
جملة �صهرية تعنى بالثقافة احل�صينية والثقافة العامة ت�صدر عن العتبة احل�صينّية املقّد�صة
العدد  46 ربيع الثاين 1433 ه� 

لسال ي م 
طريق لوحدة ال�صف 

الإن�صاين

تا 
وم�صوؤولية  الآباء

ل مع 
تتحدى ال�صعاب 

وتوا�صل م�صريتها 
العلمية

 سي  
رئا�صة ديوان 

الوقف ال�صيعي



  لم تعد ثورة الح�صين )عليه ال�صالم( تمثل حركة �صخ�صية 
اأو م�صيبة فردية ليقال اأنه م�صى زمانها وانتهى وقتها واإنما هي 
رمز لال�صت�صهاد وفي �صبيل الحق وهي بذلك �صوف تعي�ش في 

�صمير الإن�صان ووجدانه ما بقي هذا الإن�صان. 
ال�سيخ ح�سين معتوق



اأن التاريخ يعيد نف�سه بناء على قراءة  لطاملا قيل 
ولكنه  وجمرياته،  اأحداثه  من  عدد  يف  الت�سابه 
نف�سه، من خالل  يناق�ش  التاريخ  اأن  يوما  ُيَقل  مل 
�سابت  التي  التناق�سات  بع�ش  ا�ستقراء 
يف  وبخا�سة  م�سريته  يف  مهمة  اأحداثا 

�سفحته ال�سالمية.
ورمبا يكون التاريخ غري مناق�ش لنف�سه بل 
من �سنعوا التاريخ اأو من يتناولونه �سردا 
من  بريئا  التاريخ  يكون  وبهذا  وحتليال، 
واملتناق�سون  وتف�سيال،  جملة  التناق�ش 
تارة،  وتفكر  تدبر  دون  يقراأونه  من  هم 
من  اأكرب  وب�سكل  اأخرى  تارة  ومزوروه 
اأولئك، و اأما اجلمهور الب�سيط فقد يكون 
معفوا بع�ش ال�سيء من اللوم كونه ي�ستقبل 

من اأنا�ش اآخرين يعتقد اأنهم حملة العلم.
ان هذه املقدمة تكاد تنطبق ب�سكل ل اأكرب منه ول 
اأو�سح على ما تعّر�ست له مولتنا الزهراء عليها 
ال�سالم من انتهاك حلقوقها واعتداء على مقامها 
بناه  الذي  ال�سالمي  البيت  داخل  ومن  العظيم، 
عليه  اهلل  )�سلى  امل�سطفى  اأبوها  للعاملني  و�ساده 

واآله و�سلم(.
ولقد كان العرب قبيل ال�سالم وفيه وفيما بعده ، 
يلهجون بل ويعملون مبقولة اأن املرء يكرم يف عياله، 
بهذه  ُيعمل  مل  حيث  العظيم،  التناق�ش  وقع  وهنا 
املقولة ل قول ول فعال، مع اأعظم �سخ�سية ان�سانية، 

علمت العرب والن�سانية اأنبل �سفاتها.
جلي  ب�سكل  ما  �سخ�ش  �سيتقرئ  ل  قد  هنا  واىل 
موطن التناق�ش يف هذه ال�سفحة اأو -كما نعتقد- 

عند من كتبوها، واإن من مل ي�سعفهم تذّكر بع�ش 
التمعن  ال  لهم  لي�ش  القدمية،  التاريخ  �سفحات 
قليال يف �سفحة حديثة ل تزال  ماثلة اأمام كل عني 

ول ميكن نكرانها اأو جتاهلها.
نعم.. اإن تلك ال�سفحة هي ما جرى لبع�ش طغاة 
الع�سر وجمرميه، بعدما اأطيح بهم، حيث تباكت 
عليهم اأميا بكاء تلك الأقالم املزّورة، واأغدقت بع�ش 
الأطراف املتنفذة على ذويهم كل ا�سباب التقدي�ش 
والحرتام ل ل�سيء اإّل لأنهم من ذرية زعيم عربي 

واإن كانت �سفحته مالأى بالكفر واجلرمية.
وليت �سعري.. اأكان ذلك الطاغية اأنفع لأمة العرب 
واآله  عليه  اهلل  اهلل)�سلى  ر�سول  من  ولال�سالم 
و�سلم( اأم اأعظم منه �ساأنا عند اهلل وعند الن�سانية 
حتى يكرم ذلك الإكرام يف ذريته، فيما مل يكرم 
ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يف اأقرب 
واأحب النا�ش اليه، ومن اأو�سى بر�ساها يف مواطن 

ل يعلم اإل اهلل تعاىل ح�سرها.
العلم  التقّدم الهائل يف جمالت  واليوم وبعد هذا 
واملعرفة، فقد اأ�سبح لزاما على كل كل قلم م�سلم 
امل�ستلهمة  احلقيقية  ال�سالم  اأخالق  يحمل  نزيه 
امل�سطفى)�سلى  �سنة  ومن  تعاىل  اهلل  كتاب  من 
اهلل عليه واآله و�سلم( واأهل بيته الطاهرين )عليهم 
ال�سالم(، اأن يعيد قراءة التاريخ ال�سالمي ب�سكل 

واع.
الواعي  بال�سكل  التاريخ  الكثري ممن قراأوا   ويكاد 
يجزمون اأن النطالق من قراءة �سفحة مظلومية 
اىل  التاريخ  قارئ  �ستقود  ال�سالم  عليها  الزهراء 

احلق.   احلق.  موطن التناق�ش يف هذه ال�سفحة اأو -كما نعتقد- 

•  بقلم: رئي�ش التحرير 
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• هياأة التحرير

اكد رئي�ش ديوان الوقف ال�سيعي �سماحة ال�سيد �سالح احليدري على اأهمية العالقات 
العامة والإعالم مبختلف و�سائله يف تنوير املجتمعات وتثقيفها داعيًا اىل املزيد من 
العمل بغية الو�سول اإىل النتائج املرجوة خالل لقائه مديري العالقات والإعالم يف 

العتبات املقد�سة واملزارات ال�سيعية ال�سريفة .
وقال م�سدر اعالمي يف الديوان ان ال�سيد احليدري �سدد خالل الجتماع التن�سيقي 
اخلام�ش ملدراء العالقات يف الوقف ال�سيعي على �سرورة الو�سول اإىل الهدف الرئي�سي 
لالإعالم وهو التاأثري يف اجلمهور امل�ستهدف من خالل نقل احلقائق بكل دقة وحيادية 

ال�سيعي  الوقف  ديوان  لإعالم  اإن  مبينًا:  له، 
لأنــه  م�ساعفة  م�سوؤولية  ت�سكيالته  بكافة 
اأهل البيت )عليهم  امل�سوؤول عن ن�سر ثقافة 
ال�سالم( اإىل املجتمع ف�سال على م�سوؤوليته 
املتعلقة  الإخبار  كل  بن�سر  املتمثلة  الأخــرى 
مب�ساريع الديوان مل�سا�سها املبا�سر باجلمهور 

وقد�سّيتها.
 مــن جهته طــالــب مــديــر عـــام الــعــالقــات 

والإعالم الإ�سالمي ال�سيد عمار املو�سوي اإعالمي الوقف ال�سيعي بالتوجه نحو العاملية 
وامل�ساريع  ثقافتهم  و�سول  ت�ستوجب  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل  ومكانة  قيمة  لأن 

املتعلقة مبراقدهم اىل جميع البلدان.
 و�سدد على اهمية العالقات والعالم يف الوقف ال�سيعي كونه الراعي وامل�سوؤول عن 

مراقد اهل البيت )عليهم ال�سالم( يف املنطقة.
وا�ساف امل�سدر ان الجتماع التن�سيقي ملوؤمتر مديري العالقات خرج بعدة تو�سيات 
منها العمل على افتتاح مكاتب تابعة للوقف ال�سيعي عند احلدود العراقية من اأجل 
على  والت�سجيع  الدينية  لل�سيا�سة  الــرتويــج 
ا�ستقبال اكرب عدد ممكن من الزوار الجانب 
وتعريفهم بثقافة اهل البيت )عليهم ال�سالم( 
ف�سال على ال�سعي لتخ�سي�ش مقاعد درا�سية 
ملنت�سبي  والإعــالم  العالقات  اخت�سا�ش  يف 
الوقف ال�سيعي يف كلية المام الكاظم )عليه 
ال�سالم( التابعة للديوان وجامعة اأهل البيت 

)عليهم ال�سالم( .

 رئي�ش ديوان الوقف ال�صيعي يوؤكد اأهمية الإعالم يف تنوير  املجتمع  وتثقيفه  

 مي  م�س ما  ال�سيع الو وا �ي م    
 ناق�ش وفد ا�ستثماري من �سلطنة عمان مع 
رئي�ش ديوان الوقف ال�سيعي �سماحة ال�سيد 
جتارية  مــراكــز  اإقــامــة  احلــيــدري  �سالح 
العتبات  مــن  بالقرب  متكاملة  وخدمية 
للزوار  اخلدمات  اأف�سل  لتقدمي  املقد�سة 

خ�سو�سا يف املنا�سبات الدينية الكبرية.
و اللقاء بح�سور املفت�ش العام يف الديوان 
من  وعــدد  حمودي  �سادق  جعفر  الدكتور 
املدراء العامني من بينهم مدير عام دائرة 
العالقات والإعالم الإ�سالمي ال�سيد عمار 

املو�سوي .
وقال م�سدر اإعالمي يف ق�سم اإعالم الوقف ال�سيعي 
تقي  الربوفي�سور  برئا�سة  ا�ستثماريا عمانيا  وفدا  ان 
رئي�ش  التقى  العمانية  اخلليج  كلية  عميد  العبدواين 
مكتبه  يف  احليدري  �سالح  ال�سيد  �سماحة  الــديــوان 
جتارية  ا�ستثمارية  م�ساريع  اإقــامــة  اإمكانية  وطــرح 
من  بالقرب  كثرية  اأن�سطة  حتــوي  كبرية  وخدمية 
العتبات املقد�سة لتقدمي اأف�سل اخلدمات للزوار من 
خالل نقل جتاربهم الكبرية التي حتققت يف بالهم 

وتطبيقها يف العراق ، م�سريا اىل ان �سماحة ال�سيد 
اأعرب عن ا�ستعداد الوقف ال�سيعي  �سالح احليدري 
لتوفري الأجواء املالئمة من اأجل اقامة تلك امل�ساريع 
خ�سو�سا وان اأعداد زوار العتبات املقد�سة يف تزايد 
هائل ومن كل بقاع العامل موؤكدًا اإن ما�سهدته زيارة 
الأربعني الأخرية من توافد ماليني الزائرين لزيارة 
العتبات املقد�سة خري دليل على ذلك ومن ال�سروري 
زيادة امل�ساريع التي من �ساأنها توفري الأجواء املثالية 
للزوار يف ظل امل�ساريع الكبرية التي يقوم بها ديوان 

الوقف ال�سيعي لتطوير العتبات املقد�سة.

ــنــا �ــســعــداء جــدًا  واأ�ـــســـاف احلـــيـــدري: اإن
معكم  التعاون  يكون  اأن  وناأمل  بقدومكم 
ـــواب  الأب اأو�ــســع  وعلى  املــجــالت  �ستى  يف 
جميلة  انطباعات  نحمل  ونحن  خ�سو�سًا 

جدًا على دولة عمان ال�سقيقة.
 واأ�سار امل�سدر اأن املفت�ش العام يف الوقف 
حمودي  �ــســادق  جعفر  الدكتور  ال�سيعي 
موؤكدا  الزائر  بالوفد  اللقاء  خالل  رحب 
انفتاح الوقف ال�سيعي على جميع الدول من 
تبادل  من  وال�ستفادة  العمل  تطوير  اجل 

اخلربات.
 من جهته اأ�ساد ال�سيد عمار املو�سوي مدير عام دائرة 
داعيًا  الزائر  بالوفد  الإ�سالمي  والإعــالم  العالقات 
اىل تكثيف امل�ساريع ال�ستثمارية على اأرا�سي الوقف 

ال�سيعي.
الديوان  التخطيط يف  ــرة  دائ عــام  ودعــا مدير   كما 
ال�سيد اآدم القري�سي الوفد العماين اىل تفعيل ال�سياحة 
الدينية بني البلدين ملا لها من مردودات ايجابية كبرية 

جدًا تخدم البلدين . 
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  التقى �سماحة الأمني العام للعتبة احل�سينّية املقّد�سة 
وفدًا  ال�سالم  عليه  احل�سني  الإمــام  مدر�سة  قاعة  يف 
من طلبة )جامعة امل�سطفى الدينية( من مدينة قم 
املقد�سة.و تناول �سماحته يف كلمته اأثناء الللقاء حماور 
عدة تتعلق بطالب العلم ومنزلته الدينية والجتماعية 
اإ�سافة اإىل احتياجاته واملهمة امللقاة على عاتقه وال�سبل 

الكفيلة بارتقائه  العلمي.
وقال �سماحة ال�سيخ " يجب اأن ي�ستح�سر طالب العلم 
نّية الإخال�ش يف م�سعاه ابتداء وا�ستدامة واأن ي�ست�سعر 
اأهمية هذا امل�سعى واأن ي�سع له من وراء اختياره طريق 
العلم اأهدافا نبيلة تتمثل مبر�ساة اهلل �سبحانه وتعاىل 
والتما�ش املعرفة ، وعليه اأن يجعل طلب العلم غاية يف 
نف�سه ولي�ش و�سيلة لجتياز املراحل الدرا�سية ومن ثم 
الو�سول اإىل مرتبة اأو من�سب معني ، وان يكون علمه 
خري  به  املعمول  العلم  من  القليل  فاإن  بالعمل  مقرونا 
من علم كثري لُيقرنه �ساحبه بالعمل ال�سالح ".واأ�سار 

�سماحته اإىل " اأن طالب العلم يحتاج اأكرث مايكون اإىل 
التوكل على اهلل واأن يدرك اإمنا هو �ساحب ر�سالة عليه 
اأن يوّطن من اأجلها نف�سه لتحمل الأذى وال�سعاب فال 
يعيقه عائق من عوز اأو فاقة وتقعده حاجة من حوائج 
املعي�سة لعياله فاإن له اأ�سوة ح�سنة يف ر�سول اهلل �سلى 
اهلل عليه واآله و�سلم الذي حتمل امل�ساعب ال�سداد من 

عليه  اهلل  �سلى  قال  املقّد�سة حتى  ر�سالته  تبليغ  اأجــل 
اخلتام  اأوذيت".ويف  مثلما  نبي  اأوذي  ما  و�سلم  ــه  واآل
اأ�سا�ش يف  الرتبوي كمكون  البناء  اأهمية  �سماحته  اأّكد 
العلمي  الر�سيد  اإىل  بالإ�سافة  العلم  طالب  �سخ�سية 
واملعريف للنهو�ش باملهمة الجتماعية املوّكلة اإليه كمعلم 

ومرّب يف املجتمع ال�سالمي .

   يال سا مع  ت ال�سيخ ال  

    ست� س ا يسي�ا عتل الع ما 
  الميسا لسال س�

ا�ستقبل �سماحة الأمني العام للعتبة احل�سينّية املقّد�سة 
يوم الأحد ) 15كانون الثاين 2012 ( وفدا من جمعية 

ك�سافة الر�سالة الإ�سالمية اللبنانية.
مدر�سة  قاعة  يف  الوفد  لقائه  خالل  �سماحته  والقى   

الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( الدينية كلمة اأّكد فيها 
اأهم  " �سرورة ا�ستثمار مرحلة ال�سباب التي تعد من 
املراحل العمرية يف حياة الإن�سان، حيث هي الذروة يف 
قدرات الإن�سان العملية واكت�ساب اخلربة احلياتية ورفع 

الر�سيد املعريف لالإن�سان، وعليه فيجب على ال�سباب 
املوؤمن واملوايل لأهل البيت عليهم ال�سالم بالتح�سيل 
لبناء  الدنيوية  او  الدينية  العلوم  يف  �سواًء  العلمي، 

فل�سفة �سحيحة يف احلياة".
واأ�ساف ال�سيخ )عبد املهدي الكربالئي( اأن " املحور 
احلقيقي  بالرتباط  يتمثل  لل�سباب  بالن�سبة  املهم 
وعالقتهم  ال�سالم-  -عليهم  املع�سومني  الأئمة  مع 
 باملرجعية الدينية. ون�سري هنا اىل اأهمية ملء الفرا
الفكري والعلمي والثقايف لل�سباب بالعلوم والثقافات 
التي  الإ�سالمية  واملــبــادئ  والقيم  البّناءة  والأفــكــار 
حت�سني  و�ــســرورة  ال�سحيح،  الــهــدف  اإىل  تو�سله 
ي�سعى  التي  الدخيلة  والثقافات  الأفكار  من  النف�ش 
ال�سبابية من  القاعدة  والأمة اىل هدم  الدين  اأعداء 

خالل الرتويج لها ".
ويذكر اأن جمعية ك�سافة الر�سالة الإ�سالمية تاأ�س�ست يف 
لبنان عام 1978و تنه�ش باأداء جمموعة من الأن�سطة 

الريا�سية والروحية والتوعوية والثقافية الإ�سالمّية.
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التخ�س�سي  الطّبي  �سهَد جمّمع )�سفري احل�سني( 
يف مدينة كربالء املقد�سة، التابع للعتبة احل�سينية 
املقد�سة، دخول جتربة جديدة تعد الأوىل من نوعها 
املدينة  واأهــايل  الزائرين  من  مر�ساه  معاجلة  يف 
املقد�سة؛ وذلك با�ستحداث غرفة املحاكاة اخلارجية 
عرب  الت�سال  خاللها  من  للمجّمع  �سيت�سنى  والتي 
بلدان  يف  التخ�س�سيني  بالأطباء  الإنرتنت  �سبكة 
�سفر  دون  لهم  املر�سية  احلـــالت  وعــر�ــش  الــعــامل 

املر�سى اإىل خارج البالد.
الطبية  املراكز  من  احل�سني(  )�سفري  جممع  ويعّد 
املتطورة وقد اأجنزته الأمانة العامة للعتبة احل�سينية 
جعلت  حثيثة  وجهود  ا�ستثنائية  بظروف  املقّد�سة 
منه بح�سب املعنيني خّط دفاع يف معاجلة احلالت 
املر�سية وخا�سة خالل الزيارات املليونية احلا�سدة 
مدار  على  املقد�سة  كربالء  مدينة  حتت�سنها  التي 

العام.
املطّهرة  احل�سينية  للعتبة  العام  الأمــني  افتتح  وقد 
الـــ  مــ�ــســروع  الــكــربــالئــي(  ــهــدي  امل ال�سيخ )عــبــد 
)Telemedicine( بح�سور عدد من الأطباء 
العتبة  �سعي  عن  معلنًا  وامل�سوؤولني؛  والتخ�س�سيني 
احل�سينية لإجنــاز م�ساريع طبية اأخــرى يف كربالء 

خالل الأيام املقبلة.
واأعرَب �سماحة ال�سيخ الكربالئي عن اأمله يف جناح 

زائري  من  للمر�سى  وتقدمي خدماته  امل�سروع  هذا 
مدينة كربالء واأهاليها الكرام.

واأّكد �سماحته خالل افتتاح امل�سروع "على ا�ستعداد 

العتبة احل�سينية املقد�سة لتطوير هذا امل�سروع الذي 
�سيحقق نتائج اإيجابية يف معاجلة املر�سى، ف�ساًل 
عن "ت�سهيل قدوم الأطباء املتخ�س�سني من بلدان 
العامل اإىل كربالء وتوفري احتياجاتهم الالزمة من 
وكذلك  املجّمع؛  يف  للمر�سى  العالج  تقدمي  اأجــل 
اإمكانية اإر�سال الكوادر الطبية العاملة يف املجّمع اإىل 

الهند وزجهم يف دورات تدريبية لتطوير عملهم".
من جهته قال نائب مدير جمّمع )�سفري احل�سني( 
العراق  نوعه يف  الأول من  يعد  امل�سروع  "هذا  بــاأّن 
املقد�سة  كربالء  مدينة  لأهــايل  خدمات  و�سيّقدم 
املر�سية  احلـــالت  عر�ش  على  ويعمل  وزائــريــهــا 
اأمام الأطباء املتخ�س�سني وامل�ست�سفيات املتطورة 
يف العامل من خالل الت�سال بهم عن طريق �سبكة 

الإنرتنت والإجابة الفورية عليها".
وتابع الأ�ستاذ )خ�سري يا�ش( "ا�ستغرق العمل بن�سب 
اأجهزة هذا امل�سروع �سهرين كاملني، وبالتعاون مع 
بنغلور  مقاطعة  يف  الواقعة  الطبية  ناريانا  مدينة 
الهندية. وقد ّ ن�سب الكامريات والأجهزة الطبية 
امل�ستخدمة يف غرف املحاكاة، و�سيتم اإر�سال ال�سور 
والفحو�سات املر�سية وتخطيطات القلب والإيكو عرب 
الإنرتنت اإىل امل�ست�سفى لإعطاء العالج الالزم لها ".
عــدة  عــلــى خمــاطــبــة  "عملنا  ـــاف خــ�ــســري،  واأ�ـــس
م�ست�سفيات يف بلدان العامل مثل الدول ال�سكندنافية 
ولبنان للتعاون معًا على ربط هذا امل�سروع بها والعمل 
تقنيات  ما متتلكه من  اإجنــاح جتربته خا�سة  على 
امل�سروع  واأّن  متخ�س�سة"؛  وكــوادر  متطورة  طبية 
للمر�سى  الــالزمــة  العالجات  تقدمي  على  �سيعمل 
دون اللجوء لل�سفر خارج البالد واإجراء العالج الذي 

يتطلب مبالغ مالية باهظة ".
ولفت اأي�سًا اإىل اإّنه "يف نّية اإدارة املجّمع فتح دورات 
خا�سة لتدريب العاملني على هذا امل�سروع )التطبب 
يف  اجلديد  العامل  وجهة  اأ�سبح  والــذي  بعد(  عن 

تقدمي العالج الكايف واملتطور للمر�سى".

 الت م�س تت س ا يسي�ا العت  
  ال س�ا س   ع ن

هذا امل�صروع يعد الأول من 
نوعه يف العراق و�صيّقدم 

خدمات لأهايل مدينة 
كربالء املقد�صة وزائريها 

ويعمل على عر�ش احلالت 
املر�صية اأمام الأطباء 

املتخ�ص�صني وامل�صت�صفيات 
املتطورة يف العامل من خالل 

الت�صال بهم عن طريق 
�صبكة الإنرنت والإجابة 

الفورية عليها
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  ا س�ل والع الت يس ا  
    الع سال ا الأ����ص���ب���وع    

ال������ث������ق������ايف 
احل�صيني الأول

     

بجهود �سواعد العراقيني الأخيار يف معمل ال�سياغة 
العمل  يتوا�سل  املقد�سة،  العبا�سية  للعتبة  التابع 
لإجناز   فقرات  ومفا�سل ال�سباك اجلديد ل�سريح 
  ال�سالم، حيث العبا�ش عليه  الف�سل  اأبــي  املــوىل 
التاج  اخلا�سة  بت�سنيع  الأعمال  كافة  من  النتهاء 
العلوي لل�سباك والتي يبلغ عددها 18 تاجًا، ح�سب ما 
حتّدث به احلاج رعد ال�سائغ م�سوؤول  املعمل املذكور.  
املهمة  املــراحــل  من  املرحلة  هــذه  تعترب  واأ�ساف" 
يف هذا امل�سروع الكبري واحليوي ملا حتمله من دقة 
وتركيز يف العمل،  حيث متت �سناعة هذه التيجان مع 
املحافظة على كافة نقو�سه الأ�سلية وبلم�سات يدوية 
متينة ودقيقة على يد خرية من ال�ساغة  العراقيني 

املَهَرة.  
وعن تفا�سيل العمل بنّي احلاج رعد اأنه" يتم خلط 
الذهب ال�سايف عيار 24مع الف�سة النقّية التي ت�سل 
نقاوتها اىل   )99،9( وبن�سبة خلط 2% لتعطي للف�سة 
وتبداأ  الزمني،  عمرها  وتطيل  اخلــا�ــش،  اللمعان 
لوحدة  ال�سباكة  التابعة  ور�سة  يف  �سهرهما  عملية 
الت�سفية وال�سباكة، ثم يخلط املعدنان خلطًا جيدًا 
قبل ال�سب، بعدها يتّم �سحب ال�سبيكة والتي تكون 
ب�سمك   20ملم مباكينة الدرفلة ) 600 ملم( و�سوًل 

اإىل بطانة بعر�ش 30�سم و�سمك 2،5ملم ".  
م�سيفًا " بعدها يتم تهيئة اجلانبني الأي�سر والأمين 
للوجه الأمامي للتاج، لغر�ش البدء بعمليات حلمها، 
والتي تتم بعدة  مراحل جتري بعدها عمليات التفريز 
اأدوات  وبا�ستعمال  بالتاج،  اخلا�سة  النقو�ش  وعمل 

ومعدات خا�سة و�سوًل لل�سكل  النهائي، وبعد النتهاء 
من هذه العملية نقوم بعمليات تنعيم الوجه الأمامي 
كافة  مــن  للتخل�ش  مــراحــل  وعلى  درجـــات،  بــعــّدة 

 اخلطوط وال�سوائب املوجودة عليه ".  
نف�ش  هو  اجلديد  ال�سباك  ت�سميم  اأن   " واأو�ــســح 
مع  والنقو�ش  الــعــام  الهيكل  يف  احلـــايل  ال�سباك 
اإبقائنا على  اإ�سافات وتطويرات وتعديالت،  و�سبب 
نف�ش الت�سميم العام  هو تفّرده بني �سبابيك اأ�سرحة 
ال�سباك  هذا  اأن  علما  العامل،  يف  املقد�سة  العتبات 
 م�سنوع يف عام 1964 - بتمويل من املرجع الديني 
ال�سيد حم�سن  العظمى  اآيــة  اآنــذاك  �سماحة  الأعلى 

احلكيم)قّد�ش �سّره( ".  
يذكر اأن ال�سباك اجلديد ل�سريح املوىل اأبي الف�سل 
العبا�ش عليه ال�سالم متت �سناعته يف ور�ش معمل 
عالية  مبوا�سفات  املقد�سة  التابع  للعتبة  ال�سياغة 
املتانة واجلودة  والدقة، وهو اأول �سباك يتم ت�سنيعه 
الــعــراقــيــني،  وميتاز  ال�ساغة  ــدي  ــاأي وب الــعــراق  يف 
اإىل  ت�ساف  وعــديــدة  وفــريــدة  جديدة  بخ�سائ�ش 
خ�سو�سية انفراده اأ�ساًل بجمالية نقو�سه وزخارفه 
باقي  نقو�ش  عن  ومتّيزه  جميع  قطعه  يف  املــوجــودة 
وزخارف الأ�سرحة يف العامل، حيث �سيتم ا�ستبداله 
هذا  لإبــقــاء  اخل�سو�سية  هــذه  على  املحافظة  مــع 
ال�سرح  الفني اجلميل اأكرب فرتة ممكنة على حاله 
حاماًل خل�سائ�سه  التي جتعله منفردا ومتمّيزا و كما 

�سِهد بذلك ذوو الخت�سا�ش.

للعتبة  الــعــامــة  الأمـــانـــة  الأمـــانـــة  تقيم   
احل�سينية املقد�سة ا�سبوعًا ثقافيًا ح�سينيًا 
وذلــك  بــــريوت،  اللبنانية  العا�سمة  يف 
والثقافة  الفكر  لن�سر  الأمانة  �سعي  �سمن 

الإ�سالمية احل�سينية.
" ان  ــام  ــع ال الأمــــني  مــديــر مكتب  وقـــال 
لأول  �سيقام  احل�سيني  الثقايف  الأ�سبوع 
حا�سنة  لتكون  بريوت  اختريت  وقد  مرة، 
اجلاري  �سباط   27 من  للفرتة  وذلــك  له، 

اىل 4 اآذار 2012".
 " البناء(  الدين  )�سعد  ال�سيد  واأ�ــســاف 
)نفحات  �سعار  حتت  �سيكون  الأ�سبوع  ان 
ال�سالم(  عليه  ال�سهداء  ل�سيد  الوفاء  من 
مــتــنــوعــة، منها  فــعــالــيــات  و�ــســيــتــ�ــســمــن 
عر�ش  خا�ش  لراية قّبة الإمــام احل�سني 
معر�ش  �سيقام  وكــذلــك  الــ�ــســالم،  عليه 
لل�سور واآخر للكتب واملجالت واملل�سقات 
املقد�سة،  احل�سينية  العتبة  من  ال�سادرة 
هذا بجانب املواد ال�سمعية واملرئية املنتجة 

من قبل اإذاعة وف�سائية كربالء وغريها  
واأّكد اأنه: �سيتم توزيع الهدايا والتذكارات 
املرتبطة بال�سرح احل�سيني املطهر ومدينة 
كربالء املقد�سة على الوفود وال�سخ�سيات 

والزوار لأجنحة هذا امللتقى.
ال�ساعة  يف  احلفل  افتتاح  موعد  و�سيكون 
�سباط   27 الإثنني  يوم  ع�سر  من  الثالثة 
عليه  الــ�ــســادق  الإمــــام  جممع  يف   2012
ــق  الـــ�ـــســـالم الـــثـــقـــايف يف بـــــريوت )طــري

املطار(.  
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التخطيط لواقعة الطف

 م وا من ال ا ا  سي�
  ل ا يعال ال ح 

ا ل
نطرية كون التخطيط لواقعة الطف ب�صريا

 س�ا ما ا س�  ل يالت ا لا
   سل   ي ا واس
 ال�س    ستيا  ا من   ا  ح�س
 ا مو احا م مالتع  يتا 
 اس  من م سوم من عا

ل  ا
 ال  ا    ل  ا  سع    من 
  واا  يا ال يي  يسووا
الو الت ل الت ي ا  ا واي من 
  ن ال سي ا ا وال من ا ل ت

 ا و للي1   ل
 ا ا ا  ال�س ي و ح  
  ستيا   ي  ح 
 يي   اا م ت�سن ل  ا ا ال�س
 امتس  سوم    س  تال  سا
 حت وال من ا س ع  من ي
  ا ن معم ت ت ا ما تا
 عا اال من ا  ل  و  م�س
 ع ل ن ام – م  س 

ا
 سل ع ن  من  و ال ا

ومن ا ي ا واس س�ا ما
نظرية كون التخطيط للواقعة اإلهّيا

 س  ا  ا  لا  ل  يالت  ا  ي
 ي  ا  واس  س�ا  مل     ع
  س لا ي ا س ال  ن  ما
 من مع ست�سا ست�س ت م�س يت

 من م ح م ي
 يا من مو ت  ال�س ي ل 

 وا  س�ا  ي   يتا  ال –  سيس
ميال�س اا ي يت

 يتا يسالت ح س  لس ل 
سع ل       ا  

 م ح س�م  ي ا واس  
 تال ت  ال ل سعي  اا

ا
  ي   ا ع ي سمن ا ا
 س  ا  س�ا    ا
 ي  ا  س  ال    ست  يا
 ما سمن ا     س لا
 ا      ي  ا  واس ا�سن 
 س ع ا ي  ا  ل من 
 م  اا ال    الت ييال موا

 نمع وو   وا
 ما سع نمو  يح – عيس�ن ال
   – ي ا واس اا س س�ا
 ي ا سل ال س�الت ت من ا
 م مالتع  ي ا سوا من ا س م

احا
تاأكيد الن�صو�ش على اأن التخطيط لفاجعة 

الطف اإلهي
 ن ال سيتس�م سوس ل م
 س�الت و  عا ي ا واسا
 من ا سال اس يس م ت وا
   ال�س ي ال  ن  ع ا
  ممن ا  م اا ا ع اح ل
 مي  ال�س ي س�ا سن�ا
 يواال ت وا منسيا     ن ا
 ع وا  وا وا ات حت  ال ا
    ع  ا ا اح  ال�س ي
 ت اا  حت سما س ي ل
 لا ي ا س ا سو من الي ل 

 س ع ال�س ي س�ا سن�ا  
  2م س من

ا  ا ع ن   من ا الع ح
    ا ا  ال�س ي قسال 
   ت لا ي ا س ي  ا
 من ا  ال ا سيت    
 موا ام ا لا ي ا س ال ع
   ع  م      ا  ما  ال�س  ي
    ال�س ي موا ما  ي
   ال�س ي سن�ا ا ا ع  ي
 ال�س ي س�ا ا ع  ي   م
 ال�س ا و ا ا ي و  
 ع     س� سا مع ا ل س

  ال�س ي س�ن ا  ا ع 
يلا عل يالت ول وا ال�سوا

 اال�س  ل�سي    ا  س�الت  ا   ن 
و   سا  ست  واستا  ي  ا  واس

ي تال من ا    ت
 يال  ا  س لا  ي ا س ال  ا

و  ع ال�س ي
 س�ا ما سع تا من ا ل �لي
 الي سا الت حا من ا  ال�س ي
 س ن ال وا  ا ستا   
ي ا واس موا ما س لا ي ا
 س�ا ما ت ال�س  ي يال  ا
 من ا ا ستا  ي ا واس

ل س� ال�س يس�ا
س ل لو س ا التخ  ت

ال
توقع النا�ش للفاجعة قبل وقوعها

 سولح     س  ل ا  
 س لا  ي ا س ا سو ا   
 ي  س�ا  ت  ا  س�ا    
 ي  ا  س    ل  ال  س  ال�س

 سعي  ال�سي الع ا ا حس
  ايا
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 4س  وا س لا
 و  ح  س� ن   س�  اال  
 ل س لا ي ا س ال ن است
  ي ل ال�س ي س�ا ما ت
 ح   وا  ي – سا ا 
 لوا  و –  ا س وا 
 ا  ي ا   ا سو  ي م
    ال  ع ت س�ا ا

 عسم ي ا ا ال
 ي ا س ال   ا  نن ا
   ن ا    ل  س لا
 س�ا  ن  ي ا  سا نمن ا حا

 6توم
  م  ا  نن ا اح  سا 

 ل ت  ن س�ا ا س�
   س ن   ا      يا ال�سيخ   
 اس اس  ي ال�س اا   ن 
سع من  ا�س ولو ا  ا�س ن 
  ا  8م ت  ل ال�س ي 
 ي ا واس س�ا مل  سع ن 
 ل    تا  ا  و  ال�س من   وم  ا
ح ل س� لي�سوا ال�س يما

  ا ا لي عي ا    العاق 
 ي ا ع

 ا  س ن ا  ن اا 
اس ا اع اس الا� ال�سو من 
اس ال�سوا اا م    ن سع لوا ا 
 ما  ا  1 ت ا   ل س�ا 
 ا ي سع ن لع  ال�س ي موا
 تت  ال  ا    ي    مم   اا 

11ال
  ي ت ا  ين ال الع 
    س�ا مع ي  ال سومن ا
ا   من 
    سا  

 ح�سي ا   ا ا مم اا ا ل
  مع ت سا لع ا   ت
ت ا�س  ا اوا   اس ين 

 12توم سا ا  و عا يا ت
 واسيت  ا  ال است ا ن   
 ل ع – سا وا عا ي ا

ع من تت من   ا تن ا
 س ي ا ا حا  ا  نعن ا
 لا  عس  يي  ت  اس  لا  ي  ا

 1لا عس لا عس ت ن تا ا

الهوام�ش 
   تاريخ دم�سق ج:14�ــش:239 يف ترجمة احل�سني بن 
يف  �ــش440  ج6  الكمال  تهذيب  طالب.  ابــي  بن  علي 
ترجمة احل�سني بن علي بن اأبي طالب.ترجمة المام 
�ش:86  �سعد  ابن  طبقات  من  ال�سالم  عليه  احل�سني 

ح:299.
  الكايف ج1�ش262.

