �سان 1915م

ال�شكان:
و�سل عدد �سكان كوريا اجلنوبية يف �سنة 1408هـ- 
ويــديــن  ن�سمة،  مــلــيــون   42.626.000 1988م 
ت�سل  م�سيحية  اأقلية  وهناك  بالبوذية،  معظمهم 
اإىل حوايل 2.5 مليون، اأما الأقلية امل�سلمة فيقرتب 
عددها من 57 األف ن�سمة، وهي ح�سيلة ل باأ�س بها، 

ذلك اأن الإ�سالم دخلها حديًثا.

كيف و�شل االإ�شالم اإىل كوريا اجلنوبية؟
ي�سري تاريخ كوريا اإىل اأن العرب و�سلوا اإليها يف وقت 
"امل�سالك  ابن خرداذبه يف كتابه  اأ�سار  مبكر، فقد 
واملمالك" اإىل و�سول التجار العرب اإىل بالد �سيال 
)Silla( يف القرن التا�سع امليالدي، وي�سري التاريخ 
وبالدهم  العرب  بني  جتارية  عالقات  اإىل  الكوري 
و)�سيال مملكة  امليالدي،  ع�سر  احلــادي  القرن  يف 
كورية قدمية( ففي �سنة 1040م زار وفد من التجار 
العرب كوريا وقدموا هدايا من الزئبق واملرجان اإىل 

امللك جوان جوجن، ولقد جاء العرب اإليها من ال�سني. 
اأما و�سول ال�سالم الفعلي فكما اأ�سري �سابقا خالل 
احلرب الكورية الخرية وقد مت بناء م�سجد موؤقت يف 

�سيوؤل .
املذهب اجلعفري

اهلل  -�سلى  حممد  النبي  بيت  اآل  اتباع  عــدد  يقدر 
عليه واله و�سلم- حوايل ت�سعة الف ن�سمة و يتواجد 
ال�سيعة يف كوريا اجلنوبية يف مدينة اإينت�سون القريبة 
اإ�سالمية  موؤ�س�سة  لوجود   ، �سيئول  العا�سمة  من 
�سيعية ر�سمية هناك هي موؤ�س�سة )علي موىل( التي 
اأ�س�سها ال�سيعة برعاية حكومة الدولة  حيث يقيمون 
احل�سينية  املــاآمت  وخ�سو�سا  وماآمتهم  احتفالتهم 
يف  املختلفة  الدينية  املنا�سبات  وتقام  العا�سورائية. 
اإيــران والعراق  الثقافية لكل من  العا�سمة باملراكز 
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امل�سلم  الوجيه  منزل  يف  واأي�سا   ، هناك  و�سوريا 
اجلالية  ــاء  ــس روؤ� اأحـــد  وهــو  ري(  ت�سونغ  )جمتبى 
الإ�سالمية يف كوريا اجلنوبية،كذلك يقيم الطالب 
امل�سلمون يف جامعتي )تايجو( و)بو�سان( املرا�سم 
يف  ال�سالم-  -عليه  عبداهلل  اأبــي  لذكرى  الدينية 

جتمعاتهم ال�سكنية يف املدينتني.  
اما اهم املراكز فهي 

1-مركز المام املهدي 
2-مركز ياعلي مدد 

3-مركز علي موىل الذي يعترب اكرب من املركزين 
ال�سابقني 

التوزيع اجلغرايف للم�شلمني يف كوريا:
 - �سنة 1405هــــ  كوريا يف  امل�سلمني يف  عــدد  و�سل 
"كوريا  مل�سلمي  الإ�سالمي  الحتــاد  ح�سب  1985م 
اجلنوبية" )KMF(، التي تاأ�س�ست عام 1967م، 
األــف م�سلم،  "كوريا" ما بني 120 و 130  يعي�س يف 
من  املقيمني  عــدد  ويكرث  والأجــانــب،  الكوريني  من 
اجلالية الباك�ستانية والبنغالية، وي�سل عدد الكوريني 

الدعوة  وتكت�سب  األــف م�سلم،  الأ�سليني حــوايل 35 
يف  امل�سلمني  فعدد  الكوريني،  من  املزيد  الإ�سالمية 
الغالبية العظمى من �سكان  اأن  مناء م�ستمر، ذلك 
نظمت  ما  واإذا  البوذية،  يعتنقون  اجلنوبية  كوريا 
الدعوة الإ�سالمية بكوريا ودعمت ف�سوف يت�ساعف 
عدد امل�سلمني �سريًعا، ويف الوقت الراهن يقدر عدد 
امل�سلمني يف كوريا اجلنوبية بحوايل 57.000 ن�سمة.