  الكايف ج1 �ش 280.
  مقتل احل�سني للخوارزمي ج1 �ش164 الف�سل الثامن 
، واللف له. الفتوح لبن اأعثم ج4 �ش328 ابتداء بخرب 
مقتل م�سلم بن عقيل واحل�سني بن علي وولــده. بحار 

النوار ج44�ش248.
  املعجم الكبري ج3 �ش107 م�سند احل�سني بن علي: 
ذكر مولده و�سفته ح2814. جممع الزوائد ج9 �ش188 
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  . مقتل احل�سني للخوارزمي ج1 �ش165:164 الف�سل 
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ابتداء اأخبار مقتل م�سلم بن عقيل واحل�سني بن علي 

وولده.
  . امل�ستدرك على ال�سحيحني ج3 �ش179كتاب معرفة 

من كتاب) فاجعة الطف.. اأبعادها. 
ثمراتها . توقيتها(

• ( تاأليف ال�سيد حممد �سعيد الطباطبائي احلكيم

ال�سحابة: اأول ف�سائل ابي عبد اهلل احل�سني بن علي 
ج3  ال�سحيحة  ال�سل�سلة  عنهما.  اهلل  ر�سي  ال�سهيد 
�ش245 حديث 1171. مقتل احل�سني للخوارزمي ج1 
للمقريزي  ال�سماع  اإمتاع  الثامن.  الف�سل  �ــش160 

ج12 �ش328، ج14 �ش145، وغريها من امل�سادر
  . الر�ــســاد ج2 �ــــش131-132. بحار النـــوار ج44 
ولكن  �ــش218  ج2  الغمة  ك�سف  يف  ومثله  �ـــش263. 

فيه)اأ�سحاب حممد( بدل )اأ�سحاب علي(.
  . تاريخ دم�سق ج45 �ش48 يف ترجمة عمر بن �سعد 
ج21  الكمال  تهذيب  لــه.   واللف وقــا�ــش،  ــي  اأب بــن 
وقا�ش.  اأبــي  بن  �سعد  بن  عمر  ترجمة  يف  �ــش359 
تهذيب التهذيب ج7 �ش369 يف ترجمة  عمر بن �سعد 
للذهبي ج5 �ش195  تاريخ ال�سالم  ابي وقا�ش.  بن 
يف ترجمة عمر بن �سعد بن ابي وقا�ش. وغريها من 

امل�سادر.
  . الكامل يف الثري ج4 �ش242 ذكر مقتل عمر بن 
�سعد وغريه ممن �سهد قتل ا حل�سني من اأحداث �سنة 
66 ه واللف له. ومثله يف تاريخ دم�سق ج45 �ش49 يف 
ترجمة عمر بن �سعد بن ابي وقا�ش ن وتهذيب الكمال 
ج21 �ش359 يف ترجمة عمر بن �سعد بن ابي وقا�ش.

  تاريخ دم�سق ج45 �ش49 يف ترجمة عمر بن �سعد بن 
ابي وقا�ش.، تهذيب الكمال ج21 �ش359 يف ترجمة 
عمر بن �سعد بن ابي وقا�ش. تاريخ ال�سالم للذهبي 
ج5 �ش195 يف ترجمة عمر بن �سعد بن ابي وقا�ش. 
الكامل يف التاريخ ج4 �ش242 ذكر مقتل عمر بن �سعد 
وغريه ممن �سهد مقتل احل�سني من احداث �سنة 66 

هـ . كنز العمال ج13 �ش674 ح37723. 
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 يسي�ا سال 

يف �صيافة 
رئاسة ديوان الوقف 

الشيعي

 كفَل الد�صتور العراقي الذي كتبته الأيادي العراقية 
واأقّره ال�صعب يف فرة ما بعد التغيري عام 2003، احلريات 
قوميات  من  العراقيني  اأطياف  لكافة  والدينية  املدنية 

واأديان ومذاهب واأكرثية واأقليات.
من  الدينية  حقوقها  بلدنا  مكونات  كافة  منت  �صَ وقد 
ظل  يف  وفكر،  ومعتَقد  راأي  وحرية  و�صعائر  ممار�صات 
حقوق اإن�صانية اأتاح لها مبداأ تداول ال�صلطة والف�صل بني 
ال�صلطات الثبات والتطور نحو حتقيق العدالة للجميع، 
با�صتقاللية  متتعت  فقد  العراق  يف  لالأديان  وبالن�صبة 
اأُن�صاأت دواوين اأوقاف خا�صة  كاملة لإدارة �صوؤونها، كما 
وال�صّنة  ال�صيعة  م��ن  الرئي�صية  الدينية  باملكونات 

وامل�صيحيني.

وقد كان ملجلة )الرو�سة احل�سينية( الفر�سة ال�سانحة 
الوقف  ــوان  دي رئي�ش  مع  و�سامل  مو�سع  حــوار  لإجـــراء 
للوقوف على  ال�سيد �سالح احليدري،  �سماحة  ال�سيعي 

جممل دور ون�ساطات الوقف ال�سيعي يف البالد: 

الأوق��اف ا وزارة  حتولت  كيف  احل�صيية:  لرصة 
اأوق��اف خا�صة  يف ظل النظام ال�صابق اإىل دواوي��ن 

بالطوائف العراقية، وما هي مميزات هذا التحول؟
 2003 عــام  الطاغية  �سقوط  بعد   :احليد ال�صيد 

ح�سلت تغيريات عديدة يف النظام الإداري ذو الطابع 
اإلغاء  ومنها  ال�سابق،  يف  قائما  كان  الذي  ال�ستبدادي 
دواويــن  وا�ستحداث  الدينية  وال�سوؤون  ــاف  الأوق وزارة 
اأوقاف لل�سيعة وال�سّنة وامل�سيحيني بدًل منها، وقد جاء 
هذا ال�ستحداث مراعاًة للتخ�س�ش وال�ستقاللية لكل 
طيف من اأطياف بلدنا العزيز، لتاليف هيمنة اأو �سيطرة 
اأو اأ�سراف اأية جهة من جهات الدولة الأخرى كما كان 
الهدف  هذا  حّقَق  وبالتايل  ال�سابق،  النظام  احلال يف 
الطوائف  و�سوؤون  العبادة  لأماكن  حتقيقه  ينبغي  كلما 

ومرا�سيمها الدينية والثقافية.
لو بقي الأمــر على ما كان عليه من وجــود وزارة  فيما 
خا�سعة بطبيعة احلال للمحا�س�سة ف�سنجد اأن هناك 
حقوقا تبقى منقو�سة لطائفة من الطوائف، ولكن هكذا 
دواوين يكون العمل تخ�س�سيًا فيها وبدون اإي تباين يف 
واأن هذا  العدالة، خا�سة  ا�ستح�سال احلقوق وحتقيق 
الرتتيب ل ي�سر اأبدًا مب�سرية العراق الدميقراطية وُيبعد 

املواطن عن احل�سا�سية الطائفية ب�سكل مطلق.

من ا اأك��رث  اإىل  الأرق���ام  ت�صري  احل�صيية:  لرصة 
عن  ف�صاًل  ال�صيعي،  الوقف  يديرها  م��زارًا   )120(
هذا  �صوؤون  تديرون  هل  الوقفية،  الأم��الك  مئات 
هناك  اأم  اإداري���ة  مركزية  خالل  من  ال�صخم  العدد 
توزيع لل�صالحيات يتيح الإدارة املبا�صرة ب�صورة اأكرث 

فاعلية؟
ال�صيد احليد: املزارات يف العراق مرتبطة بالأمانة 

�ساأنها  العامة  الأمانة  ال�سيعية، وهذه  للمزارات  العامة 
�ساأن اأي اأمانة عامة للعتبات املقد�سة، فهي هياأة م�ستقلة 
تقوم باإدارة املزارات ال�سيعية يف جميع اأنحاء العراق.. 

 وس ع
  ال ال

استا ان 
 ل م�ست
 يال�س ال�سيعي

 ستل ام
 ي ليستا

لي ا  من 
 لال 

• حوار:ميثم احل�سناوي - �سباح الطالقاين
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نعم م�سطلح املزار يطلق عمومًا على كم هائل منها ولكن هناك تباين بني مزار واآخر 
من ناحية اهتمام الزائر.

نحن ن�سعى من خالل الأمانة العامة للمزارات لتوفري ما ميكن توفريه.. العدد اأكرث 
مما ذكر يف ال�سوؤال ولكن الهتمامات اأقل مما ُذكر مبعنى اأن هناك اأولوية لبع�ش 
املزارات تدرُّج يف الهتمام والإعمار، فعلى �سبيل املثال هناك اأولوية لإعمار مراقد مثل 
ال�سيد حممد وم�سلم بن عقيل وميثم التمار وزيد بن علي عليهم ال�سالم وبع�ش اأولد 

الأئمة عليهم ال�سالم واأ�سحابهم اأي�سًا. 

لرصة احل�صيية: الأموال والنذور التي تاأتي اإىل املزارات والعتبات املقد�صة ا
�صواء من الداخل اأو من اخلارج، من هي اجلهة امل�صوؤولة عنها، وكيف تتم اإدارتها؟ 
ال�صيد احليد: كل اأمانة عامة للعتبات املقد�سة هي م�سئولة عّما يعنيها يف هذا 

الأمر ا�ستنادا لقانون رقم )19( ل�سنة 2005، فالأمني العام وجمل�ش الإدارة هما َمن 
ا�ستلموها، لأن هناك مبالغ م�سروطة  التي  املبالغ  ال�سرف وفق �سرط  يقرر كيفية 
واأخرى غري م�سروطة واإذا كانت غري م�سروطة فلهم احلق يف ا�ستخدام هذه الأموال 

لأي م�سروع من م�ساريع التطوير اأو خدمة زائري العتبة اأو تطوير العتبة. 
هذه اجلهات هي امل�سئولة متامًا عن هذه الأموال، ونحن من جهتنا نثق بها متام الثقة 
م على  فهي اأدت ول تزال دورا فاعال يف تطوير العتبات وتطوير اخلدمات التي تقدَّ
الرغم من الزيادة الهائلة يف اأعداد الزائرين للعتبات املقد�سة ويف مقدمتهم مدينة 

كربالء املقد�سة.

لرصة احل�صيية: ُي�صاع اأن هناك اأوقافا عينية ومادية �صخمة يف اإيران خا�صة ا
بالعتبات املقد�صة يف العراق وقد تراكمت لأكرث من 30 عامًا ما هي تفا�صيل هذا 

امللف؟ وهل هناك نّية للتفاو�ش ب�صاأن هذه املوقوفات ل�صتالمها؟
ال�صيد احليد: تراكم الأموال لأكرث من ثالثني عاما  كالم  يعّد رجمًا يف الغيب.. 

هناك فعاًل اأوقاف من الإيرانيني اإىل العتبات املقد�سة واإذا كانت م�سروطة فيجب 
اللتزام ب�سرط الواقف.

الواقف، وهي  ب�سرط  املقد�سة  للعتبات  والوقفيات مواردها  الأمــوال  اأن هذه  مبعنى 
فعاًل موجودة منذ زمن قيادة الإمام ال�سيد اخلميني -رحمه اهلل- حيث طلبت اإدارة 
الأوقاف الإيرانية من ال�سيد يف حينه اأن ُت�سرف هذه الأموال يف داخل اإيران لعدم 
التمكن من اإر�سال هذه الأموال اإىل العراق ب�سبب احلرب وب�سبب احلكومة الظاملة 
املوجودة يف العراق اآنذاك، اإل اأن ال�سيد -رحمه اهلل- كتَب لهم باأنه ل يجوز ذلك، 
واإمنا بعد انتهاء احلرب اإن �ساء اهلل وبعد ا�ستالم املوؤمنني زمام الأمر يف العراق ُتر�سل 

هذه الأموال اإىل العتبات املقد�سة.
نحن ل نعرف حجم هذه الوقفيات ونوعها..الت�سريحات بهذا ال�ساأن كلها كالم بعيد 

عن الدقة، ونقول اأن هناك اأموال موجودة ولكن ل توجد اأي قيمة تقديرية لها، وقد 
حتركنا ر�سميًا ف�سافرنا اإىل اإيران مع وفد عراقي والتقينا بوزير الأوقاف الإيراين يف 
نهاية عام 2005، وبحثنا يف هذا املو�سوع وطلبنا منهم القيام بتحليل كامل بخ�سو�ش 
هذه الأموال، وباإطار كل عتبة من العتبات املقد�سة وكل مدينة من املدن املقد�سة، هذا 
جانب واجلانب الثاين بيان �سرط الواقف لأنه يجب علينا اأن نطّبق �سرط الواقف 
من الناحية ال�سرعية فكما هو معروف اأن �سرط الواقف كن�ش ال�سارع. واأ�سرُت اأي�سا 
اإىل �سرورة الإ�سراع يف ا�سرتجاع هذه املبالغ لتنفيذ �سروط الواقفني، لأنه اأمر يحثنا 
ال�سارع املقد�ش على تنفيذه واأن اأي تاأخري يعّد خمالفة �سرعية، ولكننا مل نح�سل يف 

حينها على اأّي رد.
وبعد حوايل ثالث �سنوات قمُت بتوجيه دعوة اإىل وزير الأوقاف الإيراين اجلديد وجاء 
اإىل العراق وزار العتبات املقد�سة والتقى بع�ش امل�سوؤولني العراقيني، ثم زار ال�سيد 
اأن حتوَّل مبالغ  تفاهم على  ال�سي�ستاين -اأعــّزه اهلل -وبعدها وقعنا مذكرة  الإمــام 
املوقوفات اإىل ديوان الوقف ال�سيعي ليتمكن من توزيعها وفق اجلدول الذي ُير�سل مع 
املبالغ لتحقيق �سروط الواقف، ومنذ ذلك التاريخ واإىل يومنا هذا مل نح�سل على 

جواب ومل ن�ستلم اأي �سيء.
ثم ُوّجهت اإلينا دعوة لزيارة اإيران قبل �سهرين تقريبًا فاأجبت اأن قبول الدعوة م�سروط 
بحل م�ساألة املوقوفات �سمن �سقف زمني حمدد، واإذا مل يح�سل ذلك فاأنني �سوف 
اأذهب مبا�سرة اإىل ال�سيد اخلامنئي -اأعّزه اهلل- لي�سع حاًل لهذه امل�ساألة، التي مل 
جند لتاأخريها تف�سريًا �سوى اأن وزير الأوقاف الإيراين الثاين الذي وّقع معي وثيقة 
التفاهم قال يل يف لقاء جمعنا يف جدة على هام�ش اجتماع وزراء الأوقــاف )نحن 
يف حرية من اأمرنا لأنه ياأتي اأ�سخا�ش من جهات متعددة وي�ساألون عن هذه الأموال 
ول ندري من هو امل�سوؤول(، فقلُت له اأنتم وقعتم مذكرة تفاهم معي فلماذا تقولون ل 
نعرف من هو امل�سوؤول؟ وَمن الذي دعاك اإىل العراق ومن وّقع معك مذكرة التفاهم؟ 
نحن امل�سوؤولون عن العتبات املقد�سة كلها.. رئي�ش ديوان الوقف ال�سيعي م�سوؤول عن 

العتبات. احلقيقة كان التهّرب هو اجلواب الوحيد الذي ح�سلنا عليه.
البت  تاأجيل  فيها  تطلب  الإيرانية  اخلارجية  وزارة  من  مذكرة  و�سلتنا  ذلك  بعد 
باملو�سوع فقمُت باإر�سال كتاب اإىل ال�سفري العراقي يف طهران و�سرحُت له املو�سوع 
تف�سيليا وطلبُت منه اأن يتبنى هذا املو�سوع ويراجع وزارة الأوقاف الإيرانية ويعطينا 
النتائج، ومل نح�سل على رّد اأي�سًا فيبدو اأن �سفرينا يف طهران مل يتمكن من احل�سول 
على جواب من وزارة الأوقاف الإيرانية بل و�سلتنا بالتزامن مع ذلك دعوة من جانبهم 
ولكني كما قلت رف�سُت الدعوة واأبلغتهم اأننا فتحنا املو�سوع من خالل �سفارتنا يف 

طهران و�سوف نح�سل على ما نريد.
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لرصة احل�صيية: هناك حتديات كبرية تواجه التحول الذي ح�صل بعد عام ا
2003 ومنها اإعادة اندماج العراق دينيًا مع حميطه العربي والإ�صالمي، فما هو 

دور الوقف ال�صيعي هنا، وما هي اأهم الن�صاطات التي قمتم بها يف هذا املجال؟
ال�صيد احليد: ديوان الوقف ال�سيعي بعيد عن عامل ال�سيا�سة لكننا نح�سر التجمعات 

ه لنا الدعوة فهناك م�ساركات لنا يف جتمعات اإ�سالمية كثرية �سواء على  عندما توجَّ
امل�ستوى الإقليمي اأو الدويل، وقد ح�سرنا موؤمترات عاملية عديدة متّثل القوى الدينية 
يف العامل، وكان رئي�ش ديوان الوقف ال�سيعي ميثل امل�سلمني ال�سيعة يف العراق.. نحن 
نح�سر يف القدر املفيد كما ح�سرنا بقوة يف وثيقة مكة والتي ل تزال وثيقة قوية لها دل 
لتها.. حيث كانت كل فقرة منها ُتعر�ش على �سماحة ال�سيد ال�سي�ستاين )دام ظله( 
اأوًل وناأخذ امل�سادقة عليها منه مبا�سرة للموافقة والإقرار، واحلمد هلل رب العاملني 
 خرجت وثيقة مكة ب�سكل جيد جدًا واأثرت اإيجابيا يف و�سعنا الداخلي مع اأن �سيو
الوهابية يف ال�سعودية مل يوافقوا على ما ورد فيها اأو مل يوقعوا اأو يوؤيدوا على ما ورد 
فيها من الآيات القراآنية ال�سريفة والأحاديث النبوية املتفق عليها بني جميع امل�سلمني.

لرصة احل�صيية: ما هي اأهم امل�صاكل التي يواجهها عمل الديوان؟ وهل هناك ا
خطة ت�صمل ن�صاطات خارجية؟

ال�صيد احليد: يف الن�ساطات اخلارجية نحن حمددون مبيزانية ل ت�سمح لنا اأن 

نقيم م�ساريع يف اخلارج كما هو الأمر بالن�سبة لل�سعودية اأو اإيران على �سبيل املثال.. 
لي�ش  بلدانهم ونحن  للقيام مب�ساريع خارج  هوؤلء لديهم تخ�سي�سات مالية معينة 
لدينا تخ�سي�سات يف هذا املجال، ومع هذا نحن الآن نعمل على اإن�ساء م�ساجد يف 
العوا�سم الأوربية، وحتركنا بداية يف الويج وح�سلنا على املوافقات اخلا�سة، ولكن 
تخ�سي�سات  يخالف  اأن هذا  بحجة  العراقية  التخطيط  وزارة  كان من  العرتا�ش 

وعمل ديوان الوقف ال�سيعي. 
ومع ذلك نحن ن�سغط بقوة من اأجل فتح هذا الباب من خالل تخ�سي�سات معينة 
للن�ساطات اخلارجية، فطلبات اإقامة امل�ساجد ورعاية الن�ساطات الدينية ت�سلنا من 
اأبناء العراق امل�سلمني ال�سيعة يف كل بقاع العامل.. البناء هو املهم لدينا يف الدرجة 
الأوىل ثم تاأتي باقي الن�ساطات فعندما نبني مقرات كبرية وحمرتمة لل�سيعة يف بلدان 

م من خاللها اخلدمات ب�سكل اأو�سع. العام فاإنها �ستكون اإطاللة ميكن اأن تقدَّ

لرصة احل�صيية: هناك ن�صاط لدى الديوان من ناحية اإن�صاء املدار�ش الدينية ا
يف عدد من املحافظات. ما هي مميزات هذه املدار�ش؟ وكيف يتم ال�صتفادة من 

خريجيها؟
ال�صيد احليد: مدار�ش الوقف ال�سيعي تق�سم اإىل ق�سمني، الأول مدار�ش اأكادميية 

والعقائد  الأفكار  كتب  بها  واملق�سود  قبلنا،  من  اإثرائية  كتب  اإ�سافة  مع  اعتيادية 

والأخالقيات امل�ستمدة من مدر�سة اأهل البيت عليهم ال�سالم.. ن�سيف هذه الكتب 
كهدية لهم ولعوائلهم واأ�ساتذتهم مع مراعاة م�ستوى الكتب الفكري للمرحلة العمرية 

للطلبة.
ومن جانب اآخر هناك رعاية منهجية لالحتفالت والن�ساطات الدينية وال�سفرات اإىل 
العتبات املقد�سة من اأجل التوا�سل ومن اأجل بيان مفاهيم الزيارة واأهدافها، ومن هنا 
جند اأن م�ستوى طلبة هذه املدار�ش واأ�ساتذتها ب�سكل عام هو من اأف�سل امل�ستويات 

التعليمية.
يف  املدار�ش  كباقي  فاإنه  ال�سيعي  الوقف  مدار�ش  يف  الدرا�سي  للتح�سيل  وبالن�سبة 
العراق اأي اأن اخلريج منها يذهب اإىل اجلامعات واملعاهد املختلفة. ولكن املدار�ش 
لالإعدادية  معادلة  �سهادة  وتعطي  والأ�سول  والعقائد  الفقه  تدّر�ش  عندنا  الدينية 

ويدخل خريجيها يف كليات العلوم الإ�سالمية يف اجلامعات.

اأن هناك قبول ور�صى لدى ا مل�صنا من خالل زي��ارات العمل  لرصة احل�صيية: 
الأمانات اخلا�صة من الأمانة العامة اجلديدة للمزارات، مع ذلك وجدنا اأن هناك 
احتياجات ملحة لهذه املزارات يف البنى التحتية، وافتقادها للربام ال�صياحية، 

فهل هناك خطة بهذا ال�صاأن؟ 
ال�صيد احليد: نحن يف توجيه ومتابعة م�ستمرة مع الأمانة العامة للمزارات من 

اأجل الدعم، وعملنا متوا�سل يف هذا امل�سمار من خالل الإمكانيات املتوفرة لدينا 
ولكن ل ميكن توفري كل الحتياجات لكل املزارات دفعة واحدة، وكذا احلال بالن�سبة 
للعتبات املقد�سة، لأن امل�ساريع املطلوبة ل تنتهي على الأمد القريب ب�سبب التو�سع 
الكبري املطلوب للمزارات وال�سرورات اخلدمية للزائرين ومراعاة تزايد اأعدادهم 
كل عام ب�سورة هائلة.. نحتاج اإىل وقت اأكرب وعمل متوا�سل ودعم متوا�سل لالأمانات 

اخلا�سة والعامة للعتبات املقد�سة واملزارات.

لرصة احل�صيية: تتزايد احلاجة لإبراز الن�صاطات اخلا�صة بالعتبات املقد�صة ا
يف بغداد والنجف الأ�صرف على م�صتوى البث الف�صائي، ما هي روؤيتكم لهذا الأمر؟ 

وهل هناك خطة لذلك؟
ال�صيد احليد: هذا الأمر بحاجة اإىل درا�سة دقيقة وروؤية م�ستقبلية، واإن كانت 

هناك مطالبات لبث ف�سائي فنحُن نتحف على هذه املطالبات.. هنالك راأي لأن 
تكون ف�سائية كربالء هي الف�سائية الرئي�سية التي تبث برامج ون�ساطات كل العتبات 
اأرى  اأنا  اأخرى  املقد�سة يف العراق لتكون ف�سائية العتبات جميعًا، ولفتح ف�سائيات 
اأننا غري موؤهلني لذلك ب�سبب �سعوبة و�سع �سيا�سة حمددة وروؤية وا�سحة وبرامج 

للمحطات الف�سائية.
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ورعاية ا دعم  يخ�ّش  فيما  للديوان  ن�صاطات  هناك  هل  احل�صيية:  لرصة 
الفقراء واملتعففني والأرامل والأيتام؟

ال�صيد احليد: نقوم بحملة كبرية يف هذا املجال وهناك مبالغ خم�س�سة لأكرث 

من )5500( عائلة ندعمها �سهريًا، وهناك اأي�سًا دعم م�ستمر لكافة الأيتام امل�سجلني 
األف دينار �سهريًا لكل يتيم،  العراق مببلغ خم�سون  ال�سيعي يف  الوقف  يف مدار�ش 
وب�سكل عام م�ساعداتنا م�ستمرة بهذا الجتاه وفيما يخ�ش م�ساريع الزواج وغريها، 
ولكننا ن�سري اإىل اأن اأعداد الأيتام تتزايد ب�سورة م�ستمرة خا�سة لأتباع اأهل البيت 
عليهم ال�سالم وذلك ل�سدة الهجمات الإرهابية املوجهة �سدهم، وبالتايل نحن هنا 
اأي�سًا ندعو كافة القوى اخلرية التي ت�سعى لعمل اخلري اأن تكثف جهودها يف جمال 

رعاية الأرامل والأيتام واملعوزين.

هناك حديث حول حالت ف�صاد اإداري يف اأق�صام الوقف ا لرصة احل�صيية: 
ال�صيعي، فما مدى �صحة هذه الأقوال وما مدى ن�صبة تف�صي الف�صاد؟

ال�صيد احليد: عندما ح�سل حديث حول ف�ساد مايل يف ديوان الوقف ال�سني 

اأراد البع�ش اأن يعمل موازنة بني الوقف ال�سني والوقف ال�سيعي فقال اأن هناك ف�سادا 
ماليا يف الوقف ال�سيعي، ونحن بدورنا نقول لي�ش هناك اأية موؤ�سرات ف�ساد يف الوقف 

ال�سيعي ومل يقّدم لنا اأحد مّمن ادعى هذا الدعاء اأي �سيء من هذا القبيل.

زها بكرثة ا لرصة احل�صيية: ملحافظة كربالء املقد�صة متطلبات خا�صة لتميُّ
املنا�صبات الدينية والزيارات املليونية، ما هي اأبرز اخلطوات املتخذة يف هذا 

املجال؟
ال�صيد احليد: كل جهودنا واأنظارنا باجتاه كربالء احل�سني عليه ال�سالم واأبي 

الف�سل العبا�ش عليه ال�سالم.. تخ�سي�سات هائلة ُقدمت للعتبتني املقد�ستني يف كل 
املنا�سبات، ونحن ن�سعى مبختلف الو�سائل للح�سول على الأموال من اأجل دعم هذه 
م من قبل العتبات هي امتداد  العتبات املقد�سة، وبالتايل فاإن اخلدمات التي تقدَّ
جلهودنا باعتبارها من ت�سكيالت الوقف ال�سيعي، ونحن �سعداء جدًا بجهود العاملني 

يف العتبتني املقد�ستني.

لرصة احل�صيية: كيف ترى �صرورة التوجه نحو اإعالم ذي اأبعاد عاملية وبلغات ا
اأجنبية يف �صبيل ن�صر مباد الإ�صالم احلنيف البعيد عن التطرف والت�صدد ون�صر 

مفاهيم اأهل البيت عليهم ال�صالم؟
ال�صيد احليد: نحن �سعداء جدًا عندما ن�سمع ر�سائل بلغات خمتلفة يف و�سائلنا 

الإعالمية، تو�سل فكر اأتباع اأهل البيت عليهم ال�سالم اإىل عموم امل�سلمني يف العامل، 
خ�سو�سًا واأن هناك هجمة م�سادة كبرية جدًا و�سريرة وافرتاءات كبرية من قبل 

التكفرييني والوهابيني �سد ال�سيعة.

هذا  نطاق  وتو�سيع  املباركة  م�ساعفة هذه اجلهود  اإىل  احلاجة  باأم�ش  اأننا  ونوؤكد 
اجلهود من اأجل الو�سول اإىل اأبعد نقطة يف العامل، واإفهام النا�ش اأن الإ�سالم هو 
الدين احلق ومذهب اأهل البيت هو املذهب احلق، واأن الذين يفرتون على الإ�سالم 

وعلى اأتباع اأهل البيت اإمنا هم جهلة اأو منافقون.

لرصة احل�صيية: هل لديوان الوقف ال�صيعي اأوجه تعاون مع ديوان الوقف ا
ال�صني اأو ديوان الوقف امل�صيحي؟ 

ال�صيد احليد: من جملة الأهداف يف م�سودة قانون الوقف ال�سيعي التعاون بني 

ال�سيعة وال�سنة والتعاون بني امل�سلمني وغري امل�سلمني، ونحن متم�سكون بهذا املبداأ 
وهذا هو اأي�سًا راأي املرجعية الدينية العليا املتمثلة ب�سماحة ال�سيد ال�سي�ستاين )دام 
�سله(..عالقاتنا جيدة جدًا مع رئا�سة ديوان الوقف ال�سني بالرغم من وجود بع�ش 
الختالفات التي ل توؤثر اإطالقًا على قوة العالقة بيننا، وكذا احلال مع القيادات 
الدينية امل�سيحية وال�سابئة وغريها، عالقاتنا متميزة معها �سواء كان باحل�سور اأو 

بامل�ساهمة اأو اأي اأمر من اأمور التوا�سل.

لرصة احل�صيية: : هنالك م�صكلة مزمنة يعاين منها منت�صبو العتبات املقد�صة ا
وهي موقفهم الوظيفي حيث اأنهم غري منتمني اإىل �صّلم الرواتب الوظيفي للدولة 

والمتيازات وال�صمانات التي يقدمها، ما هو تعليقكم على هذا املو�صوع؟
ال�صيد احليد: امل�ساألة لي�ست متعلقة بالوظيفة احلكومية اأو غري احلكومية اأمنا 

هي قلق املنت�سب على م�سريه عند نهاية خدمته يف العتبات املقد�سة، نحن ب�سدد 
اإكمال م�سروع �سندوق تقاعدي ملنت�سبي العتبات املقد�سة واملزارات، وقد �سعنا اأ�س�سًا 
مطابقة متامًا ملا هو موجود يف باقي موؤ�س�سات ودوائر الدولة، بل اأنني اأرى اأن تقاعد 
منت�سبي العتبات واملزارات �سوف يكون اأكرب مما هو موجود يف دوائر الدولة، لأن 
قوانني الدولة حتدد رواتب املوظفني وفقًا لل�سهادات الأكادميية فقط، فيما يختلف 
باخلربة  تتعلق  اإ�سافية  حمفزات  هناك  �ستكون  حيث  املقد�سة  العتبات  يف  الأمــر 
والإخال�ش والإمكانية والعالوات ال�سنوية التي �ستكون اأكرب مما هو موجود يف دوائر 
الدولة.. �سيكون الراتب التقاعدي ملنت�سبي العتبات املقد�سة اأكرث من موظفي الدولة.

لرصة احل�صيية: كلمة اأخرية؟ا

�سيما  ول  املقد�سة  العتبات  يف  العاملني  من  جــدًا  �سعيد  اأنــا   :احليد ال�صيد 

العتبتني احل�سينية والعبا�سية املقد�ستني، ملا مل�ستُه من ارتياح النا�ش وخا�سة بعد 
انتهاء الزيارة الأربعينية الأخرية، حيث اجلميع يثنون ثناء عاليا على جهود هاتني 
املوؤ�س�ستني الدينيتني املقد�ستني... اأمتنى اخلري ملنت�سبي العتبات املقد�سة وللعراقيني 

جميعًا والرفعة وال�سوؤدد لبلدنا العزيز.

15ربيع الثاين  1433هـ



• يعّدها ويحررها : �سباح الطالقاين

املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تــقــّدم 
الكربالئي بتعازيه اإىل عوائل ال�سهداء من زوار الإمام احل�سني )عليه 
ال�سالم( �سائال اهلل تعاىل ال�سفاء للجرحى، وتقدم كذلك بالعزاء اأي�سا 
البطلني املالزم نزهان اجلبوري من احلويجة من  ال�سهيدين  لعائلة 
حمافظة كركوك ونائب العريف علي احمد املقدمي من دياىل، الَذين 
ج�ّسدا روَح املواطن ال�سادق بت�سحيتهما البطولية من اجل حماية زوار 
الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( وهو منوذج ينبغي اأن يحتذى به من قبل 

الطبقة ال�سيا�سية يف العراق وامل�سوؤولني ب�سورة عامة.
من  الثانية  اخلطبة  يف  املقد�سة  كربالء  يف  اجلمعة  خطيب  واأ�ساف 
�سالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�سينية املقد�سة يف 19- �سفر-

مواطنوه  عرّب  الذي  ال�سعب  هذا  اأن  املوافق 13-1-2012م،  1433هـ 
عن ح�ّسهم الوطني ينبغي اأن يتج�ّسد لدى الكتل ال�سيا�سية وامل�سوؤولني 
ب�سورة عامة وتنظر كل كتلة  اإىل الأخرى كما ينظر كلُّ مواطن من 
ار�ش هذا الوطن اإىل مواطنه الآخر حتى وان خالفه يف دينه ومذهبه 
وعرقه، فاملواطن الذي َي�سهر وُيجهد نف�سه وي�سّحي بها ويرّمل زوجته 
وُيَيتِّم اأطفاله من اجل اأن يحيا بقية اأبناء بلده ويحاف على اأرواحهم 

وم�ساحلهم هو املثال للت�سحية يف �سبيل اهلل والوطن.
الإمام  زوار  جلميع  اجلميل  والثناء  اجلزيل  بال�سكر  �سماحته  وتقدَم 
احل�سني عليه ال�سالم واأ�سحاب املواكب والهيئات على اإحيائهم لهذه 
بقاء  للت�سحية من اجل  ال�ستعداد  املليونية وجت�سيدهم روح  الزيارة 
ودميومة هذه ال�سعائر. وتوجه اإليهم بان اإحياء الرتباط العاطفي مع 
الإمام احل�سني عليه ال�سالم ودميومته اأمر مهم اأكد عليه الأئمة عليهم 
ال�سالم واإطعام الطعام حمبوب �سرعًا عند اهلل تعاىل، ولكن يف نف�ش 
الوقت فان التاأكيد بنف�ش امل�ستوى بل اأكرث �سيعطي لكل �سيء ا�ستحقاقه 
بح�سب املوازين ال�سرعية لي�ش اأكرث ول اقل، وذلك بالتفقه يف الدين 
واإقامة ال�سالة وحفظها والأمر باملعروف والنهي عن املنكر وجتّنب 
و�سدق  الفا�سلة  بالأخالق  النف�ش  وتهذيب  الل�سان   وحف احلــرام 
الن�ساطات  هذه  لأن  والعهود،  بالوعد  والوفاء  الأمانة  واأداء  احلديث 
عليهم  البيت  لأهــل  الن�سداد  منها  يــراد  العزاء  وجمال�ش  واملرا�سيم 

ال�سالم وتقوية الرتباط بهم.

اأكد ممثل املرجعية الدينية العليا �سماحة ال�سيد احمد ال�سايف يف اخلطبة 
يف  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  اأقيمت  التي  اجلمعة  �سالة  من  الثانية 
26�سفر1433هـ املوافق 20-1-2012م،" اإن العراق ُيبنى ويتطور من 
اأبنائه، واإن ال�سعب العراقي  ال�سيا�سة من خالل  اأبنائه، وتو�سع له  خالل 
ل زال يثق مبن اختارهم.. عليهم فقط اأن يخل�سوا النّية للخدمة، فالبلد 
اأن يكون الإن�سان خمل�سًا  فيه ا�ستحقاقات وهذه ال�ستحقاقات ت�ستدعي 
اإل بتحكيم منطق احلكمة  مــاأزق  اأي  للخروج من  لنا  بداخله.. ول جمال 

والعقل واجللو�ش لغر�ش التفاهم".
وعّلق �سماحته على الأحداث اجلارية بقوله" اإنه ل خروج من هذه الأزمة اإل 
باأن يكون هناك ا�ستعداد نف�سي لكل الأطراف حلل امل�ساكل.. واإذا مل يكن 
هناك ا�ستعداد حيث ، لو جل�سنا مئة جل�سة قطعًا �سينظر احدنا لالآخر نظرة 

عدم الثقة والتاآمر واخلداع واأمثال هذه امل�سطلحات".
و�سدد �سماحته على" اإن ج�سور الثقة لبد اأن مُتد وحالت التفاهم ل بد 
اإ�سافية، والبلد ل يريد م�سائل تبقى  اأن ت�سود فالبلد ل يتحمل ت�سنجات 
دائمًا حمل توتر بني الفرقاء، لبد اأن جنل�ش ونتحاور ونحّكم منطق العقل 
واحلكمة وهذا ال�سعب ي�ستحق مّنا كل ذلك والكل معني يف ذلك، فالعراق 
بلد نفتخر بالنتماء اإليه وفيه من الت�سحيات التي مل تدون ولو فت�سنا عنها 
لوجدنا فيها ال�سيء الكثري، وان منطق العقل واحلكمة يقول اأنا اأتنازل عن 
�سيء واأنت تتنازل عن �سيء ولبد اأن نحب اأبناء هذا ال�سعب ونعمل �سوية من 

اجل النهو�ش بالبلد.."
وختم �سماحته" حتتاج هذه املبادرة اإىل جراأة واىل حمبة.. واإذا تعاملنا 
بهذه الروح احلقيقية املحبة والراعية للبلد، وكل واحد ي�سعر اإن عليه بع�ش 
والنا�ش  وحمبة،  واأمل  تفاوؤل  فيها  اأخرى  بعني  �ساه  فالبلد  اللتزامات، 
كلها تنتظر اخلري اإن �ساء اهلل تعاىل من احلكومة املنتخبة على اأ�سا�ش حر 

ونزيه.

:ربال صيال  :صايفال�صيد ال  

احل�ش الوطني ال�صعبي يجب اأن يتج�ّصد 
لدى الكتل ال�صيا�صية

ل جمال للخروج من املاآزق اإل 
مبنطق احلكمة والعقل 

املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  تــقــّدم 
الكربالئي بتعازيه اإىل عوائل ال�سهداء من زوار الإمام احل�سني )عليه 
ال�سالم( �سائال اهلل تعاىل ال�سفاء للجرحى، وتقدم كذلك بالعزاء اأي�سا 
البطلني املالزم نزهان اجلبوري من احلويجة من  ال�سهيدين  لعائلة 
حمافظة كركوك ونائب العريف علي احمد املقدمي من دياىل، الَذين 
البطلني املالزم نزهان اجلبوري من احلويجة من  ال�سهيدين  لعائلة 
حمافظة كركوك ونائب العريف علي احمد املقدمي من دياىل، الَذين 
البطلني املالزم نزهان اجلبوري من احلويجة من  ال�سهيدين  لعائلة 

ج�ّسدا روَح املواطن ال�سادق بت�سحيتهما البطولية من اجل حماية زوار 
الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( وهو منوذج ينبغي اأن يحتذى به من قبل 

الطبقة ال�سيا�سية يف العراق وامل�سوؤولني ب�سورة عامة.
من  الثانية  اخلطبة  يف  املقد�سة  كربالء  يف  اجلمعة  خطيب  واأ�ساف 

�سالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�سينية املقد�سة يف 
املوافق  1433هـ 

عن ح�ّسهم الوطني ينبغي اأن يتج�ّسد لدى الكتل ال�سيا�سية وامل�سوؤولني 
ب�سورة عامة وتنظر كل كتلة  اإىل الأخرى كما ينظر كلُّ مواطن من 
عن ح�ّسهم الوطني ينبغي اأن يتج�ّسد لدى الكتل ال�سيا�سية وامل�سوؤولني 
ب�سورة عامة وتنظر كل كتلة  اإىل الأخرى كما ينظر كلُّ مواطن من 
عن ح�ّسهم الوطني ينبغي اأن يتج�ّسد لدى الكتل ال�سيا�سية وامل�سوؤولني 

ار�ش هذا الوطن اإىل مواطنه الآخر حتى وان خالفه يف دينه ومذهبه 
وعرقه، فاملواطن الذي َي�سهر وُيجهد نف�سه وي�سّحي بها ويرّمل زوجته 
وُيَيتِّم اأطفاله من اجل اأن يحيا بقية اأبناء بلده ويحاف على اأرواحهم 
وعرقه، فاملواطن الذي َي�سهر وُيجهد نف�سه وي�سّحي بها ويرّمل زوجته 
وُيَيتِّم اأطفاله من اجل اأن يحيا بقية اأبناء بلده ويحاف على اأرواحهم 
وعرقه، فاملواطن الذي َي�سهر وُيجهد نف�سه وي�سّحي بها ويرّمل زوجته 

وم�ساحلهم هو املثال للت�سحية يف �سبيل اهلل والوطن.
الإمام  زوار  جلميع  اجلميل  والثناء  اجلزيل  بال�سكر  �سماحته  وتقدَم 
احل�سني عليه ال�سالم واأ�سحاب املواكب والهيئات على اإحيائهم لهذه 
بقاء  للت�سحية من اجل  ال�ستعداد  املليونية وجت�سيدهم روح  الزيارة 
ودميومة هذه ال�سعائر. وتوجه اإليهم بان اإحياء الرتباط العاطفي مع 
الإمام احل�سني عليه ال�سالم ودميومته اأمر مهم اأكد عليه الأئمة عليهم 
ال�سالم واإطعام الطعام حمبوب �سرعًا عند اهلل تعاىل، ولكن يف نف�ش 
الإمام احل�سني عليه ال�سالم ودميومته اأمر مهم اأكد عليه الأئمة عليهم 
ال�سالم واإطعام الطعام حمبوب �سرعًا عند اهلل تعاىل، ولكن يف نف�ش 
الإمام احل�سني عليه ال�سالم ودميومته اأمر مهم اأكد عليه الأئمة عليهم 

الوقت فان التاأكيد بنف�ش امل�ستوى بل اأكرث �سيعطي لكل �سيء ا�ستحقاقه 
بح�سب املوازين ال�سرعية لي�ش اأكرث ول اقل، وذلك بالتفقه يف الدين 
واإقامة ال�سالة وحفظها والأمر باملعروف والنهي عن املنكر وجتّنب 
و�سدق  الفا�سلة  بالأخالق  النف�ش  وتهذيب  الل�سان   وحف احلــرام 
الن�ساطات  هذه  لأن  والعهود،  بالوعد  والوفاء  الأمانة  واأداء  احلديث 
عليهم  البيت  لأهــل  الن�سداد  منها  يــراد  العزاء  وجمال�ش  واملرا�سيم 

ال�سالم وتقوية الرتباط بهم.

احل�ش الوطني ال�صعبي يجب اأن يتج�ّصد 
لدى الكتل ال�صيا�صية

اأكد ممثل املرجعية الدينية العليا �سماحة ال�سيد احمد ال�سايف يف اخلطبة 
يف  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  اأقيمت  التي  اجلمعة  �سالة  من  الثانية 

سفر�26
اأبنائه، واإن ال�سعب العراقي  ال�سيا�سة من خالل  اأبنائه، وتو�سع له  خالل 
ل زال يثق مبن اختارهم.. عليهم فقط اأن يخل�سوا النّية للخدمة، فالبلد 
اأن يكون الإن�سان خمل�سًا  فيه ا�ستحقاقات وهذه ال�ستحقاقات ت�ستدعي 
اإل بتحكيم منطق احلكمة  مــاأزق  اأي  للخروج من  لنا  بداخله.. ول جمال 

والعقل واجللو�ش لغر�ش التفاهم
وعّلق �سماحته على الأحداث اجلارية بقوله

باأن يكون هناك ا�ستعداد نف�سي لكل الأطراف حلل امل�ساكل.. واإذا مل يكن 
هناك ا�ستعداد حيث ، لو جل�سنا مئة جل�سة قطعًا �سينظر احدنا لالآخر نظرة 

عدم الثقة والتاآمر واخلداع واأمثال هذه امل�سطلحات
و�سدد �سماحته على

اإ�سافية، والبلد ل يريد م�سائل تبقى  اأن ت�سود فالبلد ل يتحمل ت�سنجات 
دائمًا حمل توتر بني الفرقاء، لبد اأن جنل�ش ونتحاور ونحّكم منطق العقل 
واحلكمة وهذا ال�سعب ي�ستحق مّنا كل ذلك والكل معني يف ذلك، فالعراق 
بلد نفتخر بالنتماء اإليه وفيه من الت�سحيات التي مل تدون ولو فت�سنا عنها 
لوجدنا فيها ال�سيء الكثري، وان منطق العقل واحلكمة يقول اأنا اأتنازل عن 
�سيء واأنت تتنازل عن �سيء ولبد اأن نحب اأبناء هذا ال�سعب ونعمل �سوية من 

اجل النهو�ش بالبلد..
وختم �سماحته

بهذه الروح احلقيقية املحبة والراعية للبلد، وكل واحد ي�سعر اإن عليه بع�ش 
والنا�ش  وحمبة،  واأمل  تفاوؤل  فيها  اأخرى  بعني  �ساه  فالبلد  اللتزامات، 
كلها تنتظر اخلري اإن �ساء اهلل تعاىل من احلكومة املنتخبة على اأ�سا�ش حر 

ونزيه.

ل جمال للخروج من املاآزق اإل 
مبنطق احلكمة والعقل 
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ال�سالم حثَّ  الع�سكري عليه  الإمــام احل�سن  ا�ست�سهاد  مبنا�سبة ذكرى 
الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 
يف اخلطبة الثانية من �سالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�سينية 
املوؤمنني  27-1-2012م  املوافق  هـ   1433الأول ربيع   3 يف  املقد�سة 
الكرام احل�سور املكّثف والفاعل لزيارة مرقد الع�سكريني وتعزية الإمام 
احل�سن  اأبيه  ب�سهادة  ال�سريف  فرجه  تعاىل  اهلل  عجل  املنتظر  احلجة 

الع�سكري عليه ال�سالم.
ولفَت ممثل املرجعية الدينية العليا اإن احل�سور الكبري يف هذه املنا�سبة 
يعرّب عن قوة الولء وال�سمود وال�سرب والثبات على املبادئ، مع ما يف 
الزيارة من ال�ستمداد والتزّود من اجلوانب الروحية واملعنوية واإظهار 

قوة النت�ساب لأهل البيت عليهم ال�سالم.
ونقَل �سماحة ال�سيخ الكربالئي عن الكثري من ال�سا�سة العراقيني �سكواهم 
من تدخل دول اجلوار يف �سوؤون العراق وت�سدر الكثري من الت�سريحات 
الراف�سة والغا�سبة باإزاء هذه التدخالت، مبينًا اأن علينا قبل ذلك اأن 
نبحث يف اأ�سباب هذا التدخل مع اإن العراق ميتلك الكثري من مقومات 

القوة والهيبة والحرتام من قبل الآخرين له.
وت�ساءل �سماحته عن الأ�سباب التي وفّرت مدخال واأعطت فر�سة لهذه 
الدول للتدخل وا�ستمراره خالل هذه ال�سنوات.. مع اإن مقومات ما يجعل 
العراق ذي هيبة واحرتام التي متنع تدخل الآخرين متوفرة وعزى ذلك 
الت�ستت  حّد  و�سل  والــذي  ال�سيا�سية  الكتل  بني  ال�سديد  الختالف  اإىل 
والتنّفر بل التناحر وتبادل التهامات واأدى اإىل اإ�سعاف موقف العراق مع 
الدول الأخرى هو الذي وفّر مدخال واأعطى فر�سة لهذه الدول للتدخل يف 
�سوؤون العراق، ولو اإن هذه الكتل وحّدت �سفوفها يف حدٍّ اأدنى من التوحد 
لردع الآخرين عن التدخل ولكن هذا الختالف الذي و�سل حّد التناحر 
والت�سارع والذي جعل بع�ش الكتل مع البع�ش الآخر كالأعداء، بينما ينبغي 
اأن يكون و�سعها ككتل انُتخبت من قبل اأبناء ال�سعب العراقي املوحد لكي 
تتحّمل امل�سوؤولية امل�سرتكة يف الدفاع عن م�سالح العراق وحماية حقوقه، 
ول يتاأتى ذلك اإل من خالل توحيد ال�سف وجتاوز اخلالفات والتنازل ولو 

بحدٍّ اأدنى ي�سمن هيبة العراق واحرتامه من قبل الآخرين.

بنّي ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة �سماحة 
ال�سيد احمد ال�سايف يف اخلطبة الثانية من �سالة اجلمعة التي اأقيمت يف 
العتبة احل�سينية املقد�سة يف 10 ربيع الأول 1433هـ املوافق 3-2-2012م، يف 
�سياق ت�ساوؤل �سماحته عن الأزمات ال�سيا�سية يف البلد" اأن الو�سع عمومًا يحتاج 
اإىل اأكرث من خلية حلل الأزمة ل بالكالم فقط واإمنا بال�سعي احلثيث، فهناك 
م�ساكل منها اإن العراق اإىل الآن مل يخرج من البند ال�سابع وهذا يعني اإنه ل 
يزال منقو�ش ال�سيادة، ونحن هنا نت�ساءئل.. من يعطل احلل؟ هل هي دولة 
اأجنبية؟ واأين �سيا�سة العراق اخلارجية حلل هذه امل�سكلة؟ هل هناك جهات 
داخلية تعّطل ولفائدة َمن؟ امل�سكلة يجب اأن تواجه باإرادة قوية وباأفكار جادة، 
لأن الأزمة يف البلد متجهة اإىل جمهول ونحن نت�ساءل اأي�سا عّمن يتحمل هذه 

امل�سوؤولية؟"
ويف معر�ش اإجابته اأّكد �سماحته" اإن ال�سا�سة ميكن اأن يِحّلوا الأزمة ال�سيا�سية 
ولكن يجب اأن تكون خطواتهم �سريعة حللها، ل توجد اأزمــة ل حتتاج اإىل 
تنازل، وبالنتيجة اأنا ك�سيا�سي واأنت ك�سيا�سي لبد اأن نتنازل عن بع�ش الأ�سياء 
للخروج من هذه الأزمة، ولعلنا اأحوج ما نكون الآن اإىل ر�ش �سفوفنا واىل 
تكاتف ال�سيا�سيني فيما بينهم واىل التنازل عن امل�ساكل اخلا�سة، فالأمر بات 
ك اأوراقا  وا�سحًا اأنه ومن خالل امل�سهد ال�سيا�سي هناك اأطراف خارجية حترِّ

لها يف الداخل".
وتابع �سماحته" اإن امل�سوؤول الناجح يجب اأن يكون جريئًا ووا�سحًا مع كل 
اعتزازي باجلهات اخلارجية املحّبة.. والأمــر ل يعنيهم بل الأمــر يعنيكم 
انتم اأيها ال�سيا�سيني وهذا الكالم ل اأحب اأن اأتطرق اإليه كثريًا اإمنا احلليم 
تكفيه الإ�سارة، فالعالقات لبد اأن تكون عالقات طيبة وم�سالح م�سرتكة 
وهذا كله جيد يف حدود حف اجلوار وامل�سالح امل�سرتكة ويف حدود الروؤى 
والأفكار.. اأنتم ك�سيا�سيني يف العراق ما هي روؤيتكم اخلا�سة لإنقاذ البلد؟ وما 
هي م�ساريعكم التي من اأجلها �سوتت اجلماهري لكم؟ القرار لبد اأن يكون 

باأيديكم وهذه امل�ساألة اإذا ملكتموها فاإن بقية الأمور �سُتحّل".

:ربال صيال  :صايفال�صيد ال  

م التعازي بذكرى ا�صت�صهاد الإمام  يقدِّ
الع�صكري ويدعو ال�صيا�صيني لنبذ التناحر

ك اأوراقا لها يف الداخل اأطراف خارجية حترِّ

ال�سالم حثَّ  الع�سكري عليه  الإمــام احل�سن  ا�ست�سهاد  مبنا�سبة ذكرى 
الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل 
يف اخلطبة الثانية من �سالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�سينية 

يف  املقد�سة 
الكرام احل�سور املكّثف والفاعل لزيارة مرقد الع�سكريني وتعزية الإمام 
احل�سن  اأبيه  ب�سهادة  ال�سريف  فرجه  تعاىل  اهلل  عجل  املنتظر  احلجة 

الع�سكري عليه ال�سالم.
ولفَت ممثل املرجعية الدينية العليا اإن احل�سور الكبري يف هذه املنا�سبة 
يعرّب عن قوة الولء وال�سمود وال�سرب والثبات على املبادئ، مع ما يف 
الزيارة من ال�ستمداد والتزّود من اجلوانب الروحية واملعنوية واإظهار 

قوة النت�ساب لأهل البيت عليهم ال�سالم.
ونقَل �سماحة ال�سيخ الكربالئي عن الكثري من ال�سا�سة العراقيني �سكواهم 

قوة النت�ساب لأهل البيت عليهم ال�سالم.
ونقَل �سماحة ال�سيخ الكربالئي عن الكثري من ال�سا�سة العراقيني �سكواهم 

قوة النت�ساب لأهل البيت عليهم ال�سالم.

من تدخل دول اجلوار يف �سوؤون العراق وت�سدر الكثري من الت�سريحات 
الراف�سة والغا�سبة باإزاء هذه التدخالت، مبينًا اأن علينا قبل ذلك اأن 
من تدخل دول اجلوار يف �سوؤون العراق وت�سدر الكثري من الت�سريحات 
الراف�سة والغا�سبة باإزاء هذه التدخالت، مبينًا اأن علينا قبل ذلك اأن 
من تدخل دول اجلوار يف �سوؤون العراق وت�سدر الكثري من الت�سريحات 

نبحث يف اأ�سباب هذا التدخل مع اإن العراق ميتلك الكثري من مقومات 
القوة والهيبة والحرتام من قبل الآخرين له.

وت�ساءل �سماحته عن الأ�سباب التي وفّرت مدخال واأعطت فر�سة لهذه 
الدول للتدخل وا�ستمراره خالل هذه ال�سنوات.. مع اإن مقومات ما يجعل 
العراق ذي هيبة واحرتام التي متنع تدخل الآخرين متوفرة وعزى ذلك 
الت�ستت  حّد  و�سل  والــذي  ال�سيا�سية  الكتل  بني  ال�سديد  الختالف  اإىل 
والتنّفر بل التناحر وتبادل التهامات واأدى اإىل اإ�سعاف موقف العراق مع 
الدول الأخرى هو الذي وفّر مدخال واأعطى فر�سة لهذه الدول للتدخل يف 
�سوؤون العراق، ولو اإن هذه الكتل وحّدت �سفوفها يف حدٍّ اأدنى من التوحد 
الدول الأخرى هو الذي وفّر مدخال واأعطى فر�سة لهذه الدول للتدخل يف 
�سوؤون العراق، ولو اإن هذه الكتل وحّدت �سفوفها يف حدٍّ اأدنى من التوحد 
الدول الأخرى هو الذي وفّر مدخال واأعطى فر�سة لهذه الدول للتدخل يف 

لردع الآخرين عن التدخل ولكن هذا الختالف الذي و�سل حّد التناحر 
والت�سارع والذي جعل بع�ش الكتل مع البع�ش الآخر كالأعداء، بينما ينبغي 
اأن يكون و�سعها ككتل انُتخبت من قبل اأبناء ال�سعب العراقي املوحد لكي 
والت�سارع والذي جعل بع�ش الكتل مع البع�ش الآخر كالأعداء، بينما ينبغي 
اأن يكون و�سعها ككتل انُتخبت من قبل اأبناء ال�سعب العراقي املوحد لكي 
والت�سارع والذي جعل بع�ش الكتل مع البع�ش الآخر كالأعداء، بينما ينبغي 

تتحّمل امل�سوؤولية امل�سرتكة يف الدفاع عن م�سالح العراق وحماية حقوقه، 
ول يتاأتى ذلك اإل من خالل توحيد ال�سف وجتاوز اخلالفات والتنازل ولو 

بحدٍّ اأدنى ي�سمن هيبة العراق واحرتامه من قبل الآخرين.

م التعازي بذكرى ا�صت�صهاد الإمام  يقدِّ
الع�صكري ويدعو ال�صيا�صيني لنبذ التناحر

بنّي ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة �سماحة 
ال�سيد احمد ال�سايف يف اخلطبة الثانية من �سالة اجلمعة التي اأقيمت يف 

العتبة احل�سينية املقد�سة يف 
�سياق ت�ساوؤل �سماحته عن الأزمات ال�سيا�سية يف البلد

اإىل اأكرث من خلية حلل الأزمة ل بالكالم فقط واإمنا بال�سعي احلثيث، فهناك 
م�ساكل منها اإن العراق اإىل الآن مل يخرج من البند ال�سابع وهذا يعني اإنه ل 
يزال منقو�ش ال�سيادة، ونحن هنا نت�ساءئل.. من يعطل احلل؟ هل هي دولة 
اأجنبية؟ واأين �سيا�سة العراق اخلارجية حلل هذه امل�سكلة؟ هل هناك جهات 
داخلية تعّطل ولفائدة َمن؟ امل�سكلة يجب اأن تواجه باإرادة قوية وباأفكار جادة، 
لأن الأزمة يف البلد متجهة اإىل جمهول ونحن نت�ساءل اأي�سا عّمن يتحمل هذه 

امل�سوؤولية؟
ويف معر�ش اإجابته اأّكد �سماحته

ولكن يجب اأن تكون خطواتهم �سريعة حللها، ل توجد اأزمــة ل حتتاج اإىل 
تنازل، وبالنتيجة اأنا ك�سيا�سي واأنت ك�سيا�سي لبد اأن نتنازل عن بع�ش الأ�سياء 
للخروج من هذه الأزمة، ولعلنا اأحوج ما نكون الآن اإىل ر�ش �سفوفنا واىل 
تكاتف ال�سيا�سيني فيما بينهم واىل التنازل عن امل�ساكل اخلا�سة، فالأمر بات 
ك اأوراقا  وا�سحًا اأنه ومن خالل امل�سهد ال�سيا�سي هناك اأطراف خارجية حترِّ
تكاتف ال�سيا�سيني فيما بينهم واىل التنازل عن امل�ساكل اخلا�سة، فالأمر بات 
ك اأوراقا  وا�سحًا اأنه ومن خالل امل�سهد ال�سيا�سي هناك اأطراف خارجية حترِّ
تكاتف ال�سيا�سيني فيما بينهم واىل التنازل عن امل�ساكل اخلا�سة، فالأمر بات 

لها يف الداخل
وتابع �سماحته

اعتزازي باجلهات اخلارجية املحّبة.. والأمــر ل يعنيهم بل الأمــر يعنيكم 
انتم اأيها ال�سيا�سيني وهذا الكالم ل اأحب اأن اأتطرق اإليه كثريًا اإمنا احلليم 
اعتزازي باجلهات اخلارجية املحّبة.. والأمــر ل يعنيهم بل الأمــر يعنيكم 
انتم اأيها ال�سيا�سيني وهذا الكالم ل اأحب اأن اأتطرق اإليه كثريًا اإمنا احلليم 
اعتزازي باجلهات اخلارجية املحّبة.. والأمــر ل يعنيهم بل الأمــر يعنيكم 

تكفيه الإ�سارة، فالعالقات لبد اأن تكون عالقات طيبة وم�سالح م�سرتكة 
وهذا كله جيد يف حدود حف اجلوار وامل�سالح امل�سرتكة ويف حدود الروؤى 
والأفكار.. اأنتم ك�سيا�سيني يف العراق ما هي روؤيتكم اخلا�سة لإنقاذ البلد؟ وما 
هي م�ساريعكم التي من اأجلها �سوتت اجلماهري لكم؟ القرار لبد اأن يكون 

باأيديكم وهذه امل�ساألة اإذا ملكتموها فاإن بقية الأمور �سُتحّل

ك اأوراقا لها يف الداخل اأطراف خارجية حترِّ

�����صَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َصُن ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ َك ِباحْلِ اْدُع اإىَِل �َصِبيِل َربِّ
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النزاهة عند
اإلمام الحسين

اجلزء الثاين

واإن يف املقارنة بني املعروف واللوؤم وتنظريهما برجلني مت�سادين �سكاًل وم�سمونًا، 
حر�سًا وا�سحًا منه ع على تر�سيخ قيم املعروف والرتغيب اإليه باأعتباره اإنه )كل 
فعل يعرف بالعقل او ال�سرع ح�سنه(، ف�سيتطيع كل اأحد كالرجل احل�سن اجلميل 
الذي ي�سر الناظرين بفعله، ويفوق العاملني باإقدامه اأو يكون كالرجل القبيح امل�سوه 
اأثر هذا التمثيل باأعتباره  الذي تنفر منه القلوب، وتغ�ش دونه الب�سار، ويتجلى 
الإلهي  الأمتنان  جوانب  من  جانبًا  لنا  فيعك�ش  املخالفة،  يف  التورط  من  حتذيرًا 
املتمثل باإر�سادات املع�سومني عليهم ال�سالم، اأ�ستباقًا للحدث وحفظًا من الوقوع 
من  التقنني  متار�ش  التي  الو�سعية  الت�سريعات  بع�ش  خــالف  على  مطباته،  يف 
موقع احلاجة والفتقار ولي�ش من موقع الغنى والرتفع، فيرت�سد مطبقوا القانون 
املطلوب  يكون  قد  بل  اإنــذار،  �سابق  دون  من  زلتهم،  عليهم  وي�سحوا  مواطنيهم 
يف  ع  جنده  بينما  والإعــذار،  التنبيه  مع  يتالئم  ل  مبا  املخالفة  واردات  حت�سيل 
هذا املقطع من اخلطبة م�ستعماًل لفعل الأمر )اعلموا(؛ ليوؤكد للمخاطبني اأهمية 

ملا  واأمتثالهم  لتطبيقهم  و�سوًل  ا�سغائهم؛  وُح�سن  اأنتباههم  فيوؤمن  �سيلقيه،  ما 
يو�سيهم به.

كما اأنه عليه ال�سالم ا�ستخدم اأ�سلوب التمثيل، لتقريب ال�سورة وتو�سيح الفكرة؛ 
برجلني  التمثيل  ا�ستخدم  فقد  تطبيقها،  على  والإقــدام  معها،  للتمازج  اإ�ستعدادًا 
بال�سواهد  تعزيز  اإىل  حاجة  وبــدون  امل�ستويات،  ملختلف  نافعة  اإي�ساح  كو�سيلة 
الطاقات  تنمية  خالل  من  املعروف،  فعل  اإىل  الت�سويق  �ساأنه  من  بل  وال�سور، 
ال�ستقرار  ويعم  الأنــتــاج  ليكرث  احلياتية،  املــجــالت  خمتلف  ويف  وا�ستثمارها، 
فيتخفف  الجتماعي،  لال�ستقرار  واملنتج  الأمني  لال�ستقرار  املمهد  القت�سادي 
املجتمع من الفوارق الطبقية – وخملفاتها ال�سلبية يف النفو�ش مبا تدفع بالبع�ش 
نحو ارتكاب اجلرائم اأو املخالفات، وُيرجى عندئذ حتقق اأمنيات هذا وطموحات 
يف  فتتوافر  التفاوؤل،  على  ويبعث  الأمل  اأجواء  ي�سيع  مما  الكّفتان،  فتتوازن  ذلك 

املجتمع منابع اخلري ولتلوح منها ب�سائر الزدهار يف الفق.

 قلنا اأن املقاطع الت�صعة من كالمه عليه ال�صالم قد ا�صتملت على جمموعة اأمور مهمة جدًا يف حياة الفرد، ويف تدوير الزوايا ل�صالح املجتمع ُلتحدث 
فيه قابلية العمل على التغيري الذي ي�صهم يف ر�صم �صورة وا�صحة املعامل عن خ�صائ�صه، ويف اعتماد هذه الآلية اجلديدة للتعامل مع الآخرين، مكا�صب 
وفوائد تعود بالنفع على اجلميع، ليتح�صن اأداء الفرد بال رقابة مكتب املفت�ش العام، وبال حاجة اإىل اأجهزة املراقبة والتحري، بعدما يتيقن الإن�صان اأن 
 موقعه احلياتي �صواء يف املدر�صة اأم اجلامعة اأم اجلامع اأم امل�صنع اأم املرزعة اأم امل�صت�صفى اأم دوائر العمل الأخرى، هو موقع تكليف ولي�ش دائمًا للت�صريف
واأنه نعمة من اهلل تعاىل، فالبد له من �صكرها، واإل حتولت اإىل من ي�صكرها، فترك فراغًا ي�صتع�ِصر من خالله جاحُد النعمة باأمل الفراق بعدما اأوله 

اهلل تعاىل تلك النعمة ومل يتعامل معها مبا يليق حتى نفرت منه وهو غري قادر على ردها....

• �سماحة ال�سيد:
    حممد �سادق اخلر�سان

 قال اأمري املوؤمنني الإمام علي بن ابي طالب
)اإح��ذروا نفار النعم فما كل �صارد مبردود(، 
واللوؤم  املعروف  اأن   ال�صالم عليه  بنّي  وقد 
من �صفات الإن�صان، فال بد اأن يح�صن اختيار ما 
يت�صف به فيمكنه اأن يكون اإيجابيًا ليك�صب 
تقدير النا�ش وثناءهم، وهو ما يظهر اأحيانًا 
 ب�صورة كتب ال�صكر و�صهادات التقدير وتقد
احلوافز، كما يكون له عند اهلل تعاىل الأجر 
والثواب، وهو ما ينفعه يوم ل ينفع مال ول 
يقول  يديه  على  الظامل  يع�ّش  )ويوم  بنون، 
يا ليتني اتخذت مع الر�صول �صبياًل، يا ويلتي 
اأ�صلني عن  ليتني مل اتخذ فالنًا خلياًل، لقد 
الذكر بعد اإذ جاءين وكان ال�صيطان لالإن�صان 

خذوًل(.
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وبهذا يكون عليه ال�سالم قد ر�سم �سورة وا�سحة املعامل لل�سخ�سية امل�سلمة، بعيدًا 
عما يلوثها ويخد�ش نقاءها، كاللوؤم باعتباره اخللق الرديء متمثاًل بالإن�سان 

)ال�سحيح املهني النف�ش(، اأو )الدينء الأ�سل ال�سيحيح النف�ش(.
اآليتني  اأ�ستخدام  وعليه فقد ت�سمنت دعوته عليه ال�سالم هذه اإىل املعروف 
�سبق،  ما  عرب  اإيجابي  بعقد  اأحدهما  خمتلفني،  وباأ�سلوبني  منف�سلتني 
اللوؤم منق�سة على �ساحبه  اأن  اإبراز  وال�سلوب الآخر بعقد �سلبي يتمثل يف 
وهو اأن له يتعجله يف الدنيا، فهو كرجل �سمج )ل مالحة فيه(، قبيح ل ُح�سن 
ل�سوء  القلوب؛  منه  تنفر  بل  التجميل،  معه حماولت  تنفع  فال  م�سوه  لديه، 
ال�سالم  عليه  يكون  وبهذا  منظره،  لقبح  الب�سار؛  دونه  ُتغ�ش  كما  خمربه، 
قد اأعتمد و�سفًا دقيقًا ملن ل ي�سنع املعروف؛ تنفريًا له ومنه، وتخويفًا من 
�سوء عاقبته، وهذا ما ي�سلح كاإ�سعافات اأولية للم�ساب بالتقاع�ش عن �سنع 
املعروف، والتلكوؤ يف الإجناز وامل�ساومة مبال اأو غريه، لكي يتحفز اإىل ال�سعي 
يف اإعانة الآخرين وعدم ا�ستغالل حاجتهم وعدم توظيف اأزماتهم من اأجل 
منافع موؤقتة، فيكون عليه ال�سالم بهذا قد ا�ساع ثقافة �سنع املعروف واأوجد 
اأجواء منا�سبة لتعميم الإح�سان كمفردة ذات قيمة عالية، مبا يوؤكد مفهوم 
املعروف وتربية الأجيال على تلقيه والتفاعل معه، كاآ�سرة �سديدة التما�سك، 
له  ي�سكرها  مل  لوم  فاأنه  املواقف؛  تلك  على  والثناء  ال�سكر  توقع  دون  من 
اأجزل عطاًء  اأقدر على مكافاأته، فاإنه  املخلوق ف�سي�سكرها اهلل تعاىل، هفو 
و)قال  املح�سنني،  اح�سن اهلل غليه واهلل يحب  اأح�سن،  ومن  اأجرًا،  واأعظم 
اأهله  هو  من  اإىل  اخلري  اأ�سطنع  و�سلم(:  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول 
واإىل من هو غري اأهله فاإن مل ت�سب من هو اأهله فاأنت اأهله(؛ وبهذا تتخفف 
من  احلد  عن  ف�ساًل  املا�سي،  والآلم  وال�سغينة  التاأفف  م�ساعر  من  الأمة 
ظاهرة البتزاز والتقا�سي العمولت على اإجناز املعامالت اأو ت�سهيلها اأو اخذ 
الر�سوة يف دوائر الق�ساء واحلكم؛ ل�ست�سعار اجلميع بقد�سية العمل، الأمر 
اأن  حتى  ذاتيني،  وقبحًا  ح�سنًا  لها  فاإن  لال�سياء؛  الذاتية  القيم  ي�سجل  الذ 
امل�سرتع املقد�ش قد اأكد ذلك �سمن لوائح اأوامره ونواهيه، ومل يوؤ�س�سها هو؛ 
بعدما كان دوره يف هذه الذاتيات كمر�سد لقيمها الذاتية من دون اأن ُيحدث 

فيها ذلك.