 او�شاع م�شلمي كوريا:
كوريا  يف  للم�سلمني  والقت�سادي  التعليمي  الو�سع 
العام  التعليم  على  ح�سلوا     40 فــحــوايل  جيد، 
الحتــاد  بها  قــام  اإح�سائية  عينة  ففي  كــوريــا،  يف 
الإ�سالمي الكوري يف �سنة 1401هـ - 1981م و�سملت 
نتيجتها 250 طالًبا يف املرحلة  1132 ع�سًوا كانت 
املتو�سطة، 947  البتدائية، و149 طالًبا يف املرحلة 
وكان  باجلامعة،  طالًبا  و392  العليا،  املــدار�ــس  يف 
جمموع امللتحقني بالتعليم 1076 . اما من الناحية 
البالد يعد و�سعها القت�سادي  القت�سادية فعموم 
م�ستقر ولكن يبقى امل�سلم بحاجة اىل بع�س املتطلبات 

املتعلقة بالثقافة الدينية وهي:
الإ�سالمية  الكتب  بع�س  ترجمة  اإىل  احلاجة   -1
ت�ساف اإىل ترجمة معاين القراآن الكرمي اإىل اللغة 
الكورية، واإعادة تنقيح وطبع ترجمة معاين القراآن 

الكرمي.
وتــوظــيــف  املــ�ــســلــمــني،  الــطــالب  2-دعـــــم جمعية 
الطالب امل�سلمني الكوريني املبعوثني اإىل اجلامعات 

الإ�سالمية.
3-ا�ستغالل حرية الدعوة اإىل الدين يف كوريا وتدعيم 
الدعوة الإ�سالمية وو�سع اإ�سرتاتيجية مدرو�سة عن 

طبيعة ال�سعب الكوري.
الكوريني  امل�سلمني  للطالب  درا�سي  منهج  4-و�سع 

يتنا�سب مع كل مرحلة.
5- ت�سحيح ال�سبهات التي روجها اأعداء الإ�سالم يف 
القائمني على  الكوري، ورفع م�ستوى  ال�سباب  ذهن 

الدعوة ثقافيا.
الهيئات  تقدمها  التي  امل�ساهمات  جهود  6-توحيد 

الإ�سالمية للم�سلمني الكوريني.
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الوعي اجلمعي  ت�سّكل  تاأثري حا�سم على  الثقايف من  للت�سدير  ل يخفى ما 
للمجتمعات والأمم، وبالتايل تف�سّي ظواهره ال�سلبية يف املجتمع خا�سة بني 
النا�سئة وال�سباب، حيث اإن اأ�ساليب الرتويج الثقايف احلديثة وتقنياته املتطورة 
يف بث الر�سائل امل�سبوهة ثقافيًا، من خالل و�سائل الثقافة والإعالم والت�سال، 
مما قد ي�سعب على الكثري من النا�س العاديني، تاأ�سري مكامن اخلطورة، 
وتغلغل �سوائب تلك الثقافة، وتر�سبها يف �سميم جمريات الواقع اليومي املعا�س 
للنا�س، مبحاولة ت�سدير اأ�ساليب احلياة املنفلتة، وطرائق التفكري املنحرف، 
الف�سفا�س،  احلرية  م�سمى  غطاء  حتت  الإميـــان،  اإفا�سات  عن  والبعيد 
وغريه من م�سطلحات، وكما قال الإمــام اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم قولته 

ال�سهرية:)اإنها كلمة حق يراد بها باطل(.
التي  والروايات  الق�س�س  خالل  من  البارزة  م�ساديقها  من  طبعًا  والأدب 
وال�سواذ من  باملنحرفني  والبطولة  وال�سهامة  الأخــالق  ربط  حتاول جاهدة 

املجتمع الإن�ساين، وكاأنها )اأعني الأخالق( قرينة ال�سقوط اخللقي!.
لذا كان لزاما علينا جميعًا حماولة التوجيه نحو ال�ستفادة على قدر الإمكان من 
جوانب تلك الثقافة، مما قد تخدمنا وتخدم معتقدنا وديننا احلنيف، وحماولة 
جتنب بقدر الإمكان ما تنطوي عليه من �سلبيات كال�سم يف ال�سمن، اأو على 
الأقل التحذير من جوانبها ال�سلبية الوا�سحة، وقد باتت الثقافة الوافدة متثل 
حتديا �سارخا لواقعنا الثقايف، ، ول منا�س من املواجهة من خالل دخول ثقافة 
الآخر اإىل اأدق مفا�سل حياتنا اليومية، خا�سة فيما يتعلق ب�سريحة ال�سباب، 
وفئة النا�سئة.. حيث ل ميكن اإغفال اأثرها على املدى البعيد، وتاأثريها يف 

تفا�سيل الآين واملعا�س يف حياتنا، وحياة اأجيالنا القادمة. 
ول�سك فان ح�سننا من طوفان مثل هذا الزيف والتزييف؛ هو اللجوء اإىل �سور 
ن مبنهجهم الإلهي، ذلك املنهج القومي  اأئمتنا املع�سومني وثقافتهم، والتح�سّ
املحتكم اإىل القوانني وال�سن الإلهية التي بعث اهلل �سبحانه وتعاىل بها الأنبياء 
والر�سل وجاءت بها ر�سالت ال�سماء، من اجل تثبيتها على الأر�س، وتبليغها 

للنا�س.
ول ميكن النجاة من الفنت املحدقة بواقعنا، واملحيقة باأجيالنا؛ اإل من خالل 
الرجوع اإىل املنابع ال�سافية يف مدر�سة اأهل البيت �سلوات اهلل و�سالمه عليهم 
اأجمعني؛ باإحياء اأمرهم اأدبيًا، واإف�ساء ثقافتهم الأ�سيلة، امل�ستمدة من الفهم 
املعمق للنف�س واحلياة؛ فهم �سفن النجاة، خلال�س الأمة من الفنت، وحمايتها 
من غزو الثقافات الدخيلة التي حتاول الق�ساء املربم على تاريخنا وم�ستقبلنا، 
يف  باأحقيتنا  الرا�سخة،  قناعاتنا  وتهدمي  ديننا،  مفاهيم  ت�سويه  خالل  من 

الوجود ، وريادتنا احل�سارية يف تاريخ امل�سرية الب�سرية على الأر�س .

◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر

الثقافة االأ�شيلة واجهة ال�شالالت



ـــــــــــــــــك ـــــــــــــــــت ـــــــــــــــــي قـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــبـــــــــــــــــــــا ات
.........ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح الــــــــعــــــــر�ــــــــشــــــــان

ـــــرا ـــــعـــــري اأخـــــ�ـــــس ـــــك قـــــبـــــل �ـــــس ـــــت ـــــي ــــا ات ــــب ــــل ق

ـــــــــــداك فـــــــــان ر�ـــــســـــيـــــت دمـــــــــي فـــخـــذ  ـــــــــــا ف وان

ــــاة احلــــي كــــــاأ�ــــــس  راأى  ملــــــن  الـــــــعـــــــراق  لـــيـــ�ـــس 

ـــة ـــق ـــي ـــــــد حـــق ـــــــوحـــــــي وطــــــــــــن هـــــــــو احلــــــــــــب ال

ــــــة  ــــــجــــــزة الــــــــــفــــــــــرات ودجــــــل ارايــــــــــــــــــت مــــــع

ــــى اخـــــتـــــالف املـــنـــبـــعـــني ، عـــلـــى اخـــتـــالف وعــــل

ـــــلـــــه الـــــ�ـــــســـــمـــــاء بـــــــالـــــــف ثـــغـــر  وطـــــــــــن تـــــقـــــّب

ـــــل فــــــمــــــا اأقـــــــــــــــــول ومتـــــــــره  ـــــخـــــي ـــــن ــــــــــــــا  ال ام

نــــرتــــقــــيــــه  اذ  نــــعــــلــــنــــا  ـــــع  نـــــخـــــل ولـــــــــــــــــذاك 

نــــدبــــتــــك حـــــــــرة نــــيــــنــــوى يـــــــا ابـــــــــن الــــــعــــــراق

امتـــــــ�ـــــــسُّ مــــنــــهــــا �ـــــســـــعـــــرة يـــــــا ابـــــــــن الــــغــــيــــور 