فقه النزاهة
اإن من املعلوم ترتب عدة من الأحكام الفقهية على مو�سوعة النزاهة واأ�سدادها 
من اأنواع املخالفات واأ�سناف الف�ساد الذي تعددت منا�سوؤه وتنوعت ا�سكاله، ولكن 

�سببه واحد، هو �سعف الإرادة واأنح�سارها النزاهة.
وهو  اإدارة  �سوء  اأو  مالية،  �سائقة  عن  م�سببة  املخالفة  تكون  اأن  الطبيعي  ومن 

جرائم  اأو  ال�سركات  جرائم  تكون  حيث  القانوين،  للتجرمي  �ساحبه  يعر�ش  ما 
القت�سادية عبارة عن انحرافات مالية اأو اإدارية ارتكبت عن طريق كيان جتاري 
او  ان�سطتها،  باإدارة  يقومون  ا�سخا�ش طبيعيني  من  م�ستقلة  قانونية  �سخ�سية  له 
من قبل افراد بالإنابة، فيخالفوا القواعد والأحكام املالية التي تنظم �سري العمل 

الإداري واملايل يف املوؤ�س�سات.
اإ�ستخدام ال�سلطة العامة  اأ�ساءة  وقد يكون �سبب املخالفة الف�ساد ال�سيا�سي: وهو 
)احلكومة( من قبل النخب احلاكمة لأهداف غري م�سروعة كالر�سوة، او البتزاز 

اأو املح�سوبية اأو الأختال�ش.                                                                    
كما قد يكون �سبب املخالفة متمثاًل باأختالل موازين الق�ساء واإنعدام النزاهة يف 
احلاكمني اأو العاملني يف �سلك الق�ساء، فيتعاطوا الر�سوة وتهدر احلقوق وتلغى من 

اأجل تخلي�ش معتد، اأوحت�سيل لذة.
وهناك ا�سباب للمخالفة مبا تغيب معه النزاهة مثل الف�ساد ال�سناعي اأواملهني اأو 

العلمي اأو الأخالقي، اأو نحوها مما ترتتب مبوجبها اأحيانًا:
1.اأحكام بال�صمان والتعوي�ش ح�صب املتفق عليه اأو �صمن املتعارف بني 

ذوي التخ�ص�ش.
اأو  العيب  وج��ود  مثل  اأخ��رى  ح��الت  يف  اخليار  بثبوت  يحكم  2.كما 
الغنب اأو تخلف ال�صرط اأو عدم مطابقة الو�صف للمقبو�ش، اأو تبع�ش 
ال�صفقة اأو التاأخري – باأعتباره نكوًل عن الت�صليم يف املدة امل�صروطة 

اأو املتعارفة.
يف  مبا  وطرقه،  ا�صكاله  مبختلف  الغ�ش  بحرمة  احلكم  اىل  3.م�صافًا 

ذلك منح الإجازات املفتوحة اأو اأ�صتح�صالها.
املحاباة  خالل  من  مقنعة،  بطالة  يوؤثر  ما  بحرمة  احلكم  4.واأي�صًا 
التوظيف  حجب  اأو  خلدماتهم،  حاجة  ل  ملن  التوظيف  عقود  باإبرام 

عن ذوي الكفاءات اأو اخلربات.
العقد  يف  ال�صرط  مقت�صى  عن  التخلف  بحرمة  احلكم  5.وك��ذل��ك 
الوظيفي بني املوظف واجلهة املوظفة له مبا يوجب الت�صيب الإداري.

لل�صاأن اخلا�ش مهما كان  العام  املال  ا�صتغالل  6.واأي�صًا احلكم بحرمة 
موقع امل�صتغل وظيفيًا.

حالة  �صوى  دواعيه،  كانت  مهما  املغ�صوب  املال  ا�صتعمال  يحرم  7.كما 
ال�صطرار مع احلكم عليه بلزوم التخل�ش من الأ�صتعمال يف ا�صرع وقت 

ممكن، وب�صرط تقليل م�صاحة ال�صتعمال.
الوظيفي،  العمل  ملزاولة  املخ�ص�ش  الوقت  تبديد  يحرم  8.وهكذا 
و�صرفه يف املخ�ص�ش له دون غريه، ما مل يت�صيق وقت فري�صة ونحوها 

من �صروريات احلياة، وباأقل ما يتاأّدى الواجب.
9.واي�صًا يحرم دفع الر�صوة وتقا�صيها وامل�صاعدة على متريرها.

10.وكذلك يحرم الترّبج والتحّر�ش اأو اخلروج عن ال�صوابط العامة.

وفي الختام
 قال تعاىل: )بل اتبع الذين ظلموا اأهواءهم بغري علم فمن يهدي من ا�سل اهلل وما لهم من نا�سرين(، ولذلك وجدناه عليه ال�سالم مهتمًا بالتحذير من النخداع، 
ونتاأكد من حقيقة قوله عليه  النا،  ونتخل�ش من �سغطوات  للعواقب،  بوعي  اأولئك فُنح�سن الختيار  ماآل  اأعيننا  ليجعل ن�سب  واللئم،  املعروف  فقارن بني �سورتي 
ال�سالم: )ومن اأح�سن، اأح�سن اهلل اإليه، واهلل يحب املح�سنني(، فنتحفز للتوا�سل املنتج يف بيوتنا ودوائرنا وموؤ�س�ساتنا كافة يف قطاعاتها املتنوعة دون ا�ستثناء، لنكون 
بذلك م�ستجيبني لو�ساياه عليه ال�سالم يف املبادرة اإىل املكارم وامل�سارعة اىل املغامن وتعجيل املعروف واكت�ساب الثناء بذلك، وعدم التعويل على عو�ش زائل – مهما 
بلغ – والهتمام بتنفي�ش �سدائد املوؤمنني، فينف�ش تعاىل عنا �سدائد الدنيا والآخرة؛ لكون مو�سوعات هذه الو�سايا تت�سل مبجموعة من تفاعالتنا احلياتية ال�ساخنة 
واملتكررة يوميًا، مما ي�ستدعي حتلينا بالنزاهة والأمانة، وتخلينا عن ا�سدادها من الف�ساد الإداري اأو املايل اأو ال�سناعي اأو املهني اأو العلمي اأو الق�سائي اأو الأخالقي اأو 
ال�سيا�سي اأو �سواها مما غطى م�ساحة وا�سعة يف بلدان العامل، ويكاد ينح�سر �سبيل ذلك يف الرجوع اإىل الر�سد واأمتثال الحكام ال�سرعية، والعمل على تطويع املتعنتني 
وتفهيمهم قانونية الت�سريع وما يرتتب على املخالفة من لوازم �سيئة تف�سي اإىل التجرمي والعقاب، اأعاذنا اهلل تعاىل من �سرور اأنف�سنا و�سيئات اعمالنا ووفقنا لالأهتداء 

بهدي نبيه الأكرم )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( واآله املع�سومني عليهم ال�سالم.
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•  ال�سيخ �سالح مهدي 

تعتمد ال�صلفية يف م�صمونها 
ح�صانة  على  الأيدلوجي 
بالر�صول  املتمثل  ال���راث 
و�صحابته  )���ش(  الأعظم 
مبا  لهم  الالحقة  والطبقة 
وما  بالتابعني  عنها  يعرب 
الإ���ص��الم  واأنتجه  اأنتجوه 
القرنني  خالل  ح�صارة  من 

الأول والثاين الهجري 

 دولة التطّرف    
   ودين املتطّرفني

على  واحلــداثــة  بالتجديد  يت�سم  مــا  كــل  ورفــ�ــش   
وعلى  عنه  ومــروق  الدين  على  خــروج  اأنــه  اعتبار 
الواقع املعا�سر اأن يح�سر كل اأبعاده واإرها�ساته يف 
قالب ذلك الــرتاث   متغافلة عن اأن املكّون الأهم 
عرّب  اإمنــا  الكرمي  القران  وهو  املقد�ش  تليدها  يف 
يف تكوينه الذاتي عن �سرورة ال�ستجابة ملتطلبات 
الواقع املخاَطب ، حيث كان ن�سا بالغيا اعتمدته 
الر�سالة الإ�سالمية يف الربهنة على �سدقها الغيبي 
الإ�سالحي حني  والإ�سفار عن مفردات م�سروعها 
خاطبت اأبناء اجلزيرة العربية مبا امتازوا به من 
الكوين  املعجز  تتخذ  ومل   ، واأدب  و�سعر  ف�ساحة 
اإليه الر�سالت ال�سابقة ، واتباع  الذي طاملا ركنت 
القران الكرمي و�سائل تدريجية 
كالنا�سخ واملن�سو اإىل اأمثلة ل 
حت�سى تدلل على ان الإ�سالم 
تنّزل  واإن  ونبيه )�ش(  بكتابه 
امتنع  انــه  اإل  مطلق  علو  مــن 
ــغــالق وال�ــســتــبــداد ،  عــن الن
جليا  ماجنده  اإىل  بالإ�سافة 
من روح الإبداع واملواكبة الذي تخلل القرنني الأول 
والثاين ابتداء من اخلالفة الرا�سدة وو�سول لأئمة 
على  القرنني  هذين  اأبــنــاء  معطيات  يف  املــذاهــب 

ال�سعيدين  الفكري والفقهي . 
دائرة  ي�سب يف  كّله  اأن هذا  ال�سلفية  اأجابت  واإذا 
فقد  مركب  ككل  معه  نتعامل  اأن  وعلينا  الــرتاث 
التحديد  هــذا  �ــســرورة  على  الربهنة  يف  اأخفقت 
جعلت  فقد  الع�سمة  األــغــت  ملّــا  وهــي   ، الــزمــنــي 

الإن�ساين  الفهم  باآليات  رهنا  املتغرّي  امل�سِكل  حّل 
اأن جنعل  وكفاءته الإبداعية  وهنا فمن امل�ستحيل 
من  القرون  من  لغريهما  لي�ش  ما  القرنني  لهذين 
والإبــداع عالوة  الفهم  توافر طاقات يف  احتمالية 
يف  متماثلة  قابليات  من  الزمني  للم�سار  ما  على 
اإىل  النبوة  ع�سر  من  احلياتية  امل�سكالت  ــراز  اإف

نهاية تلكما القرنني واىل زمننا احلا�سر .   
والقائم  الآخر  املتزمت مع  لهذا فقد جاء موقفها 
على ال�سدام والإلغاء نتيجة طبيعية لذلك اجلدب 
املنطقي من جهة وع�سمة مقرراتها الفكرية ح�سب 
النهاية  لنا يف  لتخرج   . اأخرى  منظورها من جهة 
الإرهـــاب  مــن �سفحات  الــيــوم  الــعــامل  ي�سهده  مبــا 
والعنف متخذة من اجلهاد الذي قال به الإ�سالم 
ذريعة  الفقهية  بكيفياتها  منه  ت�سنع  اأ�سا�ش  مادًة 
ل�سرعيته ، ومبعزل عما ميكن اأن ي�سلح من الطرح 
ال�سيا�سية  اخللفية  وعــن  فقهي   ــوار  حل ال�سلفي 
اللعبة الدولية التي �سّكلت جزءا مهما منه  واأبعاد 
الإرهابي  ونتاجها  الفئة  هذه  و�سع  اإىل  و�سارعت 
فاإن   ،  ، العام  ال�سيا�سي  خمططها  يتطّلبه  ما  يف 
اجلهادي  ون�ساطها  الأيدلوجي  مبحتواها  ال�سلفية 
ــاء الــدولــة  ـــي( تــزعــم اإمنـــا تعمل لإحــي )الإرهـــاب

الإ�سالمية  التي �سّيد اأركانها ال�سلف ال�سالح .
ــك  ــئ ــل اأول ـــاء مـــن خــلــف ميــاث ــهــذا الإحـــي ولبــــد ل
الدولة  التي تقوم عليها  القيادة  ليكون  ال�ساحلني 
فاإن   ، الدولة  تلك  بها  تتقّوم  قاعدة  ثم  املوعودة 
وزعمائها  بدعاتها  اأوجــدت  اأنها  ال�سلفية  زعمت 

 القيادة املفرو�سة فماذا عن القاعدة ؟
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◄  يكتبها: عبد الّرحمن الاّلمي

من عادتي اإذا �سنحْت الفر�سة يل باجللو�ش بجانب رجل يكربين �سّنًا اأن اأدخل معه يف حوار حول 
جتربته الرتبوية التي ا�ستخدمها يف تكوين اأ�سرته، وكيف كان يتعامل مع اأبنائه حينما حتدث 
امل�ساكل الرتبوية، وهل هي جمدية يف ا�ستقامتهم، وما هو اخلطاأ الذي ارتكبه بحّق تربيتهم 
اأحد  اأخــرى لكي ُي�سلح ذلك اخلطاأ، وهذا الأمــر هو  اأّن الزمن يرجع كّرة  لو  ويــوّد  وتعليمهم 
الأ�ساليب التي تزيد العقل ثراًء ومناًء يف هذا املجال، اإذ يقول اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب 
)عليها ال�سالم(: » اأف�سل من �ساورت ذو التجارب و �سّر من قارنت ذو املعايب« وكما هو معروف 
ب ول ت�ساأل حكيم« واإن كنُت اأقف بال�سّد فيما يخ�ّش  ِرّ يف املثل الدارج لدى العراقني: »ا�ساأِل جْمَ

الفقرة الثانية من هذا املثل.
اأنا اأدعو اأن ير�سم كّل �سخ�ش مّناـ  وخ�سو�سًا الذين تزّوجوا اأو املقبلني على الزواجـ  خّطة تربوية 
ومنهاجًا ي�سري عليه يف جتربته اجلديدة هذه، واأن يويل هذا الأمر كثريًا من الأهمّية، فالبّد 
لالأ�سرة اجلديدة اأن ترتكز على دعائمها الأربعة األ وهي: التم�ّسك باللتزامات الدينية، والتخّلق 
بالأخالق احلميدة، والتعّقل وانتهاج الو�سطية يف كّل الأمور، والتلّطف يف التعامل مع كّل اأطراف 
الأ�سرة، ول يكت�سب املرء كمال هذه الأمور اإّل يف ال�سعي احلثيث نحو التعّرف اإليها يف ال�سوؤال من 
الآخرين عن جتربتهم، وقراءة �ِسرَي العظماء من تاريخنا وعلى راأ�سهم اأئّمة اأهل البيت الأطهار 
)عليهم ال�سالم(، وكيف كانوا ي�سعون املعاجلات الناجعة للم�ساكل الرتبوية ل�سيعتهم ومريديهم، 

ة يف هذا ال�ساأنـ  وهي متوّفرةـ  وا�ستخال�ش الدرو�ش منها والعرب. وقراءة الكتب املخت�سّ
اأنا ل اأدعو اىل ا�ستن�سا جتارب الآخرين وتطبيقها على اأنف�سنا، فلكّل واحٍد مّنا �ساأنه اخلا�ش 
وزمانه ومكانه اللذان يفر�سان عليه الكثري من القيود اأو بالعك�ش يتيحان له فعل اأّي �سيء، ثّم 
نا هو تذويب ل�سخ�سّيتنا وانعدام خل�سو�سّياتنا، ولكن لي�ش من  اأّن تقليد الآخرين يف اأمٍر يخ�سّ
العيب اأن ننظر اىل جتارب الآخرين فننتقي منها ال�سفات الرائعة، وال�سلوكيات احلميدة، �سرط 

اأن ل تت�سارب مع الثوابت الدينية والعلمية.
وذات مّرة حينما كنُت جال�سًا يف ال�سيارة بجنب رجل وقور ويبدو اأنه على معرفة وثقافة كبريتني، 
وكذلك هو مدّر�ش اإعدادية للمواد العلمية، انتهزُت الفر�سة واأوردُت عليه �سياًل من الأ�سئلة، ومن 

جميل ما قال واإن كان م�سوبًا بالآهات واحل�سرات: 
"كم كنُت اأمتنى اأّن هذا الـ)كرتول زت( الذي يف جهاز احلا�سوب ـ يعني اأمر الرتاجع ـ موجود 

يف حياتنا العملية، لكي يرتاجع الإن�سان مبجّرد اكت�سافه خلطئه في�ستبدل خّطته بغريها"
وملا �ساألته عن ال�سبب قال: لقد كان والدي "رحمه اهلل" متدّينًا ومتحفظًا، وذا اأخالق عالية، 
ولكنه كان �سديدًا معنا كّل ال�سّدة، فهو ل ي�سمح لنا بالتفّوه والتحّرك اإّل مبا يراه هو �ساحلًا، وكنُت 
اأمقُت يف داخلي �سرامته وق�ساوته هذه، واليوم اإذ �سرُت اأبًا، ويل ثالثة من الأبناء؛ ولدان وبنت، 
انتهجُت عك�ش طريقته بال�سبط ورّدًا على فعله معنا، ولكّني مل اأكن موّفقًا اأي�سًا، لأين فقدُت كّل 
هيبتي يف اأنف�ش اأولدي، و�سار كّل واحد منهم على ما يهواه وت�ستهيه نف�سه، فلم ي�سيبوا �سيئًا 
من التدّين، ومل تكن اأخالقهم على ما ُيرام، وقد تاأّخروا عن اأقرانهم يف امل�ستويات الدرا�سية، 
وذلك ب�سبب اإطالقي لأياديهم بفعل كّل �سيء، ولو كان بالإمكان الرتاجع لخرتُت النهج الأو�سط 

واملعتدل بني طريقة اأبي وطريقتي الفعلية.

 األ ليت الزمان يعوُد

لة  لبد مها
ال�ساعة   حديث  يكون  اأن  اأو�سك  وقد  امل�سّلح  كفاحها  بدليل 

لن تكتفي ال�سلفية بجزء من هذا الكوكب تقيم عليه دولتها 
اليوم  اأتباعها  ي�سكلها  التي  والقاعدة  املزعومة  بالقيادة 
يتعلق  وفيما   ، الآخــر  فهو  اإذن   ، لوائها  حتت  واملن�سوون 
بعملية جذبه لالنخراط يف دولتها فهي بعد اأن األقت بالدعوة 
احل�سنة واحلوار الفكري املفتوح جانبا من جهة وحتديدها 
لالآخر ل على اأ�سا�ش الن�ساط امل�ساد بل على اأ�سا�ش الهوية 
توا�سل  اأن  اإمــا  فاإنها   ، اأخــرى  جهة  من  املغايرة  املذهبية 
الخر   ر�سو او  الخــر  هــذا  اإفــنــاء  اىل  الرهــابــي  كفاحها 
لالأول  وبالن�سبة    ، دولتها  يف  عنوة  والدخول  وا�ست�سالمه 
امرا  منه  يجعل  والع�سكري  العددي  التفوق  ح�سابات  فان 
م�ستحيال وغري مت�سَور وتبعا لذلك الثاين اأي�سا، ولو�سّلمنا 
جدل به )الثاين( وقامت تلك الدولة على التبعية الق�سرية 
من الآخر ، فانه ال�ستبداد حينئذ ل�سيما بعد الذي يبديه 
عن  النكما�ش  يف  اأفـــراط   من  اليوم  واقــع  يف  ـ  ال�سلفيون 
املنجز  بع�ش  اإىل  بهم احلال  لي�سل  التجديد حتى  مظاهر 
التكنلوجي ، ول اأظن اأن اأئمة احلزب ال�سلفي قد ن�سوا ق�سية 
وهم  الرا�سدة  اخلالفة  اأ�سا�سها  على  قامت  التي  ال�سورى 
اأهم دلئل عظمة تراثهم مبا تعرب عنه  يعدونها واحدا من 

من روح الدميقراطية واحلرية .
العقل  على  املفرو�سة  املركب  الكل  ذريعة  اىل  رجعنا  واإن 
الآخــر اىل حظرية  دفــع  ــادرة على  ق فاإنها غري  والــوجــدان 
الإميان ولبد اأنه �سيلقي با�ست�سالمه جانبا ويثور �ساأنه �ساأن 
كل ال�سعوب امل�سطهدة يف �سبيل حريتها ، وت�ستاأنف ال�سلفية 
ولبد   ، مفرغة  كحلقة  احلد  واإقامة  التكفري  فتاوى  حينئذ 
تبعا   ، الدولة  اقامة  بعد  ما  احتمالت  اأن  اىل  الإ�سارة  من 

)للثاين( قد �سّلمنا به جدل .
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متّيَز التاري الإ�صالمي بنفر من القادة، توىّل بع�صهم م�صرًا من الأم�صار اأو قاد جي�صًا، اأو ُعهد اإليه 
ب�صفارة اأو متثيل حلاكم اأعلى، هوؤلء الرجال بالرغم من اأهمية امل�صوؤولية املوكلة اإليهم، كانوا فتيًة يف 

ريعان ال�صبا و�صر ال�صباب، مل يتجاوز �صّنهم العقد الثالث من العمر بل دون ذلك اأحيانًا، وهذا يدّل على 

دور ال�صباب يف حركة الدين والإ�صالح الجتماعي، فهم ال�صعلة املتوّقدة والطاقة املتوّثبة.

ربيب اأمري املوؤمنني وواليه على م�صر
)10ه�  38ه�(

مرقد
محمد 

بن أبي 
بكر

توىّل  الــقــادة،  من  بنفر  الإ�سالمي  التاريخ  متّيَز 
بع�سهم م�سرًا من الأم�سار اأو قاد جي�سًا، اأو ُعهد 
اإليه ب�سفارة اأو متثيل حلاكم اأعلى، هوؤلء الرجال 
كانوا  اإليهم،  املوكلة  امل�سوؤولية  اأهمية  من  بالرغم 
يتجاوز  مل  ال�سباب،   و�سر ال�سبا  ريعان  يف  فتيًة 
ذلك  دون  بــل  العمر  مــن  الــثــالــث  العقد  �سّنهم 
حركة  يف  ال�سباب  دور  على  يــدل  وهــذا  اأحــيــانــًا، 
الدين والإ�سالح الجتماعي، فهم ال�سعلة املتوقدة 

والطاقة املتوثبة.
لقد انتدَب ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله م�سعب 
بن عمري، ال�ساب املرتف املدلل الذي �سدَف عن 
للقاء  املدينة  يف  ليمثلُه  وزينتها  الدنيا  زخــرف 
بن  اأ�سامة  وكان  املباركة،  ع�سية هجرته  الأن�سار 
ال�سحابة  كبار  اإمرته  وحتت  غزوة  يف  قائدًا  زيد 
ـــْن هــم اأقـــدم منه هــجــرة واإ�ــســالمــًا وهــو ابن  وَم

الثامنة ع�سرة.
وما  م�سر،  ــة  ولي بكر(  ــي  اأب بــن  )حممد  ــوىل  وت
حوا�سر  يف  ــة  ولي اأعــظــم  فهي  م�سر  مــا  اأدراك 
الإ�سالم، يف امتداد الأر�ش و�سعتها وكرثة �سكانها، 
واأهمية موقعها، حيث حتتاج اإىل قائد حمّنك ووال 

ذي �سيا�سة قوية.
اأبــي قحافة  بن  بكر عبد اهلل  اأبــي  بن  وهو حممد 
عثمان بن عامر بن كعب بن �سعد بن تيم القر�سي، 
واأمه اأ�سماء بنت عمي�ش كانت زوجة جعفر الطيار 

قبل اأبيه.
ُولد يف كنف اخلليفة الأول عام حجة الوداع 10هـ 
ولدتــه،  من  بكثري  لي�ش  زمن  بعد  اأبيه  تويف  حتى 
ال�سالم  عليه  طالب  اأبــي  بن  علي  الإمــام  فتّزوج 

اأ�سماء بنت عمي�ش. 
عليه  علي  املوؤمنني  اأمــري  بيت  يف  حممد  وتــرّبــى 
علي،  بربيب  ُلقب  ولــذا  ِولــده،  من  كولد  ال�سالم 
وكــان على  العراق،  اإىل  املوؤمنني  اأمــري  مع  وذهــب 

الرجالة يف معركة اجلمل، و�سهَد معه �سفني. 
يكن  ومل  ال�سالم،  عليه  لعلي  م�سرًا  بعدها  توىّل 

كــفء لــدهــاء ومــكــر عــمــرو بــن العا�ش 
وانف�ّش  اأمــره  على  م�سر  اأهــل  فغلبُه 
عام  مب�سر  وقتل  حوله،  من  ع�سكره 

38هـ، على يد معاوية بن خديج بن 
بن  عمرو  وقيل  جفنة  ال�سكوين، 

عثمان. •     اإعداد: ح�سني ال�سالمي
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ـــاإن مــرقــد الإمــــام )حممد  ــقــدر ف ولــ�ــســخــريــة ال
من  قريبا  يقع  امل�سريون  يلقبه  كما  ال�سغري( 
مرقد عمرو بن العا�ش الذي قاد جند معاوية �سد 

الإمام علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم.
بها  تهتم  اأثرية  منطقة  يف  يقع  املرقد  اإن  ورغــم 
اإىل  ي�سل  اهتمامها مل  اأن  اإل  امل�سرية  احلكومة 
ففي  الآن،  حتى  ال�سغري  حممد  ومرقد  م�سجد 
باب   عند  وحتديدا  القدمية  م�سر  ــار  اآث منطقة 
الوداع اأو بالأحرى ما تبقى منه يقع م�سجد ومرقد 
ال�سارع  هــذا  يف  يقع  حيث  بكر،  اأبــي  ابــن  حممد 
ناحية  من  اهتمام  اأي  فيه  لي�ش  ــذي  وال ال�سيق 
يف�سل  ما  اأن  والغريب  موؤ�سف،  وب�سكل  النظافة 
)مار  كني�سة  اآثــار  ومنطقة  بكر  اأبــي  بن  م�سهد 
جرج�ش( جمرد ج�سر، اإل اأنك يف اجلزء اخلا�ش 
بكني�سة مار جرج�ش جتد النظافة والعناية ب�سكل 
غري م�سبوق وما اأن تعرب ج�سر امل�ساة متوجها 
اإىل حيث م�سجد حممد ال�سغري اإل وتفاجاأ 

بالزقاق القدمي وال�سيق للغاية.
بامل�سجد  الــ�ــســعــائــر  مــقــيــم  دعـــا  الأمــــر  هـــذا 
م�ستمر  وب�سكل  يطالب  كــي  )�سالح(  ويــدعــي 

فيها  يقع  الــتــي  باملنطقة  بالهتمام  املــ�ــســوؤولــني 
كل  ــم  -رغ يعد  امل�سجد  اأن  واحلقيقة  امل�سجد، 
ت�سعد  وعندما  متميزا،  معماريا  َمْعلما  �سيء- 
دخلت  وكاأنك  ت�سعر  ال�سّلم  درجــات  عابرا  اإليه 
التاريخ، و�ستتمّثل يف ذهنك على الفور الكثري من 
الداخل  القدمية، وعلى ميني  التاريخية  الأحداث 
حممد  اأو  ال�سغري  حممد  مرقد  يقع  امل�سجد  اإىل 
بن اأبي بكر وهو مرقد �سغري للغاية حيث ل يتجاوز 

طوله املرت وعر�سه الن�سف مرت.
ال�سيخ �سالح" اإن  بامل�سجد  ال�سعائر  ويقول مقيم 
ا�ست�سهاده  بعد  الإمــام  اأن  اإىل  يعود  ذلــك  �سبب 
راأ�سه وهو  يد معاوية بن خديج قاموا بقطع  على 
  اأول راأ�ش تقطع ويطاف بها يف الإ�سالم، حيث
اأن  اأبي �سفيان قبل  اإر�سال الراأ�ش اإىل معاوية بن 
وحدث  اجل�سد  بقية  مع  وتدفن  م�سر  اإىل  تعود 
عندما قام خادم حممد بن اأبي بكر ويدعي زمام 
باحلفر اإىل اأن وجد الراأ�ش فقط فقام بنقلها اإىل 
حيث دفنها مع اجل�سد واأقام هذا امل�سجد املعروف 

با�سم حممد ال�سغري".
من  اأحــدا  فــاإن  لالأ�سف  �سالح"  ال�سيخ  وي�سيف 

عمارته  رغــم  امل�سجد  بهذا  يهتم  ل  امل�سوؤولني 
هناك  اأن  ويبدو  كــاأثــر،  ت�سجيله  ورغــم  الفريدة 
ن�سيانا متعمدا له حتى اأنه ل يقام له احتفال مبولد 
وال�سحابة  البيت  اآل  مراقد  بقية  مثل  خالفة  اأو 
امل�سلمني  مــن  فهناك  هــذا   مــع  ولكن  والتابعني 
من  له  وياأتي  ال�سريف  باملرقد  يهتم  ممن  الكثري 
اأمام  اأنحاء العامل لزيارته وقراءة الفاحتة  جميع 
ياأتون  امل�سلمني  من  عددا  هناك  اأن  بل  ال�سريح، 
بتغيري  يقومون  حيث  مــيــالده  ذكـــرى  يف  �سنويا 
بني  يح�سرون  كذلك  بال�سريح  اخلا�سة  الك�سوة 
احلني والآخر لتعطري املكان باأفخر اأنواع العطور 
الدكتور  الواردة من خارج م�سر، كذلك يحر�ش 
با�سم  اإعالميا  املعروف  اأو  الدين  برهان  حممد 
ال�سلطان بزيارة ال�سريح ما بني احلني والآخر هو 
وعدد من اأتباعه ووقتها يهتم امل�سوؤولون بامل�سجد 
ر العديد  ويتم غ�سل ال�سارع الذي يقع فيه وحت�سُ
من القيادات التنفيذية اإىل امل�سجد حيث يكونون 
يـــزورون  حيث  ــه  ورجــال ال�سلطان  ا�ستقبال  يف 

ال�سريح ويقراأون الفاحتة ل�ساحبه".
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هذه  لتحقيق  الإ�سالم  �سرعها  التي  الأ�سول  اأما 
هنا  فنقف   ، اأبــنــائــه  بــني  الجتماعية  ــوحــدة  ال
و�سرحتهما   ، القراآن  بّينهما  مهمني  اأ�سلني  عند 

ن�سو�ش الع�سمة .
اأحــدهــمــا : الأخــــّوة املــوؤمــنــة ، اإذ قــال )تــعــاىل( 
ــا  َ (اإِمنَّ  : احلجرات  �سورة  من  العا�سرة  الآيــة  يف 

.. (امْلُوؤِْمُنوَن اإِْخَوة
ثانيهما : ولية الإميان ، حيث قال )عز من قائل( 
)  : التوبة  �سورة  من  وال�سبعني  الواحدة  الآية  يف 

ُهْم اأَْوِلَياُء َبْع�ٍش) . َوامْلُوؤِْمُنوَن َوامْلُوؤِْمَناُت َبْع�سُ
ول ريب اأننا قد قراأنا هذين الن�سني ، واألفناهما 
املرات  اآلف  اأو  مئات  م�سامعنا  على  ترددا  حيث 
اأيام حياتنا ، ولكن ال�سوؤال املهم هو : اإىل  خالل 

اأي حد بلغ فهمنا لهما ؟ .
وال�سوؤال الآخر الأكرب اأهمية هو : اإىل اأي حد كان 
اتباعنا حلدودهما التي �سرعها الإ�سالم لهما ؟.. 

هذا ما يجب علينا اللتفات اإليه حينما نقروؤهما ، 
وما ينبغي لنا الوقوف عليه هنا ، ولو بنحو جممل 

�سريع ..
بنا  يجدر   ، الأول  ال�سوؤال  عن  لالإجابة  ومتهيدًا 
والولية  الأخــوة  مفهوم  من  كاًل  اأن  اإىل  اللتفات 
وم�ستلزماته  حــدوده  له   ، خا�ش  اإ�سالمي  مفهوم 
 ، قررتها  التي  املناهج  ويف  ال�سريعة  يف  ـــاره  واآث

وبينتها دلئلها واأل�سنتها .
ولهذا فال ميكن فهمهما ، ول الإحاطة بحدودهما 
لأن   ، الدلئل  تلك  خالل  من  اإل  وم�ستلزماتهما 
اإمنا هو �ساأن امللتزم نف�سه  –كما نعلم-  اللتزام 
، والعتبار اإمنا يتحدد مبا يريده املعترب وحده ، 

دون من �سواه .
• • •

ة المؤمنة األخوّ
ففي مفهوم الأخوة املوؤمنة -الوارد يف الآية ال�سابقة 

من �سورة احلجرات-، وخالفًا ملا يت�سّوره البع�ش 
من النا�ش ، ومنهم بع�ش املف�سرين ، من اأنه تعبري 
عامل  فيه  الــقــراآين  ال�ستعمال  اعتمد  جمــازي 
بني  العالقة  يوطد  اأن  اأجل  -ومن  فهو   ، الت�سبيه 
اأبناء املجتمع املوؤمن- اختار هذا التعبري ، وكاأنه 
اأبناء  من  فرد  كل  بني  ما  القرب  درجــة  اأن  يوؤكد 
هذا املجتمع والآخر ، وقوة اللحمة ، و�سدة ال�سلة 
واأم  ، ت�سبه ما بني الأخوين لأب واحد  ما بينهما 
واحدة ، وهو ما يعنيه التعبري بجمع الإخوة ، بدل 

أسس الوحدة 
االجتماعية
في ا�سالم 
• �سماحة ال�سيخ:
�سياء الدين زين الدين

 قلنا يف احللقة ال�صابقة اأن الوحدة الجتماعية  هي بع�ش اأبعاد الإن�صان التي اأخذها الإ�صالم 
ركنًا من الأركان التي لها دورها يف املناه والأحكام التي �صرعها له ، فاأ�صبحت –من ثم ركنًا من 
، و�صبياًل من �صبل اتباعه  ، ومظهرًا من مظاهر طاعته لأمره ونهيه  لبارئه  اأركان عبادة الإن�صان 
لر�صوله )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( ، وتوّليه للم�صطفني من اأنبيائه ور�صله ، واأو�صيائهم املنتجبني 
)عليه ال�صالم( كافة ، كما اأ�صبح التق�صري يف اإقامة هذه الوحدة خلاًل يف �صميم تلك العبادة ، وهذه 

هي الطاعة والتويّل.

احللقة الثالثة
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ا�ستعمال كلمة الإخوان التي ل متنع الختالف يف 
الأب اأو الأم .

لهذا  -وخــالفــًا  املوؤمنة  الأخـــوة  فمفهوم   : اأقــول 
الت�سور القا�سر-، اإمنا هو �سلة اإ�سالمية خا�سة 
، وحّد من حدود اهلل )تعاىل( يف املجتمع املوؤمن 
 ، كثرية  اإ�سالمية  لأحكام  مو�سوع  فهو  ولهذا   ،
النظرية  اأعماق  يف  دخيل  اإ�سالمي  بعد  اأنــه  كما 

الإ�سالمية العامة لبناء جمتمع الإميان .
هذا   يلح اأن  احلــق  املــوؤمــن  على  فيجب  ولهذا 

على  ويتعرف   ، بالذات  املنطلق  هذا  من  املفهوم 
اأي حكم  اأحكامه كما ميتثل  حدوده فيه ، وميتثل 
كما  كافة  مل�ستلزماته  وي�ستجيب   ، اآخر  اإ�سالمي 
ي�ستجيب لأي اأمر ونهي يردان يف الت�سريع الإلهي   
اأو جمانبة �ساأن من �سوؤونه    ول يجوز له جتاوزه ، 
اإل حيث يخرج   ، اأمــره  التق�سري يف �سيء من  اأو 
امتثاله  يف  يق�سر  اأو   ، اهلل  حــدود  عن  الإن�سان 

لأمره ونهيه .
الإ�سالم  يف  الن�َسبية  لــالأخــوة  اأن  فكما   ، ولهذا 
جتب  التي  اأحكامها  ولها   ، و�سرائطها  حدودها 
 ، الرحم  ، و�سلة  النكاح  اأبواب  مراعاتها يف مثل 

والنفقات ، واملواريث و�سبهها ..
وحدودها  �سرائطها  الر�ساعية  لالأخوة  اأن  وكما 
 ، النكاح  اأبــواب  اأحكامها اخلا�سة يف مثل  ولها   ،
 ، املختلفني  اجلن�سني  بني  واللم�ش  النظر  وجــواز 

واأ�سباه ذلك ..
كذلك لالأخوة الإميانية �سرائطها وحدودها ، ولها 
اأحكامها كذلك يف تنظيم م�سار املجتمع املوؤمن ، 
ولها حقوقها وواجباتها التي يجب اأن يقام عليها 
م�سرية  ويف   ، املجتمع  هذا  يف  اجلارية  العالقات 
العليا  الغايات  اإىل  الو�سول  ميكن  ول   ، حياته 
اإل حيث  املجتمع  لهذا  اأرادها اهلل )تعاىل(  التي 
ت�ستوفى جميع تلك ال�سرائط ، وتوفى تلك احلدود 

، ومتتثل تلك الأحكام .
ودلياًل على هذا نقراأ هنا �سيئًا مما ورد يف هذه 
الأحكام من ن�سو�ش الع�سمة ، ملعرفة طبيعة هذه 

الأحكام ، ومدى اأهمية هذه الأخوة يف دين اهلل .
فعن اأبي عبداهلل ال�سادق )عليه ال�سالم( قال :

)اإن مــن حــق املــوؤمــن على املــوؤمــن املـــودة لــه يف 
�سدره ، واملوا�ساة له يف ماله، واخللف له يف اأهله 
نافلة يف  كان  واإن  له على من ظلمه،  والن�سرة   ،
امل�سلمني ، وكان غائبًا اأخذ له ن�سيبه ، واإذا مات 
الزيارة له يف قربه ، واأل يظلمه ، واأل يغ�سه ، واأل 
يخونه ، واأل يخذله ، واأل يكذبه ، واأل يقول له  اأف 
واإذا   ، وليــة  بينهما  فلي�ش   ، اأف   : له  قال  واإذا   ،
قال : اأنت عدوي ، فقد كفر اأحدهما ، واإذا اتهمه 
امناث الإميان يف قلبه كما ينماث امللح يف املاء(  
وعن اأبي عبداهلل )عليه ال�سالم( يف جوابه للمعلى 
بن خني�ش عن حق املوؤمن ، قال : )�سبعون حقًا ، ل 
اأخربك اإل ب�سبعة ، فاإين عليك م�سفق ، اأخ�سى اأن 

ل حتتمل ، قلت : بلـى -اإن �ساء اهلل- .
ول   ، ويــجــوع  ت�سبع  ل   : الــ�ــســالم(  )عليه  فــقــال 
الذي  وقمي�سه   ، دليله  وتكون   ، ويعرى  تكت�سي 
ما  لــه  وحتــب   ، بــه  يتكلم  ــذي  ال ول�سانه   ، يلب�سه 
حتب لنف�سك ، واإن كانت لك جارية بعثتها لتمهد 
فرا�سه ، وت�سعى يف حوائجه بالليل والنهار ، فاإذا 
فعلت ذلك و�سلت وليتك بوليتنا ، ووليتنا بولية 

اهلل( .
اأبي  اأطــوف مع  : كنت  ، قال  تغلب  اأبــان بن  وعن 
من  رجل  يل  فعر�ش   ، ال�سالم(  )عليه  عبداهلل 
 ، حاجته  يف  معه  الذهاب  �ساألني  كان  اأ�سحابنا 
 ، ال�سالم(  اأبو عبداهلل )عليه  فراآه   ، اإيّل  فاأ�سار 

فقال : يا اأبان ، اإياك يريد هذا ؟ .
قلت : نعم .  قال : هو مثل ما اأنت عليه ؟ . قلت 

: نعم .
قال : فاذهب اإليه واقطع الطواف . قلت : واإن كان 

طواف الفري�سة ؟ . قال : نعم .
اأبان : فذهبت معه ، ثم دخلت عليه ف�ساألته  قال 

عن حق املوؤمن .
فقال : دعه ل ترده . فلم اأزل اأرّد عليه ، قال : يا 
اأبان تقا�سمه �سطر مالك ، ثم نظر اإيّل فراأى ما 
دخلني ، فقال : يا اأبان اأما تعلم اأن اهلل قد ذكر 

املوؤثرين على اأنف�سهم ؟ . قلت : بلى .
قال : اإذا اأنت قا�سمته فلم توؤثره ، واإمنا توؤثره اإذا 

اأعطيته من الن�سف الآخر .

  وا وم 
 س و ا  موا

  س ميسا
 ا من ح ح
 تا  ع
اومن  لا و 

 ح سومو
   ميسا
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•  عبدالهادي البابي

كربالء  اإىل  طريقه  يف 
، وعندما لحت له قبة 
عليه  احل�����ص��ني  الإم����ام 
 تتوه بعيد  من  ال�صالم 
 ، ال�صم�ش  اأ�صعة  حت��ت 
�صاعر  قريحة  اإنفجرت 
ال��ك��ب��ري حممد  ال��ع��راق 
م����ه����دي اجل�����واه�����ري 
�صقط  قلبه  ب��اأن  ف�صعر 
فاأنتف�ش  حنجرته  يف 

ل�صانه �صارخًا

 كربالء 
 مهوى الأفئدة  وقبلة 

املوؤمنني..  

�سممت ثراك فهب الن�سيم ... ن�سيم الكرامة من بلقِع
 وعفرت خدي بحيث اأ�سرتاح...خدًا تّفرى ولن ي�سرِع

وا�ستمرت كلمات الق�سيدة تعدو بل�سان �ساعرها حتى 
ا�ستقرت اأخريًا على �سريح الإمام احل�سني عليه ال�سالم 

 وهي م�ساغة مباء الذهب
،وجمعت  فجاأًة  التاريخ  اختل�ست  مدينة   ... وكربالء 
�ستات الزمن من كل اأطراف الكون ،وتركت مدن الدنيا 
عارية من كل ذكرياتها وتاريخها، وجذبت اأطراف املجد 
كله من بقاع الأر�ش ،حتى ب�سطته يف ربوعها ، واحتوت 

عليه .
اإىل  النا�ش  يدخله  الذي  الوا�سع  الباب  �سارت  مدينة 
القدمي   الزمن  مدن  من  لي�ست  ،فهي  التاريخ   رحاب 
ولهي من اأمهات حوا�سر العامل 
ليتجاوز  الذي  فعمرها   ، الأول 
التي  روما  مدينة  عمر  �سد�ش 
�ُسّيدت قبل 6 اآلف عام ،وُخم�ش 
عمر  وثلث  دم�سق  مدينة  عمر 
وربع عمر مدينة   ، نينوى  مدينة 
مدينة  �سارت   ،لكنهااليوم  بابل 

  التاريخ الأوىل
ويف حلظاٍت عا�سفة بالدماء والأمل  ...و�ساعاٍت قا�سية 
انك�سر فيها ظهر التاريخ ..�سارت تلك الأر�ش التي مل 
يكن على ظهرها �سوى الرمل الأحمر املختلط باحل�سى 
و�سجريات العلقم ال�سر�سة التي لتظلل اأحدًا من حرارة 
وكرثة  اأوراقها  ملرارة   جائعًا  ولتطعم   ، ال�سحراء 
اأ�سواكها ، �سارت رو�سة من ريا�ش اجلنة ، وهي تعج 

بدعوات ال�ساحلني ، وتغرد فيها  ابتهالت املوؤمنني..
...لت�سلح  احلياة  من  خالية  كانت  التي  الأر�ش  تلك 
لعابر  لزائر...ولترحب  ذراعيها  ...ولتفتح  ل�ساكن 
�سبيل...لأن لي�ش فيها ماتعطيه لزائر اأو تقدمه مل�سافر   

اأ�سحت اليوم مائدة ممدودة ومعمورة باخلريات ت�سبع 
اجلائعني ، وحتت�سن امل�سافرين ، وترحب بكل خلق اهلل 

اأجمعني ..
وبعد اأن كان الزمان متر اأيامه �سريعة ورتيبة ومملة يف 
هذه الفيايف املن�سية ، ياأتي رجل من اأعماق ال�سحراء 
كل  جنبيه  بني  يحمل   ، واأن�ساره  وعياله  اأخوته  ومعه 
اأهداف  كل  الكبري  قلبه  يف  ،ويختزل  النبوات  اأ�سرار 
الر�سالت ،  ينزل يف هذه البقعة املوح�سة ، ال�سامتة ، 

اخلر�ساء ، وي�سيح باأعلى �سوته :
)واهلل لاأعطيكم بيدي اإعطاء الذليل ، ولاأقّر لكم اإقرار 

العبيد (
لللظلم ...لللباطل ...ل للطواغيت ..نعم للعدل ..نعم 
للحق ..نعم للحرية ..فتحا�سره جيو�ش الظالم ويطلبون 
ذلك  ياأبى  ،ولكنه  ي�سكت  اأن  جمرد   ، ي�سكت  اأن  منه 
فتتحول تلك الأر�ش �ساحة دامية ملعركة مل ت�ستمر اأكرث 
اأخوته  من �ساعات معدودة ، في�ست�سهد الرجل وجميع 
واأبنائه واأن�ساره ، وترتك جثثهم على تلك الأر�ش بال 
اآله  وروؤو�ش  راأ�سه  يقطع  ثم  ولدفن،  ولتكفني  غ�سل 
واأ�سحابه وحتمل فوق الرماح ،ثّم  ُت�سبى ن�سائه واأطفاله  

   وي�سار باجلميع اإىل عر�ش الظلم والعدوان
...ليليق  جمل�سًا  واأُدخلّن  خدٍرٍ من  اأُخرجَن  وهكذا 

مبنزلتهن العظيمة لأنه جمل�ش  ف�سق و فح�ساء .
 ، الطاهرة  لالأج�ساد  قبورًا  الأر�ش  تلك  �سارت  وثم 
وبعد �سنوات حتولت القبور اإىل رموز عظيمة تق�سدها 
النا�ش من كل مكان ، معتربين ، م�ست�سفعني متقربني هلل 
..م�ستذكرين  حلظة احلق الذي مات واقفًا يف ميدان 

 ال�سراع
مدينة  كربالء  �سارت  ال�سنني  من  مئات  ب�سع  وبعد 
العامل من  اأعظم مدن  اليوم من  ..فهي  اإعتيادية  غري 
م�سار  على  وا�سح  وتاأثريها   ، التاريخية  الأهمية  حيث 
احل�سارات الأن�سانية باأجمعها ..فال لندن ولنيويورك 

26 ربيع الثاين  1433هـ



ولبكني ولالقاهرة جتذب النا�ش اإليها ب�سوق ولهفة    
مثل ماجتذبهم كربالء ،لأن لها �سحرها اخلا�ش 
بها ، ولأن لها عطرها الألهي الذي لي�سّمه اأحد اإل 

.. يف اأعتابها ، وبني حناياها
فمن دّبرها...ومن خطط لها ومن ر�سم معاملها  ؟

ذلك  ..ومن  �سنعها  الذي  العبقري  ذلك  من 
العمالق الذي قب�ش على نا�سية التاريخ وحب�سه يف 

كربالء اإىل الأبد ..من هو  ؟
اإنه احل�سني ..وما اأدراك من احل�سني؟ 

�سبط الر�سول الأعظم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم   
وفخر  ال�سهداء  و�سيد   ، اجلنة  اأهل  �سباب  و�سيد 

املجاهدين يف �سبيل اهلل .
وكربالء هي حتفته النادرة التي نحتها من �سرا�سة 
حا�سرة  اليوم  فهي   ، الأزمنة  وق�ساوة   ، الطبيعة 
ال�سهادة ، و�ساغلة العامل ..التي اأرادها اأعداوؤه اأن 
تكون له قربًا مظلمًا يف اأح�ساء ال�سحراء ،فجعلها 
احل�سني �سم�سًا �ساطعة اأ�ساءت كل �سيء على وجه 

 الب�سيطة
اإحياء دين اهلل يف ملحمــــــــــــــٍة 

                     يف بقعٍة بالأر�ش لحت مرقــــــــــــــــــــــدا 
�سحراء كانت مل يكن اإ�سم لها

                       اأ�سحت ب�سم ال�سبط اأبهى م�سهدا 
مرقد   م�سهد...واأجمل  اأبهى  اليوم  ...هي  نعم 

واأمين مق�سد ..
اأن   ، الطاهرة  الأر�ش  هذه  اأبناء  جميع  فعلى   
جوار  يف  لأنهم  عاليًا،  روؤو�سهم  ويرفعوا  يفتخروا 
عظيم  يدي  وبني   ، احل�سني  مثل  ُملِهم  عمالق 
كاحل�سني ، وعندهم �سوت  يهدر باحلق دائمًا مثل 

�سوت احل�سني ..
لك يف �سراع البغي يوم اأكرُب    

                     لزال  يرويه النجيع الأحمُر

ُيروى على هام الزمان فتنجلي   
                     من نورِه ُظلم احلياة وُت�سفُر

يف  تكون  اأن  يجب  -كربالء-   مثواه  اأن  ول�سك 
جميع القلوب ، فهي مقد�سة من قد�سية �سانعها   
طيبة  من  وطّيبة   ، موجدها  عظمة  من  وعظيمة 
ريحانة الر�سول �سلى اهلل عليه واآله و�سلم ومهجة 
الزهراء البتول ، فت�ستحق مّنا كل احلب وكل الوفاء  
وعلينا جميعًا اأن نتعاون على تطويرها وتنظيمها 
ال�سالم    وتهيئتها ل�ستقبال �سيوف احل�سني عليه 
طرقها   ونو�سع   ، اإليها  نلتفت  باأن  جديرة  فهي 
ونبني خدماتها ..ونعطيها من جهدنا وت�سحياتنا 
مات�ستحقه ، لأنها متثل لنا قيمة نادرة لتتوفر يف 

  كل مدن الأر�ش
اإذا قلنا : لواأن مدينة كربالءاملقد�سة -  ولنغايل 
مبا حتتويه من رمٍز عظيم الدللة ..ومبا ت�ستقبله 
من اأفواج الزائرين وال�سياح من كافة اأ�سقاع الدنيا 
طوال العام - لو كانت يف بلد اآخر غري العراق ، 
بالذهب  ومداخلها  واأزقتها  �سوارعها  لر�سفوا 
والف�سة ، ول�سيدوا فيها املرافق ال�سياحية الكربى   
 ، اجلامعة  العلمية  املراكز  ربوعها  يف  واأقاموا 
الربية  والطرق  العمالقة  املطارات  فيها  ول�سيدوا 
كل  من  بها  حتيط  وجعلوها  الوا�سعة  وال�ساحات 
جانب ، وجلعلوا الأنفاق والطرقات تتخللها يف كل 

  مفا�سلها ومناطقها
الإهمال    مربرات  كل  ترف�ش  املقد�سة  كربالء  اإن 
كل  ..وترف�ش  ال�ستفهام  عالمات  كل  وترف�ش 
وتطويرها  اإمنائها  يف  التاأخري  ودعوات  اأ�سباب 
وبنائها، لأنها مدينة احل�سني العظيم ، واحل�سني مل 
ر مع الأمة يف �سيء ، فهو يرف�ش كل تربيرات  يق�سّ
التق�سري بحق حا�سرته املقد�سة كربالء وهو مع 

  كل �سوت داع اإىل جعل كربالء قّرة عني الناظر

◄  بقلم: ولء ال�سّفار

و�ساقت  الظالم   ملوؤها  حياة  يف  لتحدق  عيناي  اب�سرت 
النف�ش حينما عرفت بانها لتعدو كونها رحلة اوهام ... قد 
ا�سابني الياأ�ش ومالأين الحباط ... لكن �سرعان ما طربت 
كاآبتي ب�سماع حلن �سجي اخرتق م�سامعي   ف�ساهدت نزفا 
دمويا من عيون احبتي ... عندها داعب �سمعي هم�ش ح�سيني 
 ... م�ساعري  ومالأ  وحدتي  نادم   .. عا�سورائيا  حلنا  فكان 
فا�سبح املي ... بل م�ستقبلي ... فاأح�س�ست حياتي من دونه 
كال�سحراء... ووجدتها حتت قبابه واحة خ�سراء ... ورفعت 
را�سي حينما �ساهدت منائره قد �سقت وجه ال�سماء ... انه 
ابو الحرار... انه �سهيد كربالء ... قد امتلك ب�سحره افئدة 
العا�سقني... مل تفارق احلكمة حكمه ... ومل تنف�سل العفة 
عن �سخ�سه ومل تبتعد املروءة عن حلمه ... عرفته معجزة 
ان�سانية... ومل�سته �سرا ملكوتيا... قد قلب موازين احلياة ... 
وو�سع د�ستورا للنجاة ... فوقفت هنا الكلمات .. وعجزت عن 
و�سفه احلروف ... واق�سعر مداد القلم ... واهتزت �سعريات 
الورق  فاختفت فجاأة ال�سطور ... لتعلن رحيلها البدي الذي 
لي�ستطيع املكوث ... امام �سم�ش ال�سمو�ش... فلجاأت حينها 
لو�سف نف�ش قد ع�سقت ذلك املالك وعا�ست متيمة لتكون 
ترابا ت�سحق عند اعتابه ... او �سمعة حترتق لتوهج طريق 
زائريه ... مل تكرتث لظلم العابثني ... ومل ي�ستوقفها ق�سبان 
وع�سرون  ثالثة  منه  متوا�سل م�سى  امل  يحدوها  املطامري 
قبته  حتت  املحرومني  ادعية  غريته  قد  بواقع  واذا  عاما 
نتائج حقبة قد حتطمت �سيوفها بدماء املظلومني  ..ليفرز 
 . احل�سني  درب  �سلكوا  كونهم  النت�سار  للثائرين  وكتب   .
فحينها �سنحت الفر�سة ليكون فوؤادي جماورا ل�سريحه ... 
ل احد مينع طاقتي بان ت�سخر خلدمته . فهجرت حينها اهلي 
ونف�سي و�سكنته ... وتركت من كان معي واآن�ست مزاره ... 
اأروي عط�سي من عذوبة نفحات قربه ال�سريف  متلهفا بان 
... واتذلل بعبوديتي هلل يف بقعة هي حمط انظار الرحمن   
وازيد �سريف بتوفيق مل يحظى به اجدادي ...لتتحول �سجالت 
حياتي ال�سوداء اىل �سفحات بي�ساء ... اعلم انه قد يح�سدين 
على ذلك حتى مالئكة اهلل ... فق�سيت عنده �سبعة اعوام 
وعدة �سهور ... يحدوين امل بان ل يبعدين عنه حتى املنون 
...وارى  الر�سول  لريحانة  بخدمتي  �سعادتي  عن  لأعلن   ...
ا�سمي مدرجا يف �سجالت �سيدة الن�ساء   مما يجعلني فخورا 
حني اقف بني يدي الرحمن ... لعلن ان حياتي افنيتها يف 

رحاب اخللود ...

يف رحاب اخللود

ليات

27ربيع الثاين   1433هــ

يف  تكون  اأن  يجب  -كربالء-   مثواه  اأن  ول�سك 
جميع القلوب ، فهي مقد�سة من قد�سية �سانعها   
طيبة  من  وطّيبة   ، موجدها  عظمة  من  وعظيمة 
ريحانة الر�سول �سلى اهلل عليه واآله و�سلم ومهجة 
الزهراء البتول ، فت�ستحق مّنا كل احلب وكل الوفاء  
وعلينا جميعًا اأن نتعاون على تطويرها وتنظيمها 
ال�سالم    وتهيئتها ل�ستقبال �سيوف احل�سني عليه 
طرقها   ونو�سع   ، اإليها  نلتفت  باأن  جديرة  فهي 
ونبني خدماتها ..ونعطيها من جهدنا وت�سحياتنا 
مات�ستحقه ، لأنها متثل لنا قيمة نادرة لتتوفر يف 

اإذا قلنا : لواأن مدينة كربالءاملقد�سة -  ولنغايل 
مبا حتتويه من رمٍز عظيم الدللة ..ومبا ت�ستقبله 
من اأفواج الزائرين وال�سياح من كافة اأ�سقاع الدنيا 
طوال العام - لو كانت يف بلد اآخر غري العراق ، 
بالذهب  ومداخلها  واأزقتها  �سوارعها  لر�سفوا 
والف�سة ، ول�سيدوا فيها املرافق ال�سياحية الكربى   
 ، اجلامعة  العلمية  املراكز  ربوعها  يف  واأقاموا 
الربية  والطرق  العمالقة  املطارات  فيها  ول�سيدوا 
كل  من  بها  حتيط  وجعلوها  الوا�سعة  وال�ساحات 
جانب ، وجلعلوا الأنفاق والطرقات تتخللها يف كل 

الإهمال    مربرات  كل  ترف�ش  املقد�سة  كربالء  اإن 
كل  ..وترف�ش  ال�ستفهام  عالمات  كل  وترف�ش 
وتطويرها  اإمنائها  يف  التاأخري  ودعوات  اأ�سباب 
وبنائها، لأنها مدينة احل�سني العظيم ، واحل�سني مل 
ر مع الأمة يف �سيء ، فهو يرف�ش كل تربيرات  يق�سّ
التق�سري بحق حا�سرته املقد�سة كربالء وهو مع التق�سري بحق حا�سرته املقد�سة كربالء وهو مع 



 �صهدت حمافظة دياىل بعد احتالل العراق يف عام 2003 الكثري من الأعمال التخريبية من 
قبل اخلارجني عن القانون مّما اأّدى اإىل انت�صار حالة الفو�صى وتدهور الو�صع الأمني فيها، وهذا 
احلال انعك�ش ب�صورة �صلبية على الو�صع العام يف املحافظة وخ�صو�صًا امل�صار التعليمي  والأكادميي يف 
جامعة دياىل التي تاأ�ص�صت يف العام )1999م( وقد اأ�صابها الإهمال ب�صبب هجرة اأ�صاتذتهاوطلبتها 
اىل اجلامعات العراقية الأخرى، ولكن بعزمية اأهلها الطيبني الغيارى عادت احلياة اإليها يف جميع 

نواحيها، وكان لطلبتها الدور البارز يف اإرجاع احلياة العلمّية  والطبيعّية يف اجلامعة.

في حوار مع
مساعد رئيس جامعة ديالى للشؤون اإلدارية

 بعد جولة ملجلة الرو�سة احل�سينية يف اأروقة اجلامعة التقت  الأ�ستاذالدكتور   
الإداريــة  لل�سوؤون  ديــاىل  جامعة  رئي�ش  م�ساعد  اإبراهيم(  حممد  )عامر 

واأجرت معه احلوار التايل: 

لرصة احل�صيية: الربية والتعليم �صنوان ل يفرقان، ا
كيف توفقون بني الربية والإر�صاد وبني ق�صايا التعليم؟

والبحث  العايل  التعليم  وزارة  اأّن  املــعــروف  من  د:   والد
العلمي هي وزارة مكملة يف عملها لوزارة الرتبية، وكليهما مكمل لالأخر، 
هذا من ناحية ومن ناحية اأخرى اأّن الكثري من الكليات هي كليات تربوية؛ 
ككلية الرتبية بفروعها الإن�سانية، وكلية الرتبية الريا�سية، وكلية الرتبية 
الأ�سا�سية، هذه الكليات تاأخذ بنظر العتبار ق�سايا الرتبية والتعليم لأّن 
خّريجيها �سيكونون معلمني ومدر�سني يف وزارة الرتبية، لذلك فاإّن جزًء من 
املناهج واملواد اخلا�سة بهذه الكليات هي معنية بق�سية الرتبية والتعليم، 
فنجد ما ن�سبته 30% من هذه املواد تخ�ش وزارة الرتبية، فال ميكننا اأن 
نخّرج الكادر التدري�سي للمواد العلمية فقط، واإمنا يجب اأن يكون املعلم 
اأو املدر�ش قادرًا على اأن يرّبي هذا اجليل، ويتفاعل مع املعطيات الرتبوية 
للع�سر احلديث، بالإ�سافة اإىل اأّن اأ�ساتذتنا متوجهني وفق تعليمات وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي باأن يكون ما يقارب خم�ش اىل ع�سرة دقائق 
�ش للتوا�سل بني الأ�ستاذ والطلبة، وحّث روح  من وقت املادة الدرا�سية يخ�سّ
التفاعل بينهم، وت�سجيعهم على زرع بذرة الإخوة الطالبية فيما بينهم، 
وهذا ما تراعيه وزارة التعليم العايل والبحث العلمي وتاأخذه بعني العتبار، 
م�سافًا اإىل توجيهاتنا امل�ستمرة لطالبنا وحثهم على الهتمام باجلانب 

الأخالقي.

لرصة احل�صيية: يالح ب�صورة عامة اأن هناك �صعفًا يف ا
اجلانب العملي يف بع�ش الكليات، هل لك اأن ت�صعنا ب�صورة 

احلال يف هذا اجلانب؟ 

ق�سية   يف  ينح�سر  العلمية  الكليات  يف  ال�سعف  د:   والد
املختربات، لقد كان �سابقا يف كل جامعة مديرية م�ستقلة من اخت�سا�سها 
ا�سترياد اأجهزة املخترب وما اىل ذلك، وامل�سكلة يف جتهيز املختربات هي 
ق�سية مالية كونها حتتاج اىل ميزانية م�ستقلة، فاإذا اعُتمد يف التجهيز 
على ميزانية وزارة التعليم العايل والبحث العليم ل ميكن اأن جتهز الكلية 
باأكرث من خمترب، علمًا اأّن الكثري من الكليات حتتاج اىل اأكرث من خمترب، 
وكان ذلك �سببًا اأمام الطلبة يف عدم دخولهم اجلانب العملي يف درا�ستهم، 
اإ�سافة اىل اأّن بع�ش الكليات تعاين من انعدام البنية التحتية من جّراء 

الفو�سى التي ح�سلْت يف العام 2003.
 وحتى يف زمن النظام البائد اإذ مل يتّم اأّي حتديث على املختربات منذ 
عام 1982 وهذا النقطاع اأدى اىل توقف املختربات توقفًا تامًا، فاملختربات 
حتتاج اىل ال�سيانة والإدامة ب�سكل م�ستمر، وقد حاولنا ببع�ش املعاجلات 
الب�سيطة من اأجل ا�ستمرار م�سرية التعليم يف العراق هو اإعطاء الأفالم 
لأ�سحاب اجلانب العملي، اأو نذهب اىل املختربات القريبة من اجلامعة لكي 
يكون لدى الطلبة �سورة اأو فكرة على اجلهاز، ولكن يف هذه ال�سنة و�سعت 
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي هذا الأمر �سمن اآلية تنفيذ امل�ساريع 

واآلية التجهيز وهو يحتاج اىل ميزانية ووقت.

هل ترون املناه التعليمية املوجودة ا لرصة احل�صيية: 
تتنا�صب وحجم التطور التكنولوجي؟

الدو د: اإّن �سياق العمل يف وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 
مبنّي على اأ�سا�ش املناهج اخلا�سة، وهو خمتلف عما يف وزارة الرتبية، حيث 
اأّن هناك جلانًا تقوم باإعداد املناهج على اأ�س�ش خا�سة، اأما يف وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي فاملناهج واملفردات تكون من جزاأين؛ جزء ثابت 
والآخر متغري، واجلزء الثابت هو الأ�سا�سيات يف املناهج والذي ي�سل اىل 

70% منه، والباقي قابل للتغيري. 

جامعتنا تتحدى ال�صعاب وتوا�صل 
م�صريتها العلمّية

 ق العسي ا 
 يالتع ا 
 ال الع

  م الع
 ا سا
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  يال
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•     اأجرى احلوار واأعّده:
        ح�سني ال�سالمي

          عبدالرحمن الالمي

لرصة احل�صيية: وبراأيك كيف يتّم التوفيق بني الوزارتني ا
يف هذا املو�صوع؟

هي  القطاعية،  باللجنة  عليها  يطلق  جلنة  هناك  د:   والد
عبارة عن جلنة ت�سّم عمداء الكليات املتناظرة، تقوم بت�سكيل جلان لدرا�سة 
املفردات واملناهج اخلا�سة يف الكلية، على اأ�سا�ش هذه اللجان يكون هناك 

اإدخال مادة جديدة يف نطاق )املتغريات(.

�صمنها ا من  تعليمية  تطورات  هناك  احل�صيية:  لرصة 
اأنتم من  اأين  التواأمة بني جامعات من دول العامل،  ق�صية 

هذا التوّجه؟
الوقت احلايل،  املهمة يف  املوا�سيع  التواأم من  يعترب  د:   والد
ولكنها اأمام م�سكلتني؛ اأولها ق�سية عدم وجود املختربات يف الكليات العلمية 
باحلجم املطلوب، وثانيها عدم التوا�سل مع العامَل العلمي يف اخلارج، ومع 
هذا لدينا العديد من املوؤمترات والندوات مع اجلامعات العراقية وّ تداول 

هذا املو�سوع مرارًا. 

وال�صعبة ا ال�صاخنة  الظروف  ظّل  يف  احل�صيية:  لرصة 
التي مرت بها حمافظة دياىل، كيف اوز هذه املرحلة 

وبقيتم م�صتمّرين على الدوام؟
الدو د: بــاإرادة وعزم الطالب اأنف�سهم ا�ستمرت الدرا�سة يف 
جامعة دياىل، وا�ستتّب احلال بعد حت�سن الو�سع الأمني يف املنطقة وطلبنا 
من الأخوة الطلبة الرجوع اىل كلياتهم يف اأماكنها املخ�س�سة حيث �ساهموا 
يف عملية التنظيف، ول ُينكر ف�سُل اجلهات الأمنية املتمثلة بال�سهم اخلارق 
وب�سائر اخلري يف ب�سط الو�سع الأمني يف حمافظة دياىل عمومًا، والذي 
اإ�سافة  املحافظة،  الأمنية يف  الأو�ساع  الكبري يف حت�سن  الــدور  لها  كان 
اىل الأ�ساتذة الذين كان لهم الدور املتميز بال�ستمرار يف عملهم يف ظل 

الظروف ال�سعبة التي كانت املحافظة تعاين منها.

لرصة احل�صيية: من املالَح اأن هناك �صعفًا يف امل�صتوى ا
العلمي لدى عموم اخلريجني، فهل اأّن ذلك ب�صبب �صبابية 
امل�صتقبل لديهم؟ اأم اأن العّلة يف  امل�صتوى التعليمي والآليات 

املتبعة فيه؟ 
الدو د: ما زالت روا�سب الأم�ش تخّيم على القطاع التعليمي، وما 
زال العراق اجلريح يف طور التعايف باإذن اهلل )تبارك وتعاىل( من كلومه، 
فالروؤية ال�سبابية امل�ستقبلية، وهبوط امل�ستوى التعليمي بكّل مناحيه، وعدم 

وجود التعيينات للمتخرجني، كّل ذلك وغريه هو ال�سبب يف �سعف امل�ستوى 
التعليمي لدى اخلّريجني، ومن ناحية اأخرى يجب اأن نن�سر الثقافة بني فئات 
املجتمع بكرثة اخلريجني فيه، فاملجتمع عندما تكون لدية طبقة خريجني 
وبن�سب عالية يكون جمتمعًا مثقفًا، م�سافًا اىل ذلك اأّن هوؤلء اخلريجني 

من املاج�ستري والدكتوراه هم عماد البلد وثروته الآنية وامل�ستقبلية.

لرصة احل�صيية: ما احلّل الأع والأ�صرع مل�صكلة عدم ا
وجود التعيينات للمتخّرجني اجلدد؟

فتح  للحّد من ظاهرة بطالة اخلريجني هو  د: احلل   والد
خمتلف  يف  للخرجني  الفر�ش  من  الكثري  ليتيح  اخلا�ش  القطاع  ودعــم 
الخت�سا�سات، والرتقاء مبو�سوع ال�ستثمار الوطني لفتح اأبواب وا�سعة 

اأمام اخلريجني ملمار�سة اخت�سا�ساتهم.

ما هو حجم البعثات والزمالت التي ا لرصة احل�صيية: 
حت�صل عليها جامعة دياىل؟

الدو د: ترتيب جامعة دياىل الثالث بني اجلامعات العراقية 
من حيث التنفيذ خلطة الزمالت والبعثات ولذلك لدينا الآن بحدود 250 
تدري�سي خارج العراق ما بني دول ماليزيا والهند ورو�سيا وتركيا ولبنان 
وم�سر واأمريكا وا�سرتاليا وبريطانيا وبولندا، وهناك تعاون م�سرتك بني 
اجلامعة والوزارة حيث لدينا قبول بحدود ع�سرين تدري�سي يف رو�سيا ولدينا 
الإجازة الدرا�سية، واأق�سد بالإجازة الدرا�سية هو حتمل الطالب جزء من 

نفقات الدرا�سة.