ــــفــــك حتـــتـــمـــي  ــــي ـــــظـــــل �ــــس ــــــام وهــــــــــي ب ــــــ�ــــــس ات

ـــا  ـــه ـــت ـــل ـــــكـــــزت ظـــــهـــــر الـــــــريـــــــح حـــــــني و�ـــس فـــــل

حـــــــا�ـــــــســـــــاك تـــــــــاأمـــــــــن والـــــــــــعـــــــــــراق مـــــهـــــدد

ـــــة ـــــه ـــــري ـــــك ــــــــــرميــــــــــة ل ــــــــــــل ك ــــــــــــاذخــــــــــــر ك ي

ــــل �ـــســـعـــرت ــــه ـــــــعـــــــراق ف ــــا ال ــــاهــــدن ــــس ــــــوم � ــــــي ال

الـــــكـــــالم  مـــــــن  ـــــــــــل  اأق فـــــتـــــى  الــــفــــ�ــــســــيــــح  ان 

خــــطــــوتــــني  ــــحــــك  ــــ�ــــس ي واملـــــــــــــــوت  حلـــــظـــــة  يف 

مـــقـــلـــتـــيـــه يف  لــــــــعــــــــربة  انــــــتــــــبــــــهــــــت  حـــــــــني 

الـــنـــجـــاة عـــلـــى  الــــــعــــــراق  ـــــار  اخـــــت اذا  ــــري  ــــم ع

ـــــه ـــــل رم ــــــــــن  م بــــــحــــــبــــــة  ــــــــــاة  احلــــــــــي اأزن 

دمــــــــاي ـــــى  عـــــل مــــ�ــــســــيــــت  اين  لــــــــو  ورايـــــــــــــــت 

راى  مـــــــــن  متـــــــــــرية  كــــــفــــــي  مـــــــــن  فــــــرمــــــيــــــت 

ــــخــــرة  ـــــــوحـــــــد �ــــس ـــــب �ــــــســــــف قـــــــــد ت ـــــع ـــــس ـــــ� ال

ـــــرى ــــــــــا ت فــــــــاأمــــــــر خـــــــطـــــــاي مبــــــــا تـــــــريـــــــد وم

ـــــرك مــــعــــربا ـــــ�ـــــس ــــــوعــــــد ن حـــــبـــــل الـــــــــوريـــــــــد ل

ــــرا ــــ�ــــس ــــق احـــــــــــــب مــــــــــن مــــــــــــــــوٍت فــــــــــــــــداه ف

و�ــــــــــســــــــــواه حـــــــــــب مــــــــن �ــــــــــســــــــــراٍب مــــفــــرتى

ـــــربا ـــــك اثــــــــــنــــــــــان حــــــــــني تــــــــــوحــــــــــدا كــــــــــي ي

ـــــــا وحتــــــــــــــــررا ـــــــق ـــــــان ـــــــع ـــــــــني ت ـــــــــارب ـــــــــس ـــــــــ� ال

ــــــربا ــــــك ــــــــــام م ــــــــــق ــــــــدت ف ــــــــج ــــــــس ــــــــــوة � ــــــــــب ن

ـــــنـــــجـــــوم و�ــــســــعــــفــــه  قــــطــــف الــــــــذرا �ــــســــغــــل ال

تـــــــــــــــاأدبـــــــــــــــا مـــــــــنـــــــــا ولـــــــــيـــــــــ�ـــــــــس حتـــــــــــــذرا

ـــــربا ـــــ�ـــــس ـــــت ــــــــه ل ــــــــدعــــــــي فـــــــــــــــــــاأي عــــــــــــــــذر ت

واأطـــــــــــهـــــــــــرا؟ اأعــــــــــــــــف  ل  اٍم  ــــــــطــــــــن  وب

ــــــذرا ــــــع ـــــــــن ت ـــــــــهـــــــــا ل ـــــك دون ـــــف وبــــــــغــــــــري حـــــت

ـــا اأحـــــمـــــرا ـــ�ـــس قــــبــــل الــــر�ــــســــا�ــــس وثــــــــــرت غـــي

ــــــــاد لـــتـــنـــ�ـــســـرا ــــــــف اجلــــــــه ــــــــه ك ــــــــدد ل ــــــــام ف

ـــــعـــــرى ــــهــــا الــــــنــــــائــــــبــــــات مـــــــن ال ــــت ــــت قـــــــد افــــل