لرصة احل�صيية: ما تقييمكم لأهمية التوّجه الإعالمي ا
الإ�صالمي  الدين   مباد ن�صر  �صبيل  يف  و�صائله  مبختلف 

وثقافته باللغات العاملّية؟
د: مّر الدين الإ�سالمي يف املرحلة املا�سية بالكثري من   والد
الق�سايا التي اأدت اىل �سعفه واأفول جنمه، خ�سو�سًا يف الفرتة املعروفة 
العامل  نظرة  تبدلت  التاريخ  هذا  ومنذ   ،2001 بــــ11�سبتمرب)اأيلول( 
ر  نحو الإ�سالم حيث اأ�سبحوا يرونه على اأنه دين الإرهــاب، وغري متح�سّ
يتم  اأن  يجب  لذلك  وغريها،  ال�سيا�سية  العملية  يقود  اأن  ي�ستطيع  ولــن 
عر�ش �سورة الإ�سالم بال�سكل ال�سليم، وتو�سيح �سورته احلقيقية للنا�ش، 
وان الإ�سالم جاء ليبّث احلياة يف الروح الب�سرية، وكّل ذلك من م�سوؤولية 

الإعالم الإ�سالمي، وعليه اأن ينجح اأمام هذه التحّديات الكبرية. 

 ال  ا 
 ستا م

 مع  ساال
 ستتا 

ا ع �سن 
  ما سالو

 ا

 مع ي 
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 يالت من حي
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دّقة يف املتابعة وروعة يف البتكار 

وكما تقوم باأعمال م�سرتكة مع زميالتها من ور�ش ق�سم ال�سيانة الأخرى وهي 
بذلك مبثابة ال�سريان احليوي لدميومة حياة هذه الور�ش،، ولت�سليط ال�سوء اأكرث 
حول عمل هذه الور�سة التقينا املهند�ش امليكانيكي اأحمد حممد الكعبي امل�سرف 

على اأعمال هذه الور�سة حيث حّدثنا عن طبيعة العمل فيها 
ن�صاأة هذه الور�صة: 

اأ�س�ست هذه الور�سة عام 2009م وبداأت مبنت�سب واحد فقط وبعد تو�سع العمل 
الذي �سهده ق�سم ال�سيانة بعد هذا التاريخ اأدى اإىل ازدياد الأعمال املنوطة بها 
وبداأ منت�سبو  هذه الور�سة بالزدياد حتى اأ�سبح يف عام 2011م اأربعة منت�سبني 

حرفني ومهَرة و جتهيز هذه الور�سة باملكائن واملعدات التي حتتاجها ويجري 
منت�سبو  هذه الور�سة اأعمال ال�سيانة لها ب�سكل اأ�سبوعي..

 اأهم الأعمال والإازات:
اأول : ت�سميم وتنفيذ مدخل املتحف احل�سيني والأعمال امللحقة به كال�سقف 

الثانوي واملجاري الهوائية وما �سابه . 
ثانيا:  عمل ون�سب حافظات اأ�سالك الكهرباء )الرتانكات( وال�سقوف الثانوية 

وجماري الهواء وال�ساحبات امللحقة بها ذلك جلميع اأق�سام العتبة .. 
ثالثا: �سيانة ال�سبابيك الف�سية والذهبية لال�سرحة وكذلك الأبواب الذهبية.

ور�صة ال�صمكرة اإحدى الوحدات التابعة لق�صم ال�صيانة يف العتبة احل�صينّية املقد�صة والتي تقوم باأعمال لح�صر 
لها وب�صكل يومي على مدار العام اإذ تقوم هذه الور�صة بعمل و�صيانة القواطع وال�صرطة احلمراء داخل احلرم  

وعمل و�صيانة املجاري الهوائية واأعمال �صيانة لالآليات التابعة للعتبة ....

 س
ال�س

 العت  
 يسي�ا

 سا

• تقرير: ح�سني احمد
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رابعا : عمل الأفران احلرارية التابعة مل�سيف الإمام احل�سني -عليه ال�سالم -
وعمل و�سيانة اأدوات الطبخ التابعة له . 

اإن  قائال:  حدثنا  فقد  ال�سمكرة  ور�سة  م�سوؤول  وهــو  ال�سفار  فار�ش   الأ اأمــا 
للعتبة  التابعة  ال�سيارات  اأبدان  تغليف  الور�سة كثرية مثل  بها  تقوم  التي  الأعمال 
ال�سحن  وخــارج  داخــل  ال�سرتاحة  مظالت  وعمل  والنقل،،  احلمل،  باأنواعها، 
الأدوات  و�سيانة   ) )البانيوات  الو�سوء  اأحوا�ش  وعمل  اأي�سا  و�سيانتها  ال�سريف 
والآلت امل�ستخدمة يف تاأ�سي�سات املاء وكذلك �سيانة اغلب املكائن والأدوات التي 
ت�ستخدمها الور�ش الأخرى يف ق�سم ال�سيانة وهناك اأعمال اأخرى مهمة تقوم بها 
�سيانة  واأعمال  للعتبة  التابعة  املاء  �سيانة جميع خزانات  مثل  با�ستمرار  الور�سة 
كل  ورغم  اأي�سا  احل�سينية  للعتبة  التابعني  الثلج  ومعمل  ال�سالة  حمطة  من  كل 
العوائق التي قد ت�سادفنا يف العمل  لنتوقف عن اجناز عملنا ذلك لكون جميع 
الآراء  وتبادل  وبالتعاون  البتكار  يف  عالية  بقدرة  يتمتعون  الور�سة  يف  العاملني 
مما يجعلنا نتخطى كثريا من العوائق وقد اأجنزنا مزيدا من الأعمال وان اأغلب 
اوعمل ت�سميم  اأدوات  ب�ساأن �سيانة  اأفكارهم  الور�سة لطرح  يرتادون  املهند�سني 
جديد  باجناز  نخرج  وبالنهاية  لالأطراف  مر�ش  حّل  اإىل  ن�سل  وبالت�ساور  معني 
خدمة ملولنا اأبي الأحرار ويف احد املرات قمنا بت�سميم وتنفيذ ماكنة )�سكرين( 
لق�سم الطباعة حيث اإن هذا العمل يحتاج اإىل اأ�سخا�ش ذوي تخ�س�ش دقيق يف 
املوا�سفات  بنف�ش  بتنفيذه  قمنا  قد  باأننا  فخرا  يزيدنا  ال�سيء  وهذا  العمل  هذا 
اإن  املتعارف عليها ولزالت هذه ااملاكنة تعمل ليومنا هذا ونحن نقوم ب�سيانتها 
اإننا  قائال:  الور�سة  اأعمال  ال�سفار يف احلديث عن  وا�ستمر  تعر�ست لأي عطل  
نعمل با�ستمرار وهناك اأعمال �سيانة ثابتة اأو �سبه يومية مثل �سيانة قواطع تنظيم 
حركة الزائرين الذهبية وال�سرطة احلمراء اخلا�سة بها وكذلك ت�سميم قواطع 
اخلتام  ويف  الزائرين  من  والن�ساء  الرجال  بني  واملو�سوعة  احلرم  داخل  ال�ستيل 
اأي  اإمامنا احل�سني )عليه ال�سالم( ل نعاين من   قال:) نحن بف�سل اهلل وبركة 
م�سكله يف العمل �سوى اإن املكان املخ�س�ش لنا �سيق ن�سبيا بالن�سبة ملا نقوم به من 
اأعمال اأما بالن�سبة ل�ساعات العمل اأو الجرالذي نتقا�ساه فلم نفكر ومل نفكر فيه 
يوما من الأيام لإن اهلل تف�سل علينا بهذا ال�سرف يف خدمة املوىل خمل�سني باإذن 
اهلل لإمامنا الذي اخل�ش لكل اإن�سان يف الدنيا و�سّحى مبا مل ي�سّحيه اإن�سان اآخر 
ون�ساأل اهلل القبول منا ومن جميع من يقومون بخدمة احل�سني )عليه ال�سالم( بعد 

التوّكل على اهلل وهو نعم املوىل ونعم الن�سري. 
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◄  يكتبها: د.منهال جا�سم ال�سريح

من اأهم ما ي�سغل بال امل�سوؤولني عن الرتبية والتعليم واملعلمني توفري الفر�ش 
التعليميمة النافعة لبناء كل جيل كي ي�ستطيعوا النهو�ش بامل�سوؤوليات امللقاة 

على عواتقهم يف بناء املجتمع والوطن.
العمق  الفر�ش وتختلف من حيث  بها هذه  تتوفر  التي  الأ�ساليب  وتتعدد 
وال�سعة بني فرتة واخرى وبني مرحلة درا�سية معينة ومرحلة ثانية، وما 
املحاولت امل�ستمرة لتعديل املناهج الدرا�سية وتطويرها وتثبيت ال�سيا�سة 

التعليمية للبلد ال حماولت لتحقيق ذلك الغر�ش.
ولكي تتوفر الفر�ش التعليمية النافعة للطالب كان ل بد من تهيئة اجلو 
م�سوؤول ممار�سة عمله  كل  ي�ستطيع  لكي  الــرتوي  للعمل  املنا�سب  العلمي 
البناء وتقدمي خال�سة جهده ومعلوماته اىل طلبته الذين �سيبنى امل�ستقبل 

بجهودهم وقدراتهم العلمية.
والن�سباط املدر�سي الهادف هو اأحد و�سائل توفري اجلو العلمي البناء يف 
املدار�ش فعلى املعلم ان يدرك ان الن�سباط لي�ش هدفا يف حد ذاته وامنا 
و�سيلة لتحقيق هدف او�سع واأ�سمى يت�سمن تنمية قابليات املتعلم وتطويرها 
وتنمية �سخ�سيته وتوجيهها توجيها ي�سمن حتقيق هدف ال�سبط والنظام 

والتقيد بهما.
لذلك يخط من يتوهم اأن �سخ�سية املتعلم وتنميتها وحتقيق الهداف 
الرتبوية وتطويرها ل تتم ال يف اجلو الذي ت�سوده النظمة ال�سارمة التي 
ل ترتك املجال للمتعلم باخلروج عنها مهما اأدى ذلك اىل قتل روح البداع 
فيه اأوحتويله اىل �سخ�ش تافه ل يثق بنف�سه او بحقه يف تطوير حياته وحياة 

الخرين.
اإن الن�سباط املن�سود هو الن�سباط الذي يحقق للمتعلم جوا ميكنه من 
كما  اليه،  املدر�سة  تقدمها  التي  املختلفة  التعليمية  الفر�ش  من  الفــادة 
ي�سمن للمعلم جوا وديا طبيعيا ي�سوده الحرتام وال�سعور باملنفعة املتبادلة 
ويف�سح املجال له لتحقيق الهداف املتوخاة من الرتبية والتعليم وميكنه 

من الخذ بيد املتعلمني ال الهداف التي يقررها هو وطالبه اأي�سا.
اإن ال�سبط املدرك الواعي الناجم عن تفهم واميان بالهداف التي ي�سعى 
املعلم اىل حتقيقها اأ�سمن و�سيلة لإبعاد امل�سكالت عن مدار�سنا واأح�سن ما 

يوؤدي اىل توثيق عرى وعالقات املعلمني واملدر�سني بطالبهم.

الن�صباط 
املدر�صي الهادف

اإن  قائال:  حدثنا  فقد  ال�سمكرة  ور�سة  م�سوؤول  وهــو  ال�سفار  فار�ش   الأ اأمــا 
للعتبة  التابعة  ال�سيارات  اأبدان  تغليف  الور�سة كثرية مثل  بها  تقوم  التي  الأعمال 
ال�سحن  وخــارج  داخــل  ال�سرتاحة  مظالت  وعمل  والنقل،،  احلمل،  باأنواعها، 
الأدوات  و�سيانة   ) )البانيوات  الو�سوء  اأحوا�ش  وعمل  اأي�سا  و�سيانتها  ال�سريف 
والآلت امل�ستخدمة يف تاأ�سي�سات املاء وكذلك �سيانة اغلب املكائن والأدوات التي 
ت�ستخدمها الور�ش الأخرى يف ق�سم ال�سيانة وهناك اأعمال اأخرى مهمة تقوم بها 
�سيانة  واأعمال  للعتبة  التابعة  املاء  �سيانة جميع خزانات  مثل  با�ستمرار  الور�سة 
كل  ورغم  اأي�سا  احل�سينية  للعتبة  التابعني  الثلج  ومعمل  ال�سالة  حمطة  من  كل 
العوائق التي قد ت�سادفنا يف العمل  لنتوقف عن اجناز عملنا ذلك لكون جميع 
الآراء  وتبادل  وبالتعاون  البتكار  يف  عالية  بقدرة  يتمتعون  الور�سة  يف  العاملني 
مما يجعلنا نتخطى كثريا من العوائق وقد اأجنزنا مزيدا من الأعمال وان اأغلب 
اوعمل ت�سميم  اأدوات  ب�ساأن �سيانة  اأفكارهم  الور�سة لطرح  يرتادون  املهند�سني 
جديد  باجناز  نخرج  وبالنهاية  لالأطراف  مر�ش  حّل  اإىل  ن�سل  وبالت�ساور  معني 
خدمة ملولنا اأبي الأحرار ويف احد املرات قمنا بت�سميم وتنفيذ ماكنة )�سكرين( 
لق�سم الطباعة حيث اإن هذا العمل يحتاج اإىل اأ�سخا�ش ذوي تخ�س�ش دقيق يف 
املوا�سفات  بنف�ش  بتنفيذه  قمنا  قد  باأننا  فخرا  يزيدنا  ال�سيء  وهذا  العمل  هذا 
اإن  املتعارف عليها ولزالت هذه ااملاكنة تعمل ليومنا هذا ونحن نقوم ب�سيانتها 
اإننا  قائال:  الور�سة  اأعمال  ال�سفار يف احلديث عن  وا�ستمر  تعر�ست لأي عطل  
نعمل با�ستمرار وهناك اأعمال �سيانة ثابتة اأو �سبه يومية مثل �سيانة قواطع تنظيم 
حركة الزائرين الذهبية وال�سرطة احلمراء اخلا�سة بها وكذلك ت�سميم قواطع 
اخلتام  ويف  الزائرين  من  والن�ساء  الرجال  بني  واملو�سوعة  احلرم  داخل  ال�ستيل 
اأي  اإمامنا احل�سني )عليه ال�سالم( ل نعاين من   قال:) نحن بف�سل اهلل وبركة 
م�سكله يف العمل �سوى اإن املكان املخ�س�ش لنا �سيق ن�سبيا بالن�سبة ملا نقوم به من 
اأعمال اأما بالن�سبة ل�ساعات العمل اأو الجرالذي نتقا�ساه فلم نفكر ومل نفكر فيه 
يوما من الأيام لإن اهلل تف�سل علينا بهذا ال�سرف يف خدمة املوىل خمل�سني باإذن 
اهلل لإمامنا الذي اخل�ش لكل اإن�سان يف الدنيا و�سّحى مبا مل ي�سّحيه اإن�سان اآخر 
ون�ساأل اهلل القبول منا ومن جميع من يقومون بخدمة احل�سني )عليه ال�سالم( بعد 



ال�سيد حيدر احللي

الولء حبل 
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اأم�����ص��ك��ْت         اأح����م����د  ولء  ب��ح��ب��ل  ن��ف�����ص��ي 
اأّن���������ى وف������ر�������شُ م�����ودت�����ي ه�����ي ف��ي��ه��ُم         
ح وج���َده���ا                ب����ل مل ت������زْل ك���ب���دي ت�������روِّ
م�������اذا اأق���������ول ع���ل���ى ال����ب����ع����اد حم������ررًا          
ف��������وؤاده            احل���ب���ي���ب  ������ص�����األ  اإذا  ل����ك����ْن 
ال���ذي            احل�����ص��ب  ج��ب��ه��ة  غ����رة  ذاك  ه���و 
م���ن حم�صها      ال���ت���ي  ال�������ص���رف  م���ن ط��ي��ن��ة 
م����ن م���ع���دن ال����ك����رم الإل�����ه�����ّي ال������ذي ل           
م�����ن ب���ي���ت خم���ت���ل���ف امل����الئ����ك����ة ال�����ذي         
م����ن م��ن��ب��ع احل���ك���م ال������ذي ي�����رد ال��ن��ه��ى        
م����ن ع�����رة ال����وح����ى ال����ذي����ن ���ص��م��ا ب��ه��م        
مم������ن ب����ع����ط����ف ع������الُه������م م����ت���������ص����ّوٌع               
ن����داه����م            ال������زم������ان  ُاويل  ع����ل����ى  مم�����ن 
ة            ن����ب����وَّ اب���������ُن  م���ن���ه���م  ع���������ص����ٍر  ك�����ل  يف 
ف��������رٌد ي�������ص���دُّ م�������ص���دَّ اأرب����������اب ال��ن��ه��ى               
ف�����ص��ل��ه           يف  اأح������م������ٌد  ه�������ذا  وال������ي������وم 
"ما     ف���ق���ل���ُت  اإيلَّ  ر����ص���ال���ت���ه  ج��������اءت 
ال��ت��ي     رح���ل���ت���ه  م����ع����راج  يف  ون�����ظ�����رُت    
ع��زمي��ة     »ب���������راق«  م���ق���ت���ع���دًا  �����ص����ار  اإذ 
واأرْت����������ه م����ن اآي�����ات�����ه م����ا ل َي�������رى اب����       
ف���اأت���ى ي��ق�����شُّ حم��ا���ص��َن ال��ق�����ص�����ش ال��ت��ي     
اأب����غ����ي اخل�����ط�����اَب ل����ه ب���و����ص���ٍف ج���ام���ٍع       
واأع������ود ع��م��ا اب��ت��غ��ى م��ت��ح��ريًا م����اذا اأق���و       
ه��ب��ات��ه    ب��ع�����ش  "القامو�ش"  ع���ن���دي  اإذ 
ول������ه ل�������دّي ���ص��ن��ي��ع��ة م����ن م����ع����دن ال������       
ب��ي�����ص��اء ���ص��اف��ي��ة احل����دي����دة ق���د ح��ك��ْت        
وك�����������اأَنَّ رون�������ق ذل������ك احل�������ص���ب ال����ذي      
م�����������ص�����ح�����وذة ك����ل���������ص����ان����ه ف����ك����اأن����ه                
ال��ق��ط��ع ع���ن ذي رون����ٍق     ت�����روي ح���دي���ث 
م�����ا ق������طَّ راأ����������ش ي�����راع�����ة ف���ي���ه���ا ف��ت��ى

م����ذ اأح����ك����م����ْت ب���ن���ي���اط ق��ل��ب��ي ع���ق���َده 
اأج������ر ال���ر����ص���ال���ة ل�������ص���ُت اأن�������ص���ى ع��ه��ده 
ب���ن�������ص���ي���م ذك������������راه ف���ت���ل���ق���ى ب������رده 
م����ن ن���ع���ت �����ص����وٍق ف���ي���ه اأ�����ص����ك����و ب��ع��ده 
ع����ل����َم ال�������ذي ع����ن����دي مب�����ا ه�����و ع���ن���ده 
ه  ل����ف����خ����اره ال���������ص����ام����ي اأع�����������دَّ م����ع����دَّ
ه  ب��������ارى الأن�����������ام ب������رى اأب����������اه وج������دَّ
رف�������ده  ي���������ص����ك����و  وه���������و  اإل  خ������ل������َق 
ل���ل���ح���ق ي�����ه�����دي م�����ن ت����ط����لَّ����ب ر�����ص����ده 
ورده  ي����ح����م����ُد  وه�������و  وي���������ص����در  م����ن����ه 
ح�������ص���ٌب ل����ه ال���ت���ن���زي���ُل ي����رف����ع جم���ده 
ه  ن�����دَّ ل�����ك  م����ه����دي����ًا  الإم�������ام�������ة  اأرُج 
غ�����م�����روا ب�����ه ح������رَّ ال������زم������ان وع���ب���ده 
ج���م���ع الإل����������ُه ب����ه امل���ح���ا����ص���َن وح����ده 
ه  وج���م���ي���ع���ه���ا ل���ي�������ص���ْت ت�������ص���دُّ م�������ص���دَّ
ه؟  ف���ا����ص���رْب ب���ذه���ن���ك اأي������ن ت��ل��ق��ى ن�����دَّ
ه  ودَّ يل   » راأى  مب����ا  ال������ف������وؤاُد  ك������ذب 
ق����د ن�����ال »ب�����الإ������ص�����راء« ف��ي��ه��ا ق�����ص��ده 
ب������ت م������ن ك������ل اأف�����������ٍق ب���ع���ده  ق������د ق������رَّ
�������ُن م�����ف�����ازة ل�����و ك������ان اأع�����م�����َل ج���ه���ده 
ه  ق�����د اأب����ط����ل����ْت ه������زل ال�����ك�����الم وج������دَّ
ل����ه����ب����اِت����ه ف����ي����ه اأخ�������اط�������ب جم����ده 
وج���������ده  اأم���������ل���������ك  ول�������������ص������ت  ل: 
ف��م��ت��ى ����ص���وى ال���ق���ام���و����ش ي�����ص��م��ُل رف���ده 
ج�����ود ال������ذي ف���ر����ش امل���ه���ي���م���ُن ح��م��ده 
ه  ودَّ ل���ع���ي���ن���ي  ج����وه����ره����ا  ب�������ص���ف���اء 
ي���ن���ه���ى اإل�����ي�����ه ب����ه����ا اأ��������ص�������اَع ف����رن����ده 
ف���ي���ه���ا م�����ك�����ان احل����������دِّ ُرّك�����������ب ح����ده 
ه  ف����ي����ه ال����ن����ب����يُّ اأب����������وه اأحت��������ف ج�����دَّ
ه            وق��������دَّ ال�����ف�����ق�����ار  ذا  ت������ذّك������ر  اإل 
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قال اأبو عبداهلل عليه ال�صالم: الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

الأمر باملعروف 

اجلواب: 
ب�صمه تعاىل

بجوز ذلك يف حّد نف�صه، ولكن ل يجوز اإظهاره اأمام 
الأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطالء فوق اجللد 

وكان حاجبًا مينع من و�صول املاء للب�صرة يف الو�صوء فيجب 
اإزالته عند الو�صوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء 

به اإ�صكال، واهلل املوفق.

ومن الأمر باملعروف:
ال�صخاء والكرم واِليثار:

قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )ويوؤثرون 
على اأنف�سهم ولو كان بهم خ�سا�سة(. 

»ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وعن 
اخللق«  وح�سن  ال�ّسخاء  على  ِاّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �سلى اهلل عليه واآله: »ِان من موجبات املغفرة 
وعنه  الكالم«  وح�سن  ال�سالم  وِاف�ساء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  »جتافوا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

ال�سخي فِاّن اهلل اآخذ بيده كلما عرث«. 
اَل�سخياء«.  دار  »اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�ش اميانًا 

اأب�سطهم كّفًا«. 
اِلنفاق على الأهل والعيال: 

فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكادُّ 
على عياله كاملجاهد يف �سبيل اهلل« وقال �سلى اهلل 
عليه واآله: »خريكم، خريكم َلهله« وعنه �سلى اهلل 
فهو  اهله  على  الرجل  اأنفق  »ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه 
�سدقة« وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �سبيل اهلل ودينار انفقته يف 
رقبة ودينار ت�سّدقت به على م�سكني واأعظُمها اأجرًا 

الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك«. 

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�صيد علي احل�صيني ال�صي�صتاين )دام ظله الوارف(

 

18 حمرم 1432ه�
مكتب 

ال�صيد ال�صي�صتاين دام ظله
النجف الأ�صرف.

وكان حاجبًا مينع من و�صول املاء للب�صرة يف الو�صوء فيجب 

اجلواب: 
ب�صمه تعاىل

بجوز ذلك يف حّد نف�صه، ولكن ل يجوز اإظهاره اأمام 
الأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطالء فوق اجللد 

وكان حاجبًا مينع من و�صول املاء للب�صرة يف الو�صوء فيجب وكان حاجبًا مينع من و�صول املاء للب�صرة يف الو�صوء فيجب 
اإزالته عند الو�صوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء اإزالته عند الو�صوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء 

به اإ�صكال، واهلل املوفق.

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�صيد علي احل�صيني ال�صي�صتاين )دام ظله الوارف(

18 حمرم 1432ه�
مكتب 

ال�صيد ال�صي�صتاين دام ظله
النجف الأ�صرف.

ومن الأمر باملعروف:
ال�صخاء والكرم واِليثار:

قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي: )ويوؤثرون 
على اأنف�سهم ولو كان بهم خ�سا�سة(. 

»ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وعن 
اخللق«  وح�سن  ال�ّسخاء  على  ِاّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
وقال �سلى اهلل عليه واآله: »ِان من موجبات املغفرة 
وعنه  الكالم«  وح�سن  ال�سالم  وِاف�ساء  الطعام  بذل 
ذنب  عن  »جتافوا  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

ال�سخي فِاّن اهلل اآخذ بيده كلما عرث«. 
اَل�سخياء«.  دار  »اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�ش اميانًا 

اأب�سطهم كّفًا«. 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�ش اميانًا 

اأب�سطهم كّفًا«. 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�ش اميانًا 

اِلنفاق على الأهل والعيال: 
فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكادُّ 

اِلنفاق على الأهل والعيال: 
فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكادُّ 

اِلنفاق على الأهل والعيال: 

على عياله كاملجاهد يف �سبيل اهلل« وقال �سلى اهلل 
عليه واآله: »خريكم، خريكم َلهله« وعنه �سلى اهلل 
فهو  اهله  على  الرجل  اأنفق  »ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه 
�سدقة« وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �سبيل اهلل ودينار انفقته يف 
رقبة ودينار ت�سّدقت به على م�سكني واأعظُمها اأجرًا 

الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك«. 

•ترك اأحد الواجبات
من  غــريهــمــا  اأو  ــوم  الــ�ــس اأو  الــ�ــســالة  كـــرتك 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  فعن  الواجبات: 
 اأّنه قال: »من ترك ال�صالة متعمدًا فقد بر

من ذّمة اهلل وذّمة ر�صوله«. 
وعن اِلمام ال�سادق عليه ال�سالم اأّنه قال: »ول 
ترك  لو  يزّكيه  ول  عبده  اىل  اهلل  ينظر 
فري�صة من فرائ�ش اهلل، اأو ارتكب كبرية 

من الكبائر«. 
وعنه عليه ال�سالم: »اأّن اهلل اأَمَره باأمٍر واأَمَره 
وجّل  عّز  اهلل  اأَمَر  ما  فرك  باأمٍر،  ِابلي�ش 
مع  فهذا  ِابلي�ش،  به  اأمر  ما  اىل  و�صار  به 

ِابلي�ش يف الدرك ال�صابع من النار«. 
وهناك غري هذه وتلك ل ي�سع املجال لذكرها هنا، 

فراجعها ِان ِان �سئت يف كتب احلديث والفقه. 
ــي، ثــمَّ اأ�ــســاف مــوؤكــدًا بحزم بينما  قــال ذلــك اأب
رزينة  �سراحٍة  طابع  تكت�سي  �سوته  وتائر  راحت 

موؤّثرة. 
قال: �ساأختتم حوارّية اَلمر باملعروف والنهي عن 
�سره  قد�ش  املجتهدين  اأكابر  َلحد  بكالم  املنكر 
باملعروف  اَلمــر  افــراد  اأعظم  من  »ِان  فيه:  جاء 
واأ�سّدها،  واأتقنها  واأعــالهــا  املنكر  عن  والنهي 
يلب�ش  اأن  الدين:  روؤ�ساء  اىل  بالن�سبة  خ�سو�سًا 
املنكر  وينزع رداء  واجبه ومندوبه  املعروف  رداء 
بــاَلخــالق  نف�سه  وي�ستكمل  ومــكــروهــه،  حمــّرمــه 
فِان  الذميمة  اَلخـــالق  عن  وينّزهها  الكرمية، 
ذلك منه �سبب تام لفعل الّنا�ش املعروف ونزعهم 
 بــاملــواعــ ذلـــك  اأكــمــل  اذا  خ�سو�سًا  املــنــكــر، 
مقاًل،  مقام  لكل  فِان  هبة  واملرِّ غبة  املرِّ احل�سنة 
من   اأ�سد والعقول  النفو�ش  وطّب  دواء.  داء  ولكل 
طّب اَلبدان مبراتب كثرية. وحينئٍذ يكون قد جاء 
باأعلى افراد اَلمر باملعروف والّنهي عن املنكر«. 

املنكر  عــن  والّنهي  باملعروف  ـــر  اَلّم وبــحــوارّيــة 
�سننهي حوارّياتنا ـ قال اأبي ـ راجيًا من اهلل -عّز 
نافعة  الكرمي،  لوجهه  خال�سة  يجعلها  اأن  وجّل- 
حوارّية  �ش  و�ساأخ�سِّ املوؤمنني،  وِلخــوانــك  لك 
قد  اأنــت  تختارها  عاّمة  ا�سئلة  عن  لاِلجابة  غٍد 
اأو  ال�سابقة  اِلجابة عنها حوارّياتنا  تكون اغفلت 
نطاق  خــارج  اَل�سئلة  هذه  تكون  قد  اأو  اأوجزتها 

بحث احلوارّيات ماّرة الّذكر. 
قلت: فكرة جّيدة، واأتوّقع اأن تكون مفيدة. 

وفق فتاوى املرجع الديني الأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�صيد علي احل�صيني ال�صي�صتاين )دام ظّله الوارف(

مكتب
 ال�صيد ال�صي�صتاين يف  النجف الأ�صرف

اأجوبة امل�صائل ال�صرعية
7 �صفر 1433.

ب�سمه تعاىل 
اإىل مكتب �سماحة املرجع الديني العلى اآية اهلل العظمى الإمام ال�سيد علي احل�سيني 

ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(.
ال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

الوتوماتيكية(  )الغ�ّسالت  يف  ال�سوؤال: 
يو�سل اإليها املاء مبا�سرة )من ماء ال�سالة 
اأو اخلزان(، وكلما اأغلق باب الغ�سالة على 

املالب�ش زودت باملاء تلقائيًا.
1- فهل يتحقق تطهري املالب�ش التي تغ�سل 
داخلها ثم ت�سطف مباء جديد تلقائيًا، ولو 

كانت متنج�سة بالبول؟
2- هل يحكم على نف�ش الغ�سالة بالطهارة 

اأو ل؟
3- ما حكم البخار املت�ساعد الذي يتحول 
واجلدران  ال�سقف  ماء على  اإىل قطرات 

ثم تقع على املالب�ش اإذا كان املاء حارًا؟
جمع من املوؤمنني.

اجلواب:
ب�صمه تعاىل

1 يتحقق  التطهري اإذا كان ذلك باملاء املطلق )مرتني للمتنج�ش 
بالبول – ولو بالكثري على الحوط – ومرة واحدة لغريه(، ول 
قوة  بوا�صطة  التجفيف  اأثناء  الغ�ّصالة  ماء  انف�صال  كون  يقدح 

الدوران ل الع�صر.
2 نعم تطهر بالتبعية.

3 ل يوؤدي ذلك اإىل تنج�ش املالب�ش يف مورد ال�صوؤال.

الغ�ّصالت الوتوماتيكية
قال اأبو عبد اهلل عليه ال�صالم: الأمر باملعروف 

والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل
قال اأبو عبد اهلل عليه ال�صالم: الأمر باملعروف 

النهي عن املنكر 
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◄اإعداد: هيئة التحرير

النهي عن الكالم 
يف ذات اهلل

◄اإعداد: هيئة التحرير

اآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهيةاآراء فقهية

اأو  الكافر  اأ�صلم  اأو  ال�صبي  بلغ  اإذا  )م�صاألة 429( 
فاإن   ، الوقت  اأثناء  عليه  املغمى  اأو  املجنون  اأفاق 
 � الوقت  يف  ركعة  باإدراك  ولو   � ال�صالة  من  متكن 
وجبت ، واإن مل ي�صلها وجب الق�صاء خارج الوقت ، 
واإن مل يتمكن من ذلك فال �ص عليه اإداء اأو ق�صاء 
، واأما احلائ�ش املنقطع دمها اأثناء الوقت فيختلف 

حكمها باختالف ال�صور الآتية :
اأن  وي�صعها   ، الغت�صال  وظيفتها  كانت  اإذا  ما   �1
تفعل  مل  واإن  ذلك  عليها  فيجب  وت�صلي  تغت�صل 

وجب عليها الق�صاء خارج الوقت .
اأن  ي�صعها  ول  الغت�صال  وظيفتها  كانت  اإذا  ما   �2
اأن  عليها  فيجب  الوقت  ل�صيق  الغ�صل  مع  ت�صلي 
تتيمم وت�صلي على الحوط ، واإن فاتتها ال�صالة 

مل يجب الق�صاء على الأظهر 
3� ما اإذا كانت وظيفتها التيمم ملانع اآخر غري �صيق 
فاإن  وت�صلي  تتيمم  اأن  فيجب   � كاملر�ش   � الوقت 

فاتتها وجب عليها الق�صاء 

الأداء  عليهم  وجب  الوقت  اأثناء  عليه  املغمى  اأو  املجنون  اأفاق  اأو  ال�صبي  بلغ  اإذا   )716 )م�صاألة 
، وهكذا احلكم يف  اأدركوا مقدار ركعة مع الطهارة ولو كانت ترابية فاإذا تركوا وجب الق�صاء  اإذا 
احلائ�ش والنف�صاء اإذا طهرت يف اأثناء الوقت ، نعم اإذا كانت وظيفتها الغت�صال ومل ي�صعها اأن ت�صلي 
مع الغ�صل ل�صيق الوقت حتى عن اإدراك ركعة فوجوب ال�صالة عليها مع التيمم ولزوم ق�صائها اإن مل 

ت�صلي حتى فات الوقت مبني على الحتياط اللزومي 

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

اآية اهلل العظمى املرحوم ال�صيد ابو القا�صم اخلوئي )قّد�ش �صّره(

اآية اهلل العظمى ال�صيد ال�صي�صتاين )دام ظله الوارف(

�صالة الق�صاء
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درا�سته وا�ساتذته 
نائني،  مدينته  يف  العلوم  اأّولــيــات  وبع�ش  املبادئ  در�ــش 
لإكمال  )1293هـــ(  �سنة  حوايل  اأ�سفهان  اإىل  �سافر  ُثمَّ 
ال�سيخ  جنل  باقر  حمّمد  ال�سيخ  عند  فدر�ش  درا�سته، 
حمّمد  وال�سيخ  املعامل(  )حا�سية  �ساحب  تقي  حمّمد 
ــزار جــريــبــي(، واأبــــي املــعــايل  ــه ـــ)ال ب ح�سن املــعــروف 
لُّعه  الكلبا�سي، وال�سيخ جهانكري الق�سقائي، ال�سهري ِبَت�سَ

باحلكمة والكالم.
اأكمل ال�سيخ النائيني يف اأ�سفهان املقّدمات، ُثمَّ ح�سر يف 
د باقر الأ�سفهاين، ويف الأ�سول  الفقه لدى ال�سيخ حممَّ
اأبي املعايل الكلبا�سي، ويف احلكمة والكالم  على املريزا 
ق�سطًا  العلوم  تلك  من  نال  حتَّى  جهانكري،  ال�سيخ  لدى 

وافرًا وحظًا عظيمًا.