يـــ�ـــســـعـــرا ان  ـــــى  ـــــت ـــــف ال مــــــــن  يـــــــريـــــــد  مبــــــــا   

فــــــاكــــــرثا ـــــــام  احلـــــــ�ـــــــس ــــــل  فــــــع راى  وقــــــــــــد 

ــــــرثى ـــــرى ا�ــــســــتــــعــــل ال ـــــس ــــــن � ــــة م ــــم وحتــــــــت ه

ركــــــ�ــــــســــــت اغــــــــــــــرتف املـــــــنـــــــايـــــــا مــــ�ــــســــفــــرا

ــــــخــــــريا ــــــت ف ـــــــــــه  خـــــــــــريت ان  اأعــــــــــــــــــــــــــاب 

مــــتــــحــــريا الــــــــــــــــــردى  وقــــــــــــف  مــــــــوقــــــــف  يف 

اتـــــــعـــــــرثا ان  غـــــــــــري  مـــــــــــن  ـــــا  ـــــه ـــــت خلـــــ�ـــــس

فــــا�ــــســــتــــبــــ�ــــســــرا تــــفــــتــــحــــت  اجلـــــــــنـــــــــان  ان 

ــــــمــــــه فــــتــــكــــ�ــــســــرا ــــــل الـــــــــــكـــــــــــون حـــــــــــــــــاول ث
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)1(
ْعني  ال�ّسْهم يقرتُب…..�سي�سرُق ينبوُع الرباءِة من دمي لأروَي عط�َسَك يا اأبي. �سَ
ِرَبها فتنفجَر عنُي املاِء، ِمْثَل جّدي ا�سماعيل….يا اأبي… على هذه الأر�ِس لأ�سْ

ال�سهم يقرتُب.
)2(

يخاُفَك ظالُمهْم. فلماذا يخافون الطفولَة؟. اأين ذهبْت طفولُتُهْم وِفْطَرُتُهْم يا 
اأبي؟.اأراُهْم يقاتلونَك وحتنو عليهم. اأهكذا يفعل اجلّهال  باأنف�سهم وبك؟.

)3(
ال�سهم يقرتُب… اإّن اأر�َس الطف َعْط�سى. واأنَت عْط�ساٌن. واأنا بيَنك وبني هذا 

ّدْقَت الروؤيا يا اأبي. اإّن هذا الدَم املحّمديَّ يروي وردَة حممد، من  ال�سهِم َنْذٌر. قد �سَ
الطف حّتى الأبد.

)4(
ما كاَن اأخفَّ مروري على الأر�س. اإيّن مل اأزحْف ومل اأم�ِس عليها ومل اأغادْر �سيوَر 

قماطي ومل اآكْل من َثَمِرها. اأَِعْدين اإليها �سهيدًا. وْليكرْب قلُبَك الأبويُّ يا اأبي واإمامي 
فال�سهم يقرتُب.

)5(
َك اإبراهيَم من هنا بداأَ. وها اأنَت تعوُد لتعلَن �سراوَة الوردِة و�سطوَعها….  اإّن جدَّ

َجْت يف قلِبَك  هل كنَت على موعٍد مع اإبراهيَم؟. اأم اأّن تّفاحَة الفداِء ن�سَ
….. ال�سهم يقرتُب. الأبوي

)6(
فاَفه �سوى كلمِة اأهلل اأكرب؟. هل هذه  اأيخاُف �سهُم حرملَة َنْحرَي الغ�سَّ ومل تعرْب �سِ
قبالُتهم اأم رْعُبهم؟….يا اأبي .ال�سهم يقرتُب…�سّلْم على كل طفٍل َبْعدي. على 

رون مثلي وِلَنْحِر كل منهْم حرملٌة. اأطفاٍل �سيوَلدوَن وُيحا�سَ

)7(
َوَرُهْم. وال�سهاُم نْحُو ُنِحوِرهْم وهْم بنْي وردِة جّدي  كاأيّن اأرى على رماِل الطف �سُ

و�سْهِم حرملَة يكرُبون. ياأْخذوَن ِمن النخيِل َثباَتُه ومن الرْبدي �سرا�َسَتُه ومن الفراِت 
ُر �سم�ُس العراِق وجوَهُهْم. ويكربون. وحرملُة ترتاع�ُس يداُه. يا  نقاَءه. ويكربون. ت�سم

اأَبتي ، قْل لهْم اأن ل يخافوا، اإّن حرملَة خا�ِسٌر واإْن كان ال�سهُم يقرتُب.
)8(

العامُل يلمُّ اأطراَفُه حتى ُي�سِبَح كربالَء. وكربالُء تْكرُبُ حتى ت�سبَح العامَل. ولكْن 
كيف ت�سُغُر الب�سريُة ليوَلَد مع كل طْفٍل حرملٌة وعط�ٌس. اأرى طفولَتَك الآَن يا اأبي 

َب حتى تعمَّ اخلراِئَط، وحرملٌة يطاِرُدها. طاَردوا الأطفاَل  َتْدُرُج يف ُطُرقاِت َيرْثِ
كثريًا يا اأبي. واأْرَعبوا الطفولَة…َع�ْسَكروا الع�سافرَي والوروَد و�سنعوا ُلَعبًا تنفجُر 

يف عيوِن الأطفاِل. يقرتُب مليوُن حرملٍة و�ِسهاُمُهْم تقرتُب.
)9(

ُه َفَرَك�َس الأر�َس ِبِرْجِلِه ِلَتُدرَّ لهما ماًء طاهرًا.اإ�سرْب الأر�َس  َعِط�َس اإ�سماعيُل واأُمّ
َنُعَك اإباوؤَك يا  مَيْ َع َثْدَيها. اأَ ِرَبها واأَْر�سَ بقدِمَك يا اأبي.اإّن الفراَت حتَتها. اأَْنـِزْلني لأَ�سْ
اأبي؟.اأَْم كرامُة هذه الأر�ِس عنَدَك؟. اإ�سرْبها يا اأبي، اإنها اأر�ٌس ودوٌد ولوٌد. �ست�سمُّ 

ُبها. اإ�سرْبها يا اأبي….فال�سهُم يقرتُب. اأو�ساَلَك واأو�ساَل ال�سهداِء وُي�ْسِرُق ِخ�سْ
)10(

الذيَن يخافون قماطي خا�سرون. واأنت منت�سٌر يا اأبي. و�سَل ال�سهُم وازدهرْت 
وردُة حممد. مل يكْن بي عط�ٌس ول ِبَك يا اأبي. اإّن وردَة جّدي عْط�سى وهذه الأر�ُس 

عْط�سى والنا�ُس َعطا�سى ونحن ال�ُسقاُة يا اأبي. اأَِعْدين اىل الأر�ِس �سهيدًا..اىل هذه 
الأر�ِس الودوِد الولود. اإّن �سم�َس العراِق عاليٌة والن�ْسَغ ي�سعُد يف النخيِل. وي�سرُخ 

الفراُت والنخيُل والرم�ساُء…اهلل اأكرب.

ِد اهلِل الر�شيع عب

• عالوي كاظم ك�سي�س

ِد اهلِل الر�شيع عب
ظهريُة
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املدى  على  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  فقدان  اإىل  يعزى  ال�سي  وهــذا 
البعيد وغياب الروؤية الإعالمية التي تطمح املوؤ�س�سة يف الو�سول 

اإليها.
ت�سيري  اأ�سا�سيا يف  التخطيط جزءا  فيه  اأ�سبح  الذي  الوقت  ويف 
الو�سول  بغية  والجتماعية  والقت�سادية  الإعالمية  ال�سيا�سات 
لالأهداف املخطط لها، مع الأخذ ب�سعوبة التخطيط الإعالمي؛ 
كونه مل يعد يقت�سر على جمتمعات حمدده بل تعدى اخل�سو�سية 

املجتمعية والف�سل يعود اإىل ظهور الإعالم ال�سامل .
ولهذا ل بد على املخطط الإعالمي اأن ميتلك اخلربة الكافية يف 

كافة و�سائل الإعالم املختلفة .
وتربز اأهمية التخطيط يف اإبراز اأهداف املوؤ�س�سة والعاملني فيها 
لها،  املمكنة وفق ما خطط  بال�سرعة  الأهــداف  لجناز وحتقيق 
لن التخطيط ب�ساعد على توفري الإمكانات املادية والب�سرية التي 

ت�ساهم يف جناح اخلطة املو�سوعة .
لأنه  املوؤ�س�سة  بني  والتعاون  والن�سجام  التالوؤم  من  حالة  وخلق 
�سيعمل على معرفة كل �سخ�س بعملة وما هو الدور الذي يلعبه 

يف حتقيق ما ي�سبو اليه.