العرا اإل سفر�
درا�سته،  لإكــمــال  الــعــراق  اإىل  النائيني  ال�سيخ  �سافر 
)1303هـــ(،  �سنة  املقّد�سة  �سامّراء  مدينة  يف  وا�ستقرَّ 
عند  ودر�ــش  ال�سدر،  اإ�سماعيل  د  ال�سيِّ در�ــش  فح�سر 
يح�سر  اأخذ  ُثمَّ  الأ�سفهاين،  الف�ساراكي  د  حممَّ ال�سيِّد 
)1312هـــ(،  �سنة  وفاته  حتَّى  ال�سريازي  د  املجدِّ در�ــش 
اإ�سماعيل ال�سدر، حّتى عام )1314ه(،  د  ُثمَّ لزم ال�سيِّ
ال�سنة،  تلك  املقّد�سة يف  اإىل مدينة كربالء  معه  و�سافر 
وبقي معه عّدة �سنني فيها، ثّم انتقل بعد ذلك اإىل مدينة 
النجف الأ�سرف، فتوثَّقت العالقة فيها بينه وبني الآخوند 

اخلرا�ساين.

مانته العية 
يتميَّز ال�سيخ النائيني عن اأقرانه وعلماء ع�سره مبكانته 
ة بينهم، فلم يكن َحَلقة كباقي احَلَلقات  العلمية اخلا�سّ
ونقل  باحلا�سر  املا�سي  ربط  على  دورهــا  يقت�سر  التي 
نتاج املا�سني اإىل املعا�سرين، واإمّنا كان حلقة م�سّعة ما 

احلوزوية  الدرا�سة  يف  ومتوّهجًا  متوا�ساًل  �سعاعها  زال 
�سية منذ اأكرث من 80 عامًا وحّتى الآن. التخ�سّ

العلمية،  الأو�ــســاط  تتداولها  ونظرياته  اآراوؤه  تــزال  ول 
وتهيمن بقّوة على الفكر الأ�سويل يف مرحلته املعا�سرة، 
يعد  بحيث  النائيني(،  )مــدر�ــســة  با�سم  عنها  ويــعــرب 
ومعاجلته  ما،  م�ساألة  يف  النائيني  ال�سيخ  لراأي  التطّرق 
ال�سيخ  املحّقق  يكن  ومل  علمية،  �سرورة  اإيجابًا  اأو  �سلبًا 
ا هو يف  اأمَّ اآغا بزرك الطهراين مباِلغًا حينما قال فيه: 
َقه تدقيقًا  اته، ودقَّ الأ�سول فاأمر عظيم، لأّنه اأحاط بكلِّيَّ

مده�سًا، واأتقنه اإتقانًا غريبًا.
وقد رنَّ الف�ساء باأقواله ونظرياته العميقة، كما انطبعت 
حّتى  اآرائـــه،  من  خا�ش  بطابع  املعا�سرين  اأكــرث  اأفكار 
نظرياته مماثلة  ت  ُعــدَّ كما  العلم،  دًا يف هذا  جُمــدِّ ُعــدَّ 
وكان  الكفاية،  �ساحب  اخلرا�ساين،  ال�سيخ  لنظريات 
ة م�سلكه، وغمو�ش حتقيقاته، فال  ة ِلِدقَّ ِلَبحثه ِميزة خا�سَّ
النظر، ول جمال فيه  اأهل  الكفاءة من  اإّل ذوو  يح�سره 

للنا�سئة واملتو�ّسطني، لق�سورهم عن ال�ستفادة منه.

تالمذته 
ُذكر منهم ما يلي:

1ـ ال�سّيد جمال الدين الكلبايكاين.
2ـ ال�سّيد حممود ال�ساهرودي.

3ـ ال�سّيد حم�سن احلكيم.
4ـ ال�سّيد اأبو القا�سم اخلوئي.

5ـ ال�سيخ ح�سني احلّلي.
6ـ ال�سّيد حمّمد ح�سني الطباطبائي.

7ـ ال�سيخ حمّمد تقي الآملي.

ق ينيالنا سي� مح سيال 
 

 نبذة عن حياته
ح�صني  ��د  حم��مَّ  ال�صي ه��و 
النائيني،  الرحيم  عبد  بن 
نائني  م��دي��ن��ة  اإىل  ن�صبة 
التابعة ملحافظة اأ�صفهان يف 
اإيران. ولد �صنة )1273ه�( 
ون�صاأ يف اأ�صرة علمية دينية 
وال��ده  ك��ان  حيث  معروفة، 
ب  ُيلقَّ الرحيم  عبد   ال�صي
اإ�صفهان،  يف  الإ�صالم   ب�صي
يف  املفتي  لقب  يعادل  وه��و 

البالد العربية.

•     اإعداد: ح�سني ال�سالمي

36 ربيع الثاين  1433هـ



مواقفه ال�سيا�سية ونذكر منها
تاألَّفت  التي  العلماء  هياأة  اأع�ساء  اأحــد  كان  اأّوًل: 
لتوجيه احلركة الد�ستورية يف اإيران، حتت اإ�سراف 
الربقيات  كتابة  يتوىلَّ  وكان  اخلرا�ساين،  الآخوند 

والبيانات التي كانت ت�سدر با�سم الآخوند.
مع  الرحيل  على  العازمني  جملة  مــن  كــان  ثانيًا: 
دِّ  �سَ اأجـــل  مــن  اإيــــران،  اإىل  اخلــرا�ــســاين  ال�سيخ 
الهجوم الرو�سي على �سمال اإيران، وتوجيه احلركة 
نحو  ــة،  ــي ــران الإي ال�ساحة  داخـــل  مــن  الــد�ــســتــوريــة 
لكن  اأخــريًا،  عنه  انحرفت  الــذي  املطلوب  الجتــاه 
لل�سيخ  املفاجئة  الوفاة  ب�سبب  َيتم  الرحيل مل  ذلك 
اخلرا�ساين. ويتمّثل اجلهد الأكرب الذي بذله ال�سيخ 
اه يف هذا الجتاه  اأدَّ النائيني والدور الأعظم الذي 
ة وتنزيه امِللَّة( الذي ُيعدُّ  يف تاأليف كتاب )تنبيه الأمَّ
زبور احلركة الد�ستورية، حيث قام ال�سيخ النائيني 
الأ�س�ش  ووا�سع  الفكري،  املنظر  بــدور  خالله  من 

الفقهية لها. 

قيادة الحركة اال�ستقاللية 
العراقية 

ــاد �سد  تــوقــف نــ�ــســاطــه بــعــد مــ�ــســاركــتــه يف اجلــه
هذه  يف  دوره  ولكن  1920م،  اآب  حتى  بريطانيا 
من  كــان  حيث  نهايتها،  بلغت  عندما  ــداأ  ب الــثــورة 
التي  ال�ستقاللية  احلــركــة  قـــادوا  الــذيــن  الثالثة 
يف  م�ساركته  اأن  والراجح  1921-1924م،  انبثقت 
ينطلق مما  كان  اإمنا  عفويًا،  يكن  احلركة مل  هذه 
ملخاطر  وعي  من  ال�سيا�سية  ممار�ساته  يف  يختزنه 
ما كان يحدق بثورة الع�سرين 1920م من خماطر، 
اأنها  راأى  حيث  الربيطاين  الفخ  يف  الوقوع  وخ�سية 
تتعر�ش ملا تعر�ست له �سابقتها احلركة الد�ستورية 

من قبل.
ونتيجة ملواقفه الراف�سة مل�ساريع ال�ستعمار ووقوفه 
اإىل تكري�ش الحتالل،  الهادفة  يف وجه خمططاته 
اأمرت احلكومة العراقية يف نهاية 1923م، بت�سفري 

العلماء املعار�سني اإىل خارج العراق. 

ريادة في الفقه ال�سيا�سي 
االإ�سالمي

اأول كتاب يف  ُيعد كتاب )تنبيه المة وتنزيه املله( 
يعني  الإ�سالمي احلديث، وهذا ل  ال�سيا�سي  الفقه 
اأن ال�سلف من فقهاء الإمامية مل يعاجلوا مفردات 
�سيا�سية يف بحوثهم الفقهية، ولكن معاجلاتهم هذه 
التنظري  �سياق  يف  تدر�ش  ومل  جمتزاأ  ب�سكل  جاءت 

للنظام ال�سيا�سي يف ع�سر الغيبة.
وثيقة  يعد  اأنـــه  يف  اأيــ�ــســًا  تكمن  الكتاب  واأهــمــيــة 
كان  الــذي  وال�سيا�سة  الفكر  واقــع  تــدون  تاريخية 
قائمًا يف اأيام �سدوره، وت�سجل البحوث واملناق�سات 
الد�ستورية ف�ساًل عما  للحركة  الراف�سة  ال�سجالية 
احلكم  ــع  واق تبني  �سمنية  مــوؤ�ــســرات  مــن  حتتويه 
والذهنية  له  املكونة  والقوى  اإيران  يف  ال�ستبدادي 
التي كانت ت�سود فيه، حيث ت�سدى النائيني لبقايا 
التحجر والنغالق، وعمل من اأجل احلرية وامل�ساواة 
والعدالة وطرح فكر ولية الفقيه، التي طرحها من 
كم�سروع  تــاأت  مل  ولكنها  الفقهاء  من  ال�سلف  قبل 
بتدوين  مقيدة  الولية  هذه  ولكن  والدولة،  للحكم 
فكرة  اأن  معتربًا  لل�سورى،  جمل�ش  واإن�ساء  الد�ستور 
قواعد  ومــع  التوحيد  اأ�سل  مع  تتنافى  ال�ستبداد 
هذه  م�سروعية  اإثبات  ولأجل  الإ�سالمية،  ال�سريعة 
املطالب امل�ستجدة على ال�سعيد الفقهي قام بتاأليف 
"تنبيه الأمة" حمدثًا بذلك نقلة نوعية يف  ر�سالته 

الفقه ال�سيا�سي الإ�سالمي.
كانت  عندما  1909م،  عام  يف  الكتاب  هذا  �سدر 
الأخـــري من  الف�سل  الــد�ــســتــوريــة جتــتــاز  احلــركــة 
الدعم  مــن  مزيد  اإىل  بحاجة  وكــانــت  م�سريتها، 
والتبني والتوجيه واحلماية من التدخالت الأجنبية، 
م�سريتها  عن  انحرفت  حتى  طويلة  فرتة  متر  ومل 
بوفاة رموزها الثالثة يف النجف املريزا ح�سني خليل 
املازندراين، وذلك ما  وال�سيخ  وال�سيخ اخلرا�ساين 
رموزها  ت�سفية  ومتــت  1908ـ1912م،  عامي  بني 
البهبهاين  ال�سيد عبد اهلل  الثالثة يف طهران وهم 
اهلل  ف�سل  وال�سيخ  الطباطبائي  حممد  وال�سيد 

النوري بني اإعدام ونفي ما بدا وكاأنه هزمية حلقت 
باحلركة الد�ستورية.

الفكرة  اأ�سل  بني  اأمرين:  بني  التمييز  يجب  ولكن 
الــ�ــســورويــة يف احلــكــم وبــني احلركة  الــد�ــســتــوريــة 
ال�سيا�سية التي تبنتها وعملت من اأجلها، واإن ف�سلت 
يف حتقيق اأهدافها فاإن هذا ل يعني بال�سرورة عدم 
جاء  وقــد  ال�سوروية،  الد�ستورية  الفكرة  �سوابية 
الإخفاق نتيجة عوامل عديدة خارجة عن اإرادتها: 
كتغلغل اخلطوط العميلة فيها، وكون احلركة متثل 
العامل  يف  نوعها  من  والأوىل  ال�سيا�سية  التجربة 
الإ�سالمي، ولكن هذه احلركة تطورت حتى ظهرت 
فكرة الدعوة اإىل تاأ�سي�ش حكومة د�ستورية عراقية 
يراأ�سها ملك عربي مقيد مبجل�ش نيابي، وذلك يف 
م�سري  على  ال�ستفتاء  ق�سية  اإبــان  1918م،  عــام 
انبعثت  ال�ساحة حتى  الفكرة يف  وتوا�سلت  العراق، 

ثورة الع�سرين على اأ�سا�ش منها.

موؤلفاته ونذكر منها
1- ر�سالة لعمل املقلدين.

2- حوا�ٍش على العروة الوثقى.
3- ر�سالة يف اللبا�ش امل�سكوك.

لي. 4- ر�سالة يف التعّبدي والتو�سّ
تــقــريــرات بحثه يف  الــتــقــريــرات، وهــي  اأجـــود   -5

د اخلوئي. الأ�سول، لتلميذه ال�سيِّ
ة وتنزيه املّلة. 6– تنبيه الأمَّ

وفاته
تويّف ال�سيخ النائيني )قده( يوم ال�ساد�ش والع�سرين 
من جمادى الأّول 1355هـ مبدينة النجف الأ�سرف، 
ع جثمانه ت�سييعًا ُمهيبًا، وُدِفَن )قده( يف مدينة  و�ُسيِّ

النجف الأ�سرف.

     ترقبوا يف العدد القادم: 

ال�صيد اأبو احل�صن الأ�صفهاين

37ربيع الثاين   1433هــ



حول هذا املو�سوع اأجرت جملة الرو�سة احل�سينية جمموعة 
من اللقاءات مع عدد من امل�ساركني فكان اأول تلك اللقاءات 
مع الأ�ستاذ امل�ساعد عدنان ال�سرويف من كلية القانونـ  جامعة 

كربالء .

الر�صالة ا اأن  ت���رون  ه��ل  احل�صيية:  لرصة 

ال�صعوب،  �صاهمت يف تغري معامل حياة  املحمدية 
وما هي الآثار اليجابية من اإحياء ذكرى ولدة 
النبي حممد �صلى اهلل عليه واآله و�صلم على الأمة 

الإ�صالمية والعامل؟
ولدة  لذكرى  اإحياء  هو  املهرجان  اأن  �سحيح  الصريف: 

النبي حممد وحفيده الإمام ال�سادق عليهما ال�سالة وال�سالم 
ايجابية  اأثــار  لها  املنا�سبة  و�سخ�سية  املنا�سبة  اإحياء  ولكن 
متعددة واأبرزها هي ان �سخ�سية الر�سول الأكرم حممد �سلى 
اهلل عليه واله و�سلم تعد �سخ�سية �ساهمت يف توحيد الراأي 
وحتقيق وحدة كلمة الأمة الإ�سالمية، حيث كانت الأمة العربية 
�سعوبا متناحرة ومتفرقة ي�سود فيها اجلهل و ي�سود فيها بع�ش 
الأخالق التي تتعار�ش 

مع املنطق.
ــالــة   فـــبـــنـــزول الــر�ــس
النبي  على  ال�سماوية 
حممد �سلى اهلل عليه 
ــم تــغــريت  ــل ــس والـــــه و�
معامل احلــيــاة وحتــول 

الأحكام  ت�سودها  منظمة  اأمــة  اإىل  متفرقة  اأمــة  من  العرب 
ال�سرعية التي �ساهمت يف اإر�ساء واإقامة حق الإن�سان ابتداء، 
وركزت على بناء الإن�سان يف موازينه ومعايريه مببادئ واأ�س�ش 
للعرب  يكون  باأن  لعبت دورا مهما  منطقية وعقالنية، حتى 
اأمة ذات دور ح�ساري وتربوي وتعليمي وعلمي، ول زالت تلك 
الآثار العربية الإ�سالمية التي �ساهمت بها الر�سالة ال�سماوية 
املحمدية موجودة يف دول متعددة و�سلت اإليها وبداأت تدر�ش 

تلك العلوم .

ان ا العربية  لالأمة  وكيف  احل�صيية:  لرصة 

توحيد  يف  العظيمة  املنا�صبة  هذه  من  ت�صتفيد 
من  وغريها  والعن�صرية  التفرقة  ونبذ  �صفوفها 

اخل�صائ�ش التي حلقت بها؟
واآله  عليه  اهلل  �سلى  حممد  الر�سول  ولدة  اإن  الصريف: 

و�سلم  غريت جمرى احلياة يف الأمة العربية ، ونحن اليوم 
باأم�ش احلاجة للرتكيز على الدور الوحدوي للر�سول حممد 
 بالف املو�سوم  الزمن  هذا  يف  و�سلم  واآلــه  عليه  اهلل  �سلى 
وهــذه  العربية،  الأمـــة  على  املــتــعــددة  املـــوؤامـــرات  تكالب  و 
الرتكيز  الأمة من خالل  للتفكيك ومتزيق  ت�سعى  املوؤامرات 
على املفرتقات والختالفات الفقهية وجعلها اأ�س�سا وحماور 
اأ�سا�سية للفرقة ، يف الوقت الذي متتلك فيه الأمة الإ�سالمية 
الكثري من امل�سرتكات التي ينبغي الرتكيز عليها بدل من تلك 
هي  املباركة  املنا�سبة  هذه  اإحياء  على  والرتكيز  املفرتقات 

واحدة من الرتكيز على م�سرتكات الأمة الإ�سالمية .

لرصة احل�صيية: كيف تقّيمون دور املهرجان يف ا

اإيجاد خطاب اإ�صالمي موّحد؟
الصريف: اإن ما جاء من تو�سيات ونتائج املهرجان توؤكد 

على الدعوة اىل ت�سامن الأمة الإ�سالمية وتوحيد اخلطاب 
الإ�سالمي، وان يرتقي امل�سلمون يف هذا الوقت الذي تهيمن 
العربية  الأمة  لتمزيق  ب�سكل غري طبيعي  التكالب  فيع �سور 
الإ�سالمية ومتزيق املنطقة باأ�سرها من اأجل حتقيق م�سالح 
ا�ستعمارية تعي�ش وتتغذى على هذه م�ساكل ال�سعوب العربية 
والإ�سالمية منـ جل ال�سيطرة عليها وعلى مقدراتها الب�سرية 

واملادية.
�سمل  للّم  دعــوة  املهرجان  هذا  اإن   : الصريف   صااأ

الكلمة  وجمع  العربية  املنطقة  باأخ�ش  العامل  يف  امل�سلمني 
وعلى  الواحد،  الإ�سالمي  اخلطاب  باجتاه  املتفرقة  العربية 
امل�سلمني خا�سة اأن يكونوا يف هذه املرحلة على درجة بالغة 
او  اأخــرى  دون  بدولة  يخت�ش  ل  ال�ستهداف  لأن  الوعي  من 
طائفة عن اأخرى فالكل م�ستهدفون، ولكن مبراحل متتالية، 
واأن  وحدتهم  يف  قوتهم  اأن  امل�سلمني  كل  يعرف  ان  فيجب 
�سخ�سية الر�سول حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( متثل 
تكون  ان  وتعاىل  �سبحانه  اأرادهــا اهلل  التي  الفا�سلة  القدوة 
،واإن  الإ�سالمية  للوحدة  ورمــز  �سعار  فهي  الربانية  القدوة 
كلمة اأ�سهد اأن ل اإله اإل اهلل حممد ر�سول اهلل تعترب �سعارا 
ثابت لكل امل�سلمني،واما كربالء فت�سكل نقطة ال�سعاع الفكري 

ونقطة اإلهام لكل العامل .

مهرجان 
  ال�س لسال ي

• ا�صتطالع:
 يحيى الفتالوي 

حممود امل�سعودي 
 ف�سل ال�سريفي

 اأقامت العتبتان املقد�صتان احل�صينية والعبا�صية مهرجان ربيع الر�صالة ال�صاد�ش ال�صنوي  
حتت �صعار الر�صول الأعظم )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم ( قيادة ربانية ور�صالة اإن�صانية من فرة 
) 15� 17 ربيع الأول ( مب�صاركة اأكادمييني و�صعراء ور�صامني وخطاطني من داخل العراق وخارجه.
وت�����ص��م��ن امل��ه��رج��ان ف��ع��ال��ي��ات م��ت��ع��ددة م��ن��ه��ا م��ن��اق�����ص��ة ال��ب��ح��وث واأم�����ص��ي��ة ق��راآن��ي��ة 
اأم�صية  وك��ذل��ك  ال�صريف  احل�صيني  ال�صحن  يف  ال��دول��ي��ني  ال��ق��راء  م��ن  نخب  مب�صاركة 
للفن  معر�ش  واأق��ام��ة  ال�����ص��الم  عليه  العبا�ش  الف�صل  اأب���ي  �صحن  يف  اأق��ي��م��ت  �صعرية 
ال��ف��ن��ان��ني.  م���ن  ل��ل��م��ج��وع��ة  وا���ص��ع��ة  مب�����ص��ارك��ة  احل���رم���ني  ب���ني  منطقة  يف  الت�صكيلي 

طريق لوحدة ال�سف الإن�ساين
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القيادة الرائدة
 وكان اللقاء الثاين مع الباحث حممد ر�سا عبا�ش املو�سوي وهو 
باحث واأكادميي يف كلية الرتبية بجامعة بغداد، وقد بادرناه 
البحوث يف  اأمثال هذه  فيه  ت�ساهم  الــذي  املــدى  ب�سوؤاله عن 
تو�سيح منهج الإ�سالم وال�سرية النبوية؟ فاأجابنا قائال: اإن لكل 
�سيء بداية وهذه البحوث بداية يف الطريق ال�سحيح، وهذا 
الوقت يعترب من الأوقات اجليدة واملنا�سبة يف فتح املجال اأمام 
هي  احلرية  وهذه  وبحرية،  ال�ساأن  بهذا  للكتابة  الأكادمييني 
بداية ولكن هذه البداية ت�سوبها بع�ش الأخطاء وامل�ساكل، وهذا 
وارد يف بداية اأي عمل ولكن كبداية تعترب مثالية حيث اأن هناك 
اأخــذت �سوطا متقدما ما كنا نتوقعه واتنمى ملثل هذه  بحوثا 
البحوث اأن تكرث لأن درا�سة يف �سخ�سية النبي الأعظم حممد 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وال�ستفادة من ال�سرية النبوية 
اأكرث،واأف�سل  اإىل وقت  اأكرث وحتتاج  تعمق  اإىل  م�ساألة حتتاج 
والدرا�سات  الأكادمييني  بني  التقريب  هو  باملوؤمتر  جــاء  ما 

الإ�سالمية وهذا ما كان موجودا ب�سكل وا�سح.
التايل  ال�سوؤال  وكــان 
امكانية  حول  يتمحور 
ا�ستفادة حكام و�سا�سة 
الــــعــــامل مــــن قـــيـــادة 
و�سخ�سية  و�ـــســـرية 
النبي �سلى اهلل عليه 
اآله و�سلم وبخا�سة يف 

احلكم؟

وقد اأجاب املو�سوي قائال: اإن النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم 
( لي�ش قائدا فقط وميكن اأن نعتربه املثال الإلهي للب�سرية، لهذا 
فهو مثال لأي قائد ومثال لأي مفكر ومثال لكل اأب وللمواطن 
والعابد، ولكي ي�ستفيد منه احلكام يجب ان ياأخذوا بدرا�سة 
حياة النبي وال�سرية النبوية يف كل املجالت احلياة املتنوعة اأو 

اأكرث من ذلك.
وتابع املو�سوي: علينا مالحظة فرتة زمن النبي حممد �سلى 
ات�سافها  الإ�سالمية رغم  الأمــة  واآلــه عندما حكم  اهلل عليه 
بق�سر املدة الزمنية، وبحثها ودرا�ستها ب�سكل دقيق ومف�سل 
لأن هناك الكثري من امل�ساهد والدللت التي ميكن اأن ي�ستفيد 
و�سع  كيفية  املثال  �سبيل  على  ومنها  وال�سا�سة،  القادة  منها 
و  الدولة  داخــل  املخالفني  مع  التعامل  وكيفية  للدولة  د�ستور 
الدنيوية  وال�سلطة  الدينية  ال�سلطة  جمع  وكيفية  ال�سعب  مع 
ولكنها  ب�سكل مب�سط  الأمــور رمبا تكون قد در�ست  وكل هذه 
مع  مقارنة  جدا  خجول  ب�سكل  در�ست  او  اأكادمييا  تدر�ش  مل 

�سخ�سية الر�سول الأعظم . 
هذه  مثل  تكرث  ان  نــاأمــل  املــو�ــســوي:  ــال  ق حديثه  خــتــام  ويف 
املهرجانات لأن الأكادميي يعمل يف جهة ورجل الدين يعمل يف 
جهة اأخرى ولي�ش هناك ترابط بني الثنني وامل�ساألة الثالثة اأن 
الأكادميي كان يبحث يف اأمور خارج العقيدة وخارج بلده خارج 
مذهبه، فمن املفرت�ش ان نكتب ونبحث يف عقيدتنا لأنه اأكرث 
دقة، وان تقام مثل هذه املهرجانات يف كل الدول الإ�سالمية 
دور  لن  املقد�ستني  والعبا�سية  احل�سينية  العتبتني  يف  ولي�ش 
املهرجان فاعل وجيد يف املجال الثقايف والديني ويفتح الأفكار 

الفكر  ينمو  حتى  اجلامعات  لطلبة  وباخل�سو�ش  اأكادمييًا 
الإ�سالمي ب�سكل جيد وينفتح على العاملية .

وسائل اإلعالم والدور 
الرسالي

وكانت املحطة الثالثة ملجلة الرو�سة عند ال�سيخ احمد مرزوقي 
الواجب  راأيــه يف  ليطلعنا على  اندوني�سيا  اأمني من جمهورية 
املناط  بو�سائل الإعالم الإ�سالمية من اأجل التعريف بالر�سالة 

املحمدية ؟ 
تعمل  الإعــالم  و�سائل  كانت  اإذا  بقوله:  مرزوقي  اأجابنا  وقد 
فاعال  دورا  لها  فاإن  الإ�سالمية  واملبادئ  وبالأخالق  ب�سدق 
يف اإي�سال ر�سالة النبي حممد واأهل بيته عليهم ال�سالم اإىل 
�سعوب العامل لأن الر�سالة املحمدية يف عنق كل م�سلم وعليه 
ان ي�سعى لن�سرها، وبعك�ش ذلك فاإن دور الإعالم الفا�سد اأن 
يف�سد الأمة مثل الإعالم الغربي ورمبا اأكرث، وكذلك ن�ساهد اأن 
الغرب ي�ستعمل اإعالمه ب�سكل جيد وب�سكل متطور ولكن اإعالم 
اإن نطوره، وهذا يقع على كل  امل�سلمني ما زال متاأخرا ولبد 

م�سلم من اأجل نت�سدى 
لالإعالم امل�ساد ونن�سر 
عــقــيــدتــنــا ور�ــســالــتــنــا 
ال�سمحاء  املــحــمــديــة 
من  العامل  �سعوب  اإىل 
مبادئ  يعرفوا  اأن  اجل 

الإ�سالم احلنيف .
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مؤتمر األكاديميين
كما كان للمجلة لقاء مع  الدكتور جليل جا�سم حممد 
الر�سالة  ربيع  للمهرجان  التح�سرية  اللجنة  ع�سو 
العلمي  الأكادمييني  للموؤمتر  اللجنة  ع�سو  ال�ساد�ش 
العاملي  اخلام�ش  وممثل عن الأكادمييني، ليحدثنا عن 

موؤمتر الأكادمييني يف املهرجان، فقال:
املقام  لالأكادمييني  اخلام�ش  العاملي  املوؤمتر  هو  هذا 
�سمن فعاليات مهرجان ربيع الر�سالة ال�سنوي ال�ساد�ش 
الثالث  الر�سالة  ربيع  مهرجان  يف  انطالقه  كان  حيث 
املقد�سة  للعتبة احل�سينية  العام  الأمني  الكربالئي  املهدي  ال�سيخ عبد  �سماحة  وبتوجيه من 
و�سماحة ال�سيد اأحمد ال�سايف الأمني العام للعتبة العبا�سية املطهرة وعلى �سوئه تبنت العتبتان 
املقد�ستان احل�سينية والعبا�سية، باعتبار اأن اجلامعة دائما هي التي تقود املجتمع وهي التي 

تخرج الكفاءات ونخب .
وتابع قائال: اإن �سماحة ال�سيخ الكربالئي و�سماحة ال�سيد ال�سايف وبع�ش الأ�ساتذة يف جامعة 
كربالء واجلامعات العراقية الأخرى ممن همهم عدم الف�سل بني الدين وال�سيا�سة، وان يكون 
اجلانب احلوزوي واجلانب الأكادميي مكملني لبع�سهما الآخر ، فقد جاءت فكرة انعقاد املوؤمتر 
لتقلي�ش الفجوة بني الدرا�سة اجلامعية واحلوزة العلمية والتباحث بينهم خللق اآلية توا�سل، 
وكان انعقاد املوؤمتر الأول خا�سا بالأكادمييني العراقيني فقط ، ولكنه اليوم تطور واأ�سبح هناك 
م�ساركات من دول اخلارج حيث �سارك يف هذا املوؤمتر باحثون من �ست دول عربية واأجنبية 
من البحرين واملغرب وال�سودان و�ساحل العاج وماليزيا واندوني�سيا و اجلمهورية الإ�سالمية 

الإيرانية. 
واأو�سح حممد: ان هدف املوؤمتر هذا العام هو حتقيق اكرب ا�ستفادة من �سخ�سية خا الأنبياء 
حممد �سلى اهلل عليه واآله و�سلم وما اأ�س�سته هذه ال�سخ�سية الربانية يف قيادتها ويف اإن�سانيتها 
ويف حزمها على الأعداء ويف م�ساحمتها لالأ�سدقاء على اأ�سا�ش احرتام املبادئ والقيم التي 
و�سعها اهلل �سبحانه وتعاىل وختمها بالر�سالة املحمدية، فقد جاء الرتكيز على هذه ال�سخ�سية 
العظيمة الكرمية مبحاور متعددة منها حمور حقوق الإن�سان يف �سوء ال�سرية النبوية ومدى 
ال�ستفادة منها، واإن لئحة حقوق الإن�سان العاملية ما يقارب 90% منها ماأخوذ من ر�سالة حقوق 

لالإمام علي بن احل�سني عليهما ال�سالم .

البحوث المشاركة في المهرجان
وا�ستف�سرنا منه عن عدد البحوث امل�ساركة يف املهرجان وال�سروط الواجب توفرها فيها فقال 
: اإن عدد البحوث امل�ساركة هذا العام هي اأكرث من اأربعة وع�سرين بحثا �ستة منها لباحثني 
اأجانب، وقد كانت هناك موا�سفات علمية وقيا�سية و�ستعها اللجنة العلمية، من بينها اأن يكون 

مو�سوع البحث �سمن حماور املوؤمتر واأن ل يكون من�سورا �سابقًا اأو م�ساركا به يف موؤمترات 
علمية �سابقة، وان يراعي البحث قواعد املنهج العلمي، كما  حتديد نوع اخلط الذي يكتب به 
البحث وي�ستمل البحث خال�سة باللغتني العربية والنكليزية، مبا ل يقل عن 200 كلمة، وتقدم 
البحوث اىل جلنة علمية وي�سادق عليها من قبل اللجنة التح�سرية للمهرجان وكان اآخر موعد 
ل�ستالم البحوث هو يوم ال�سابع من �سباط اجلاري، علما اأن البحوث التي طرحت ونوق�ست 

�سوف تطبع وتن�سر يف كرا�ش خا�ش وتر�سل للم�ساركني وللجامعات العراقية ن�سخا منها.

المؤتمرات ووحدة الهدف 
وكان من بني امل�ساركني يف املهرجان ال�سيد حممد النور 
اإقامة  راأيــه يف  �ساألناه عن  الــذي  ال�سودان  من  الزاكي 
املهرجانات فقال: ل�سك اأن اإقامة مهرجانات تخ�س�سية 
تتعلق بحياة الأمة الإ�سالمية، يوؤثر بقدر كبري بالتعريف 
ب�سكل �سحيح من مكونات الأمة الإ�سالمية الأمر الذي 
ينتج عنه نوع من التاآلف والتقارب وبالتايل ميكن لهذه 

الأمة اأن تواجه التحديات م�سرتكة.
واأ�ساف: اأن مثل هذا املوؤمتر ت�سارك فيه نخب ويح�سل فيه نوع من النقا�ش وتبادل الآراء ينتج 
عنه تقارب بني املفكرين والنخب امل�ساركة ول �سك اأنهم �سيعك�سون هذا يف جمتمعاتهم التي 
وفدوا منها وبالتايل �سوف تنعم هذه املجتمعات بوحدة الروؤية و�سي�ساهمون بتوجيه بو�سلة الأمة 
الإ�سالمية نحو الهدف املن�سود فيكون التوا�سل والتوادد وتكون وحدة الهدف وو�سوح الروؤية . 