اإلعالم النامي والتخطيط الناجح 

واأي�سا يكون مبثابة الرقيب على امل�سوؤولني يف كيفية تنفيذ اخلطة 
يقع على املخطط  الذي  الدور  وبيان  باأقل كلفة ممكنة،  املو�سوعة 
واإي�ساح منجزات املوؤ�س�سة والتعريف بها للجمهور؛ لي�ستح�سن ر�سا 
وقبول اجلمهور وك�سبه؛ من خالل ال�ستبيانات امل�ساحبة للتخطيط  

من اجل احل�سول على �سورة تخطيطية كاملة ومقومة.
اأمنا ين�سم  وللتذكري لي�س التخطيط وحده هو �سر جناح املوؤ�س�سة 

اليه بقية العنا�سر 

الشك بان مفهوم التخطيط في اإلعالم يكاد يكون معدوم نوعا 
يقتصر  مازال  العام  بمفهومه  فالتخطيط  النامية,  الدول  ما في 
على المجال االقتصادي واإلداري وغيابه في المجال اإلعالمي وعدم 
وضوح المعنى لدى الكثير ممن يتصدرون السياسيات اإلعالمية 

لدى اغلب المؤسسات اإلعالمية.
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الن�شائح التالية ت�شّكل اإطارًا عامًا 
بجميع  ملما  ت�سبح  حتى  اعــاله  اىل  الهرم  ا�سفل  من  اجليدة  1-املتابعة 

الق�سايا 
2-  ر�سم خمطط تف�سيلي ملنظومة الف�ساد يتورط بالر�سوة دائما اأكرث من 
�سخ�س واحد اأو مركز اأو م�سار اأو عالقة بني طرفيني ولفهم املنظومة اجعل 

لك خمططا تف�سيال ينب عالقة هذه املنظومة 
3- احلفاظ على م�سدر املعلومات الرئي�سي امل�سادر كثرية ومتوفرة بحال 
وجدت الثقة بني ال�سحفي وامل�سدر حتى يتاأكد من و�سولها اىل ايادي امينة 
واحلفاظ على اخل�سو�سية واإيجاد بيئة خ�سبة للتحقق من دّقة املعلومات، 

بالإ�سافة اىل فهم "املكافاأة احلقيقية" التي يتوقعها امل�سدر
4-  حتديد م�سادر الف�ساد هناك الكثري من انواع الف�ساد الذي من املمكن 
اأن  ال�سحفيني  فعلى  املادي  الف�ساد  فقط  لي�س  ال�سحفي  عليه  يتق�سى  ان 
يالحقوا م�سارات اأخرى كالأمالك، الرتقيات، احلماية، المتيازات، الر�سوة 

والتوظيف )حتى لأفراد من العائلة املمتد).
وذات  العامة  ال�سجالت  وتعّقبها:  امل�ستندات  توثيق  ال�سحفي  �سالح   -5
عن  كاملة  �سورة  لإعطاء  تكفي  ل  وحدها  ولكنها  اأ�سا�سية،  تعترب  العالقة 
اإ�سارات  تعطي  فهي   . الدقيق  والتق�سي  للبحث  مهمة  بداية  هي  املو�سوع. 
خفّية ولكن منّبهة يف الوقت عينه، لوثائق اأخرى اأو اأ�سخا�س اآخرين باإمكانهم 

اأن ي�سّدوا الفراغات 
6-عوائق وعالقات ونريان �سديقه �سيواجه ال�سحفيون يف كل بلد قدر معني 
من العراقيل من داخل موؤ�س�ساتهم الإعالمية. فلالأ�سف، اإن مالكي ومديري 
ال�سحف وحمطات و�سبكات الراديو والتلفزيون، هم اإما على حافة اجلرمية 

املنظمة اأو الف�ساد واإما هم لعبني اأ�سا�سيني فيها. وهذه احلالت تتطلب وعيًا 
كبريًا وتخطيطًا متاأنيًا.

التحقيقات  العمل يف جمال  ان   : واملو�سوعية  والدقة  والت�سجيل  7-الثبات 
ال�ستق�سائية حول الف�ساد يختلف عن العمل ال�سحفي العادي يتطلب اكرث 
دقة وخ�سو�سية ، التدقيق والتحقق عن طريق عدة م�سادر وب�سكل متوا�سل 

هذا لي�س املكان املالئم لالأمنيات (عليك بت�سجيل كل ما ي�سكل اإثباتًا)
لديك حلقات متنوعة  تكون  ان  بهم: يجب  ا�سخا�س موثوق  8-التحالف مع 
هنا وهناك حتى تتمكن من احل�سول على املعلومات ب�سورة اكرث و�سوحا . 
اإن الإنرتنت يقّدم لل�سحفيني �سبكة كبرية من اخلرباء واحللفاء املحتملني. 
اأو  ال�سخ�سيات  ف�ساد  يف  بالتحقيق  تقوم  حمّلية  منظمات  هناك  كذلك 

املوؤ�س�سات التي �ستلتقيها.
9-القدرة على كيفية التعامل مع التهديدات والنتقام: هذا النوع من العمل 
اأن  يتنّبهوا اىل اي مدى من املمكن  اأن  ينا�سب اجلميع. على ال�سحفيني  ل 
اأن  الأ�سا�سي  من  عائالتهم.  ــراد  واأف بذاتهم  هم  للخطر،  معر�سني  يكون 
اأن  دون  التهديدات  على  ومبا�سر  �سريع  ب�سكل  الرّد  كيفية  ال�سحفي  يعرف 

يهرب اأو يختفي.
10- ان تكون الق�سة مت�س م�ساعر واأحا�سي�س القراء يجب اأن تركز موا�سيع 
ف�سائح الر�سوة على الالعبني يف املراكز العليا، ولكن على ال�سحفيني اأي�سًا 
امل�ستويات.  الف�ساد على كافة  وال�سركاء يف  ال�سحايا  اأي�سًا عن  اأن يتحدثوا 
�سورة  ير�سموا  اأن  ال�سحفيني  وعلى  النا�س؛  عن  تكون  ان  يجب  واملوا�سيع 

وا�سحة للنتائج الناجمة عن هذه القوة اخلفّية )اأي الف�ساد( .

نصائح لفهم سلطة الفساد 10

المواضيع  من  الكثير  في  لمسته  ما  هو  النصائح  هذه  وإع��داد  لكتابة  دفعني  ما  لعل 
والتحقيقات المتخصصة في عمليات الفساد في اغلب البلدان وعلى وجه الخصوص العراق 
الفساد بصورة  , ولكي تتمكن من اعطاء تحقيق موسع ومفصل ومتخصص عن عمليات 
قانونية وضمان عدم المالحقة اقدم بين ايديكم عدد من النصائح التي من الممكن ان تنفع 

الصحفي في علمه 

الها�سمي  علي  • املدرب 
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 اأ�شرعتهم االإميان ومر�شاتهم ال�شهادة

• �سالح اخلاقاين

 
 يكن يعرف االأرجا�ص 

قبل اأن يدو�شوا اأطراف بالدهم 
كيف ميكن اأن يزلزل ثقُل النخوة االر�ص 

وكيف ميكن اأن ي�شري الغ�شب جحيما 
ي�شب على روؤو�ص الغزاة 

وكيف ي�شنع احلب عا�شقا للموت 
 وت�شري االأعمار نذورا

 لرتاب الوطن
واالأرواح متاري�ص دون اأبنائه واأفراحه

واإغفاءة طفل فيه   
متطوعون 

اأ�شرعتهم االميان ومر�شاتهم ال�شهادة 
متطوعون 

التفت الوطن �شاعة املحنة 
فوجدهم خلفه ي�شدون عني ال�شم�ص 

وكانت فتوى اجلهاد راية يلتفون حول ظلها 
وهم يوؤكدون اأن كل خيانات اجلبناء 

وما راح خوارج الع�شر ميار�شونه 
من اإرهاب 

اأ�شاأل من اأن تطف نخوة عراقي �شريف..   




       
  


  





�سوال املكرم 1435 هـ66




       
  


  





لوم
د �س

جوا
لي 

: ع
يم 

�سم
• ت

67 �سوال املكرم  1435 هـ



كربالء المقدسة
FM 88.3

النجف االشرف 

اذاعة الروضة الحسينية المقدسة

FM 106.3
الكوت

FM 92.9

البصرة
FM 103.9

الناصرية
FM 103.7

ترددات