وكان �سوؤالنا الآخر له عن املهام امللقاة على عاتق الإعالم الإ�سالمي للتعريف ب�سخ�سية عظيمة 
مثل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله و�سلم فاأجابنا قائال: اإن الإعالم الإ�سالمي مطالب باإيجاد 
التي يجب  املفاهيم  لتحديد وتوجيه وتركيز  اأول  الإ�سالمية  الأمة  اإىل  يتوجه  خطاب موحد 
ال�سعي اإليها داخل الأمة ومن ثم النطالق اإىل العاملية بحيث اأن الإعالم الإ�سالمي ياأتي من 

منهج فيه �سعادة الب�سرية جميعا.
فلو ا�ستطاع الإعالم الإ�سالمي والروؤية الإ�سالمية لكثري من الق�سايا اأن يعر�سها ب�سكل منطقي 
العمل  والتخ�س�سي يف  التقني  للبعد  الالزمة   الآليات  كل  العر�ش  تتفاعل يف هذا  ومقبول 
الإعالمي، ومن جهة اأخرى يف التخ�س�سية والعمق يف معرفة ن�ش هذه املفاهيم التي يراد 
طرحها وبذلك الوقت حت�سل العاملية املرجوة وت�سعد الإن�سانية جميعا مبثل هكذا اإعالم يحل 

كل ق�ساياها وم�ساكلها العالقة.
وبذات اخل�سو�ش قال الأ�ستاذ عبد اهلل دو�سو من دولة 
�ساحل العاج: اإن الإعالم الإ�سالمي يحتاج اإىل الرتكيز 
اأكرث وعر�ش كل اجلوانب الإن�سانية والأخالقية والرتبوية 
يف حياة الر�سول الأكرم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم اإ�سافة 
اإىل اإبراز دور الر�سالة املحمدية وما حتّمله ر�سول اهلل  
يف �سبيل الر�سالة، فالإعالم يحتاج اإىل مزيد من التوفيق 
يف حتمل هذه امل�سوؤولية لأن اأحرار العامل متعط�سون اإىل 

  سا  ليع  ا  سو�متع الع  احا  ا
     و  ا  ع  ا  وت  ل
 ل ميسا لسال ميسا سيال�س
 س� حت ال تسي سا ل وسي

   س لا ي ا س سوال
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◄  يكتبها: �سباح الطالقاين

اأن  عرفت  عاما  لع�سرين  متتد  التي  ال�سابقة  الوظيفية  خربتي  بحكم 
هناك �سنفني من امل�سوؤولني �سنف يحتوي الآخرين واآخر يتم احتوائه، 
اأما الأول فهو يعمل على احتواء العاملني حتت م�سوؤوليته من خالل �سعة 
�سدره يف كيفية ونوعية التعامل، و�سعة الأفق التي يتمتع بها يف ت�سوير 
ما يريده لي�سّهل لالآخرين التنفيذ، ومتابعة خطط ومقرتحات وم�ساكل 
واحتياجات العاملني عن كثب ومناق�ستها معهم اأوًل قبل اأن يتخذ اأي قرار. 
وبهذا فهو ي�ستحوذ على قلوب وعقول عامليه ور�ساهم وبالنتيجة جناح 

العمل وتطوره.
اأما النوع الثاين فهو الذي يتم احتواوؤه من قبل الدائرة املحيطة به من 
�سريان  ا�ستمرار  يحاولون  الذين  والتخ�س�ش  والكفاءة  اخلــربة  ذوي 
ال�سجال واجلدال  اإثــارة  الإدارة وجتنُّب  امل�سا�ش بطريقة  دون  ال�سفينة 

مداراًة للم�سلحة العامة. 
ولكن بعد هذا العمر وجدُت اأن هناك �سنف ثالث ل يحتويك ول حتتويه، 
ل يو�سل اإليك ما يريده، وليدعَك تو�سل اإليه ت�سوراتك اأو تفا�سيل العمل 
وم�ساكله واملقرتحات وامل�ستجدات واآفاق التطوير، واإن قام بذلك حمرجا 

اأو جمربا فهو يعتربه جمرد اإ�سقاط فر�ش ل اأكرث.
فرتاه جال�سا يوؤدي وظيفة حرا�سة على َمن دخل وَمن خرج وينتهي يومه بل 
اأ�سبوعه و�سهره دون اأن يجتمع مرة بعامليه اأو يقدم اإجنازا اأو تطويرا اأو 

اقرتاحا اأو حال مل�سكلة اأو حتى ن�سيحة. 
هذا النوع يظن اأن بتحفظاتِه املباِلغة وتغطية فقرِه الإداري و�سيق اأفقه، 
ي�سبح بعيدا عن املجاملة وا�ستغالل الآخرين، ولكن يف احلقيقة هو يتحول 
اإىل لقمة �سائغة لالنتفاعيني وحمرتيف التمّلق الذين يغّلفون م�ساحلهم 
يدري،  ل  فيلتفون حوله من حيث  العامة،  امل�سلحة  بربيق  ال�سخ�سية 
وي�سكلون دائرة انتفاعية �سيقة تعزز توجهه النعزايل �سيئا ف�سيئا، حتى 

ي�سبح انعكا�سا ملا يريده هوؤلء ل ما تتطلبه م�سلحة العمل والعاملني.
ولكي ل يو�سف هذا الكالم بالتحاملي اأن�سُح هذا النوع من امل�سوؤولني 
مبطالعة اأ�س�ش الإدارة وكيفيتها املتوفرة على النرتنت باآلف بل ماليني 
واإل  والنرتنت  احلا�سوب  با�ستعمال  ملّمني  كانوا  اإن  هذا  ال�سفحات 
واأن�سحهم  منه،  بد  ل  اأمــر  املجال  للتقوية يف هذا  ــدورات  ب فدخولهم 
اأي�سا بتوفري وقت كايف ومنِتج لالجتماع بالعاملني ل�سماع مقرتحاتهم 
ومالحظاتهم والهتمام بحقوقهم وال�سعي حلل م�ساكلهم، وهذا بالتاأكيد 

�سيوؤدي اإىل تن�سيط العمل وارتفاع وتريته.
ل ميكن اأن اأطيل باأكرث من هذا البيان ل�سيق املقام لكنني اأت�ساءل كما 

الكثريين عن ماهية هذا النوع من امل�سوؤولني فاأقول، م�سوؤول على ماذا؟

       م�صوؤول.. على ماذا؟ 

اا�صة 
لق

       م�صوؤول.. على ماذا؟ 

تعاليم الإ�سالم لكنهم يحتاجون اإىل تعريف اأكرث فلو عرفت ال�سخ�سية الإ�سالمية والر�سالة الإ�سالمية 
و�سلم(  واآله  الر�سول )�سلى اهلل عليه  ب�سخ�ش  الكثريون حتما  و�سيقتدي  اأف�سل  �سيكون ذلك  للنا�ش 
كما  الإن�سانية احلقيقية،  ب�سورتها  العظيمة  ال�سخ�سية  بهذه  العامل  نعرف  اإن  كم�سلمني  وم�سوؤوليتنا 
اأننا نحتاج اإىل حركة ترجمة وكذلك اإىل كتابة بحوث من اجل التعريف والن�سر بكل الو�سائل العاملية 

الإعالمية.

معارض فنية وأمسيات شعرية

وكان من �سمن فعاليات املهرجان افتتاح معار�ش فنية للر�سم واخلط واقامة الم�سيات ال�سعرية 
وقد التقت املجلة بالدكتور والباحث وال�ساعر عبد املنعم جبار ال�سويلي الذي حتدث حول متطلبات 
ال�ساعر للكتابة عن �سخ�سية عظيمة كالر�سول الأكرم �سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم فقال:  يحتاج اإىل �سيئني هما املوهبة وهي من 
اهلل عز وجل والثقافة والتعلق واحلب النبوي حيث قال الر�سول 
)لن يوؤمن اأحدكم حتى اأكون اأحب اإليه من نف�سه وماله وولده ( 
فمعرفة ال�سرية النبوية وكمال �سفات النبي �سلى اهلل عليه واله 
و�سلم ت�ساعد ال�ساعر كثرية  يف كيفية كتابة الق�سيدة املحمدية 
 " ال�سويلي  بني  املحمدية  الق�سيدة  وتقدم  تطور  مــدى  وعــن 
مازالت �سخ�سية النبي مل تاأخذ احلظوة الكبرية على هذا الكم املوجود فهو كم  تراكمي يقوم على 
الكمية ولي�ش النوعية  فالق�سائد التي متتلك روؤية ا�ست�سرافية وروؤية خارقة وثاقبة  ملا وراء الأ�سياء 
بالن�سبة للنظر اىل  �سخ�سية الر�سول الأعظم عبارة عن ق�سائد قليلة قام بها بع�ش ال�سعراء 

الرواد.
اخلطاطني  جمعية  �سر  اأمــني  املو�سوي  عــادل  مع  التقينا  ثم 
فقال:ان  اخلط  معر�ش  افتتاح  اأثناء  كربالء  فرع  العراقيني 
هذا املعر�ش هو باكورة اإنتاجنا حيث اأظهرنا فيه معامل اخلط 
تطور  قد  العربي  اخلط  وان  الإ�سالمية،  والــزخــارف  العربي 
واأ�سبح فيه اأنواع و ت�سكيالت ودخل فيه فن الر�سم ،وم�ساركة 
منا يف هذا مهرجان ربيع الر�سالة العاملي ال�ساد�ش فقد �ساركنا 

يف هذا املعر�ش وقد قدمنا  43 عمل مب�ساركة  27خطاطا. 
وي�سف املو�سوي الإقبال على املعر�ش باأنه اإقبال ل نظري له واخلط العربي فيه مبداأ الثواب ومبداأ 
الفن الت�سكيلي ، وهناك حاجة اإىل وجود موؤ�س�سات فنية كي يزدهر اخلط ويرتقي وكذلك كرثة 

املعار�ش لها من اأثر يف امل�ساهمة بتقدم اخلط العربي والزخرفة الإ�سالمية. 
واأ�ساف املو�سوي  ينبغي للخطاط ان يعرف �سخ�سية الر�سول و�سريته وحديثه جيدا واخلط العربي 

يجب ان يوثق نور النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم بطريقة لئقة.
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االنترنت 
ومسؤولية

 اآلباء

ولكن يف كل جديد هناك م�ساوئ وحما�سن وقد تكون كثرية يف كال الو�سفني، فالنرتنت 
وهي  الآبـــاء  م�سوؤولية  تــربز  وهنا  العمرية،  الفئات  جميع  لــدى  مهمة  تقنية  اأ�سبح 
الإ�سراف على اأبنائهم الأطفال واملراهقني ومراقبتهم يف �ستى مناحي احلياة اليومية 
وباخل�سو�ش م�ساألة النرتنت، ولكن لالأ�سف جند اإن الآباء ولظروف تتعلق بالأو�ساع 
املا�سية ل يلمون ب�سورة كافية مبا يواجهه الأطفال على هذه ال�سبكة من تناق�سات 
وم�سكالت، ويف املقابل ل يدرك العديد من الأطفال ما يجب عليهم فعله وما يتعني 
عليهم جتنبه.. فالآباء ي�سعرون باأنه ل تتوفر لديهم املوارد الكافية واملعلومات والفهم 
ال�سحيح لالإنرتنت، بل مييل البع�ش منهم اإىل القول باأن اأطفالهم يعلمون اأكرث منهم 

.يف هذا ال�سـاأن
)الأ�صتاذة حترير عبد املنعم( م�سرفة ريا�ش اأطفال يف تربية كربالء املقد�سة 
تقول" بعد ما اأ�سبح العامل قرية �سغرية كما يقولون وتطور و�سائل الت�سال اأود الإ�سارة 
اإىل �سيء مهم وهو لبد من ت�سافر اجلهود لنجعل اأطفالنا يت�سلون بالعامل اخلارجي، 
وهذا ال�سيء مهم جدًا ولكن كيف ميكن اأن نحميهم 
من خماطر هذا الت�سال خ�سو�سا عرب النرتنت 

والذي اأ�سبح اليوم و�سيلة �سهلة ملعظم الأ�سر". 
الأطفال  تعليم  ال�سروري  من  حترير"  ت�سيف 
يف �سن مبكر على النرتنت واحلا�سبة لأنهم هم 
عليها،  ن�ساء  ما  نكتب  التي  البي�ساء  ال�سفحة 

وعندما ي�ستخدم الطفل النرتنت يف �سّنه املبكر ب�سورة ال�سحيحة فاإنه �سوف ياأخذ 
امل�سار ال�سحيح  يف ا�ستخدامه لالنرتنت وعند الكرب ل ي�ستخدم النرتنت بالطريقة 
اخلطاأ فيبقى يبحث عّما هو مفيد اإىل النهاية، ويجب اإدراك اأهمية ا�ستخدام النرتنت 
بالن�سبة لالأطفال لأنه و�سيلة مهمة جدًا تنّمي ذكاء الطفل وجتعلهم اأكرث تفاعال مع 
م�ستجدات الع�سر. ومن جانب اآخر ت�ساعد الطفل يف تعلمه القراءة والكتابة والإطالع 

امل�ستمر".
امل�ساكل  من  يخلو  ل  ال�سغر  يف  النرتنت  ا�ستخدام  اأن  بالقول"  حترير  وت�ستدرك 
وال�سلبيات فعندما ي�ستخدمه الأطفال دون مراقبة وتوجيه من قبل الأب والأم واملعلم، 
فاإن ذلك يرتك جمال كبريا للتاأثر ال�سي يف حني اإننا بلد اإ�سالمي ول يجب اأن نرتك 
اأبنائنا عر�سة للمغريات والعادات ال�سيئة التي قد ت�سر مب�ستقبلهم وتكوين �سخ�سيتهم 

فيما بعد".
وتختُم حترير كالمها باأنها" تطمح اإىل دخول احلا�سوب والنرتنت لريا�ش الأطفال 
واملدار�ش البتدائية فعلى الرغم من وجود الكومبيوتر يف بع�ش املدار�ش ل بد من دخول 
النرتنت اأي�سا من اأجل اأن يتعرف الطفل على ا�ستخدامه ومتييز ايجابياته و�سلبياته 

فياأخذ اجليد واملفيد منه ويرتك كل ما هو �سلبي".
)�صحر حممد ر�صا جواد( م�سوؤولة يف مركز الإر�ساد الأ�سري التابع للعتبة احل�سينية 
املقد�سة تقول" اأن النرتنت عامل وا�سع يجب مالحظة املوا�سيع التي ُتطرح فيه، وينبغي 
�سوف  فاإنهم  النرتنت  اإىل  الأطفال  يدخل  عندما  الطفل..  لعمر  منا�ِسبة  تكون  اأن 

• حتقيق:حيدر املنكو�سي-ميثم احل�سناوي

 تعّد التكنولوجيا احلديثة احد العوامل التي ت�صاعد على دميومة احلياة 
املعا�صرة، وان ابتكار الإن�صان جلهاز الكمبيوتر الذي كان حجمه يوازي حجم غرفة 
ومل  ال�صناعية،  الثورة   نتائ احدى  هو  �صكائر  علبة  بحجم  بعد  فيما  لي�صبح  نوم 
يدعى  ما  مبتكرة  اأبدعت  الب�صرية  العقول  اأن  بل  احلد  هذا  عند  الإن�صان  يتوقف 
بال�صبكة العنكبوتية اأو النرنت، هذا العامل الوا�صع الذي لي�ش له حدود ويت�صعب 

كل يوم اأكرث فاأكرث حتى جعل من العامل الف�صيح قرية �صغرية

42 ربيع الثاين  1433هـ



يدخلون اإىل عامل وا�سع جدًا اأكرب من حجمهم وتفكريهم، وعندما نفتح لهم املجال 
ليدخلوا هكذا عامل ينبغي اأن نعلمهم ما هو ال�سيء ال�سحيح وما هو اخلطاأ يف عامل 

النرتنت". 
ح �سحر" يف اأحدى املرات دخلُت منتدى للقراآن الكرمي واإذا بي اأجد نف�سي يف  وتو�سِ
منتديات خارجة عن القراآن ول متت ب�سلة اإليه، لذا لبد من متابعة الطفل واملراهق 
ولكن لي�ش باملراقبة ال�سديدة اإمنا بالتعامل معه على اأ�سا�ش الود وال�سداقة والرعاية، 
فنتبادل معه املعلومات ليكت�سب ثقتنا الكاملة ونكت�سف من خالل ذلك اإىل اأي مدى هو 

ي�سري على الطريق ال�سحيح يف ا�ستخدام النرتنت".
وت�سيف" كذلك نتابع املواقع التي يدخل اإليها الطفل واملراهق وما ال�سيء الذي يريده 
منها ومن ثم نوجهه التوجيه ال�سحيح نحو ت�سّفح املواقع الإ�سالمية ومواقع اأهل البيت 
العمرية  الفئات  وكل  واملراهق  الطفل  ليكت�سب  والتعليمية  والرتبوية  العلمية  واملواقع 

الأخرى معلومات مفيدة تنفعهم يف دنياهم واأخراهم".
ر  الرتبوية وحما�سِ الكلية  النف�ش يف  ِعلم  اأ�ستاذ  امل�صعودي(  الدكتور )عبد عون 
بجامعة كربالء يفيد باأن" الإن�سان مير بعدة مراحل هي الطفولة واملراهقة وال�سباب 
وايجابياتها،  وم�ساكلها  واحتياجاتها  متطلباتها  مرحلة  ولكل  وال�سيخوخة،  والر�سد 
وبالن�سبة ملرحلة الطفولة قد يكت�سب الطفل اأ�سياء تتفق مع ما يريد اأو ل تتفق مع مبادئ 

املجتمع الذي يعي�ش فيه ويحمله من عادات وتقاليد".
ي�سيف امل�سعودي" بالن�سبة للمراهق هناك مكت�سبات ومتطلبات كثرية يبحث عنها 

ومن هذه املكت�سبات دخول عامل تقنيات الت�سال 
التقنية  هــذه  كانت  احلقيقة  ويف  واملعلوماتية، 
اإبان  مبعدة متامًا عن املراهق وعن املجتمع كله 
ذاته  بحد  وهــذا  العراق،  يف  البائد  البعث  حكم 
يعترب م�سكلة كبرية حيث اأن دخول هذه التقنيات 
قد جاء مفاجئا فاأ�سبح للم�ساألة ُبعدين اأحدهما 
املحددات  بو�سع  والثاين  التجربة  بحداثة  يتعلق 

لهذه التقنيات".
ويو�سح امل�سعودي" مثل هكذا ظروف تخلق ا�سطرابا يف ال�سخ�سية فينق�سم املجتمع 
اإىل فريقني اأحدهما ي�ستطيع اأن يتعامل مع امل�سكلة ب�سكل طبيعي، والثاين ل ي�ستطيع 
ذلك لأنه اأ�سال يجهل هذه التقنيات ول يعرف دور النرتنت اأو حتى طرق ا�ستخدامه، 
اأبنائهم قد  فرتى اأ�سحاب هذه الفئة يواجهون م�ساكل ل يعرفون التعامل معها لأن 
ي�ستخدمونها  غيابهم  ولكن عند  بح�سورهم،  اأ�سياء جيدة  النرتنت يف  ي�ستخدمون 
لأ�سياء �سيئة.. وهنا يقول الدكتور علي هداد )علينا اأن ن�سع فلرت )م�سفاة( لأنف�سنا 

ولكافة الأعمار التي ت�ستخدم النرتنت من حولنا(.
ويختم امل�سعودي بـ" حتميل م�سوؤولية هذا املو�سوع على عاتق كافة املوؤ�س�سات من الأ�سرة 
اإىل املدر�سة واجلامعة واملوؤ�س�سات الدينية وغريها، حتى نتمكن من حماية اأطفالنا 
و�سبابنا من �سلبيات هذه الثورة املعلوماتية، وننمي اأفكارهم لينتفعوا من ال�سيء اجليد 
فيها ويتجنبوا غري اجليد، ول نحاول منعهم ولوج تكنولوجيا املعلومات والنرتنت ولكن 

نعلمهم كيفية ا�ستخدامها بال�سورة النتفاعية.      

دراسات أجنبية
وعلى خلفية اعتبار النرتنت ثقافة غربية فاإننا ن�ست�سهد ببع�ش الدرا�سات التي قطعت 
�سوطا كبريا يف تبيان تفا�سيل املو�سوع، لكي نحيط بخفاياه وما ينتظرنا يف امل�ستقبل 

من ت�سعبات واإ�سكاليات.
فقد اأظهرت الدرا�سة التي اأعدتها الباحثة )�صونيا ليفنج�صتون( من كلية القت�ساد 
والعلوم ال�سيا�سية بلندن باأن 20% من الأطفال يدخلون على الإنرتنت من غرف نومهم، 
كما اأفاد 79% من الأطفال الذين �سملتهم الدرا�سة باأنهم ي�ستخدمون الإنرتنت دون 
اخل�سوع لأية رقابة، واأ�سار ُثلثهم اإىل اأنهم مل يتلقوا اأي درو�ش يف املدر�سة لتوعيتهم 
بكيفية ا�ستخدام الإنرتنت، بالرغم من اأن معظمهم ي�ستخدمونه يف اأداء واجباتهم 

 استا ا  الس  و من 
  ا مست� مع يال�س س�ا

 ل  عا ا ا  من يو ام
  ا ح  ال�سي تا ل  

 ل س ا  ا   مسا
   ست� س  الت ال�سي االع
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املنزلية..علما بان الدرا�سة �سملت 1511 طفاًل، ترتاوح اأعمارهم ما بني 9 و19 عامًا 
و906 من الآباء.

وتفيد الباحثة بالقول" الطريقة املثلى يف تغيري �سلوك الأطفال على النرتنت عامة وغرف 
الدرد�سة خا�سة، لي�ست يف حماولة منعهم من ا�ستخدام النرتنت وغرف الدرد�سة لأن 
هذه الطريقة قد تاأتي بنتائج �سلبية وجتذبهم اأكرث اإىل ا�ستخدام هذه الغرف بدل من 
جتّنبها. بدًل من ذلك على الآباء م�ساركة اأطفالهم فيما يفعلونه على الإنرتنت، فالآباء 

نطاق  خارج  ي�سنعونها  التي  �سداقاتهم  يف  الأبناء  ي�ساركون 
النرتنت، وهم الآن بحاجة اإىل نف�ش الرعاية فيما يخ�ش 

اأي�سا، وقد اقرتح عدد من  اأ�سدقاءهم على الإنرتنت 
تطبيق  املتحدة  الوليات  يف  والقانون  التعليم  خــرباء 
الآباء لعدد من ال�سرتاتيجيات اخلا�سة بخم�ش فئات 

عمرية من الأطفال وال�سبان وفقا لأعمارهم:
1( 7 اأعوام واأقل: الأطفال ال�سغار يف هذه املرحلة 

ل ميكنهم يف العادة التعامل مع الر�سائل اللكرتونية       اإل 
بتوجيه من اآبائهم، ومع ذلك فان الآباء قد يجدونهم 

ولذا  النرتنت،  �سفحات  عرب  يتجولون  وهم 
فان الإر�سادات املتعلقة بهذه الفئة العمرية 

ت�سمل ما يلي: ا�ستخدم حمركات بحث 
ــة  ــ�ــس خمــ�ــس

لالأطفال مثل Yahoo Kids وAsk for Kids، وبدل من تر�سيح )فلرتة( 
اأي موقع، والإبقاء على تلك  الآبــاء ملنع  م  حتكُّ ف برامج وتطبيقات  ال�سيئة وظِّ املواقع 
املواقع التي تراها منا�سبة، والإ�سراف على كلمات املرور ال�سرية لالأطفال، بالإ�سافة 

اإىل اجللو�ش معهم بني فرتة.
اأع��وام: يبداأ الكثري من الأطفال يف هذه الأعمار با�ستعمال  اأعمار 8 اإىل 10   )2
الهاتف اخللوي واإر�سال الر�سائل بل وحتى الدخول اإىل ال�سبكات الجتماعية، لذا يتوجب 
ح الآباء املواقع التي تخدم درا�ستهم، ويف حالة ال�سماح لهم با�ستخدام الربيد  اأن ير�سِّ
اللكرتوين، عليك الإ�سراف وامل�سادقة على هوية الأ�سخا�ش الآخرين الذين يتعاملون 
معهم، ووظف برامج مكافحة التج�س�ش، والربامج امل�سادة للفريو�سات ولالإعالنات التي 
تظهر تلقائيا، ملنع دخول اأي برنامج مريب اإىل الكومبيوتر اأثناء عمل الأطفال عليه.. 
اأو عدم الت�سارك بها عرب النرتنت،  اأَفِهم الأطفال اأي من املعلومات ميكن الت�سارك 
ب اأن ت�ساركهم اأثناء جتولهم عرب النرتنت، ول تن�سى اأن تعلمهم احرتام الآخرين  وجرِّ

عرب النرتنت، وحدد فرتة ا�ستخدامهم النرتنت باأقل من �ساعة يوميا.
3( الأعمار 10 اإىل 12 عاما: غالبية الأطفال يف هذه الأعمار يعرفون كيفية التعامل 
مع التقنيات التفاعلية لذا يجب حت�سني م�ستوى حتكم الآباء وم�ستوى تر�سيح املواقع، 
ف برامج ت�سمح لك من بعيد باإعطاء الأطفال ال�سوء الأخ�سر للدخول اإىل  وعليه وظِّ
موقع لأغرا�ش درا�ستهم، وحتقق اأ�سبوعيا من وجود اأي ملفات مقر�سنة  اإنزالها 

على الكومبيوتر �سواء كانت ملفات مو�سيقى اأو فيديو اأو اأفالم.
4( الأعمار 13 اإىل 15 عاما: يف هذه الأعمار يقوم البالغني بتبادل ر�سائلهم 
املنزيل  الكومبيوتر  على  العمل  عند  �سواء  النــرتنــت  عرب  احلـــوارات  واإجـــراء 
البالغني  بني  التالقي  الأعمار  هذه  يف  الأ�سياء  واأخطر  الأ�سدقاء،  كومبيوتر  اأو 
والغرباء عرب النرتنت وهذه م�سكلة كربى لالآباء. فيتوجب حتديد اأوقات املتعة لهم 
اإبعادهم عن  اأو �ساعة ون�سف ال�ساعة يوميا، مع  على النرتنت بحدود �ساعة 
مواقع ال�سبكات الجتماعية ومواقع التعارف اللكرتونية، واأخريًا و�سع 

الكومبيوتر يف موقع مركزي ي�سمح لك مبراقبته.
5( اأعمار 16 عاما وما بعد هذا العمر: عليك منحه الثقة، ومع 
ذلك يتحمل  الأب بع�ش الواجبات منها، احرتام الآخرين، اإ�سافة 
اإىل �سرورة قراءة املعلومات اللكرتونية بعني ب�سرية وناقدة، 
ث اإليهم حول خماطر الت�سارك باملعلومات ال�سخ�سية  وحتدِّ
البحتة، وخماطر مقابلة الآخرين بعد التعرف عليهم يف 
النـــرتنـــت، وعــلِّــمــهــم 
ــربامــج  ــتــخــدام ال ا�ــس
للفريو�سات  امل�سادة 
وجــــــــدران احلـــمـــايـــة، 
عند  اإلـــيـــك  ـــوجـــه  ـــت وال
ــم  وعــلِّ م�سكلة،  حــ�ــســول 
ــار مــنــهــم مــ�ــســاعــدة  ــب ــك ال
ان�سحهم  واأخــريًا  الأ�سغر، 
الويب  ا�ستخدام كامريات  بعدم 

لنقل �سورهم عرب النرتنت.

 من ا اا ا ا و من   
 يا يي امستا  ال تع ا

 م   م يا يا ي يس
  و وال  ي ع  س و

  ستا ا

 من ا اا ا ا و من  

 ستا ا ستا ا
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تاريخ العملة 
ا�سالمية

قبل الإ�سالم ويف �سدره كان يتم التعامل بالنقد الجنبي فكانت  �سبه اجلزيره 
المرباطوريه  وهي  املنطقه  يف  النفوذ  وا�سعة  باإمرباطوريتان  حماطه  العربيه 
الفار�سيه والروميه)البيزنطيه(فمن الطبيعي ان يتم التعامل التجاري  بعمالتهم 
فكانت  ت�ستخدم الدراهم الف�سه من الدوله ال�سا�سانيه الفار�سيه والدنانري الذهب 
البيزنطيه ،وبعد �سروق  الدعوه املحمديه ال�سريفه وانت�سار الإ�سالم يف املنطقه 
ا�ستمر التعامل بهاتني العملتني و ا�ستعمالها يف الزكاة  و�سائر املعامالت التجاريه 
وبعد وفاة النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم  ا�سافة بع�ش العبارات التوحيديه 
مايعرف  يف  اهلل،  اإل  اإلــه  ول  اهلل،  ب�سم  كمثل  العمله  هام�ش  علي  والإ�سالميه 
العمالت املعربه ومع انت�سار رقعة الدوله الإ�سالميه اإل انه ا�ستمر التعامل بلعمالت 
الجنبيه املعربه حتي �سنة 77هجريه فربز حاجة �سك عمله ا�سالميه لتاأكيد الهويه 
الإ�سالميه  خ�سو�سا بعد فتح فار�ش واندحار احلكم الك�سروي واي�سا برزت م�سكله  

عجلت بذلك الأمر وهو انه احتج ملك الروم على ا�ستعمال امل�سلمني للعمله الروميه 
للم�سلمني على   العمله وهدد بنق�ش عبارات ت�س وطم�ش ال�سليب املنقو�ش على 
وعند  امل�ساأله  كيفية حل هذه  امل�سلمني يف  فهنى حار  البيزنطي  الذهبي  الدينار 
العلم  البيت فهم خزينة  حدوث مع�سله ي�سطر اخلليفه المــوي باخذ راي اهل 
واحفاد باب مدينة العلم فتم الأ�ستعانه بالإمام حممد بن علي الباقر عليه ال�سالم 
فاأ�سار  عليهم ب�سك الدراهم الف�سه والدنانري الذهب وفق املعايري والوزان املعتمده 
�سرعيا ا�سافه اإيل الت�سميم الإ�سالمي البحت للعمله وكذلك تق�سيم فئاتها من 
دنانري ذهب ودراهم ف�سه وافال�ش نحا�ش،وا�ستمر التعامل بهذه املعايري زمن طويل 
وحققت العمله الإ�سالميه ال�سهره الوا�سعه لي�ش يف الدول الإ�سالميه فح�سب بل يف 

املعامالت التجاريه يف �سائر انحاء العامل.

البيزنطيه ،وبعد �سروق  الدعوه املحمديه ال�سريفه وانت�سار الإ�سالم يف املنطقه 
ا�ستمر التعامل بهاتني العملتني و ا�ستعمالها يف الزكاة  و�سائر املعامالت التجاريه 
وبعد وفاة النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم  ا�سافة بع�ش العبارات التوحيديه 
مايعرف  يف  اهلل،  اإل  اإلــه  ول  اهلل،  ب�سم  كمثل  العمله  هام�ش  علي  والإ�سالميه 
العمالت املعربه ومع انت�سار رقعة الدوله الإ�سالميه اإل انه ا�ستمر التعامل بلعمالت 
77الجنبيه املعربه حتي �سنة 77الجنبيه املعربه حتي �سنة 77هجريه فربز حاجة �سك عمله ا�سالميه لتاأكيد الهويه 
الإ�سالميه  خ�سو�سا بعد فتح فار�ش واندحار احلكم الك�سروي واي�سا برزت م�سكله  

واحفاد باب مدينة العلم فتم الأ�ستعانه بالإمام حممد بن علي الباقر عليه ال�سالم 
فاأ�سار  عليهم ب�سك الدراهم الف�سه والدنانري الذهب وفق املعايري والوزان املعتمده 
�سرعيا ا�سافه اإيل الت�سميم الإ�سالمي البحت للعمله وكذلك تق�سيم فئاتها من 
دنانري ذهب ودراهم ف�سه وافال�ش نحا�ش،وا�ستمر التعامل بهذه املعايري زمن طويل 
وحققت العمله الإ�سالميه ال�سهره الوا�سعه لي�ش يف الدول الإ�سالميه فح�سب بل يف 

املعامالت التجاريه يف �سائر انحاء العامل.

درهم اأموي

درهم عبا�سي

عمله �سفويه

لريه ذهب عثمانيه

عمله هنديه ا�سالميه

• �سالح عبد اجلبار تقي
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 كّل �صيٍء قابل للتغيري اإّل وجه اهلل )تبارك وتعاىل( وحتى املنرب احل�صيني واخلطيب احل�صيني 
عليه اأن يواكب هذه املتغرّيات الآنية، فالوقت مل يعد يّت�صع للوع ال�صلبي امل�صحون بالأقا�صي�ش 
اخليالية والأ�صاطري اخلرافية، التي ل ت�صّب يف �صالح الأهداف التي ر�صمها الإمام احل�صني )عليه 
ال�صالم( بدمه املقد�صة، والتي هي امتداد طبيعي للمباد الإ�صالمية التي جاء بها الر�صول الأكرم 

)�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم(.

في حوار مع
الخطيب الحسيني السيد منير الخباز:

•     حوار: عبدالرحمن الالمي-ح�سني ال�سالمي

واليوم هو يوم اخلطيب ال�سادق، �ساحب الهّمة العالية، الذي يحرتق 
كمدًا اإذا ما راأى العوجاج يتف�ّسى يف اأّمته وي�سلك كّل ال�سبل من اأجل 
اأحد هوؤلء اخلطباء  معاجلة ذلك العوجاج، وكان لنا هذا اللقاء مع 
الالمعني وهو ال�سيد منري اخلباز ليبنّي لنا بع�ش اأ�سرار جناحه على 

املنرب احل�سيني:

وجديرًا ا موؤهاًل  اخلطيب  يكون  متى  احل�صيية:  لرصة 
لرتقاء املنرب؟

ال�صيد م: اإن ارتقاء املنرب م�سوؤولية �سرعية بال نقا�ش وهو م�سداق 
ِبامْلَْعُروِف  َوَياأُْمُروَن  رْيِ  اخْلَ اإىَِل  َيْدُعوَن   ة اأُمَّ ِمْنُكْم  »َوْلَتُكْن  تعاىل:  لقوله 
َوَيْنَهْوَن َعِن امْلُْنَكِر َواأُوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن«)104 اآل عمران(، واأي�سًا قوله 
�َسَنِة َوَجاِدْلُهْم  ْكَمِة َوامْلَْوِعَظِة احْلَ َك ِباحْلِ )عّز وجّل(: » اْدُع اإىَِل �َسِبيِل َربِّ
لَّ َعْن �َسِبيِلِه َوُهَو اأَْعَلُم ِبامْلُْهَتِديَن«  ْن �سَ َك ُهَو اأَْعَلُم مِبَ ِبالَِّتي ِهَي اأَْح�َسُن اإِنَّ َربَّ
)125 النحل(، وبالتايل فاإن طالب العلم اإمنا يكون اأهاًل  لتحمل هذه 
اإذا �سار قــادرًا على اأن يجعل منربه متنوعًا جامعًا لأ�سلوب  امل�سوؤولية 
احلكمة واملوعظة احل�سنة واحلوار املثمر، وهو ميتلك القدرة على ذلك 
اإذا ما امتلك الر�سيد العلمي الوافر، وحاز على املقدرة اللغوية اجلذابة، 
وامتلك املعلومات الثقافية املتنوعة واملختلفة، حني ذاك يكون اأهاًل وذو 
جدارة باأن يكون خطيب منرب وداعية واآمرًا باملعروف وناهيًا عن املنكر.

لرصة احل�صيية: نراكم يف بع�ش حما�صراتكم ت�صّعدون ا
باأ�صلوبكم هذا  الرقّي اخلطابي، وقد تفّوتون  من م�صتوى 

فر�صة الفهم على العامة من النا�ش، ما ال�صبب براأيكم؟
ال�صيد م: املنرب احل�سيني يخاطب خمتلف الطبقات وال�سرائح، ولكل 
طبقة م�ستوى من املعلومات ينج�سم معها؛ فلذلك ل ميكن مراعاة طبقة 
على ح�ساب طبقة اأخرى، فال ميكن اأن تراعي الطبقة العامة من املجتمع 
التي ل تتالءم مع املو�سوعات العلمية املركزة. واإمنا تطلب طرحًا عامًا 
باأ�ساليب �سهلة وا�سحة، وم�سامني ميكن ه�سمها وفهمها بلغة جلّية، 
وهناك الطبقة املثقفة التي تتوق اإىل املو�سوعات العلمية الر�سينة والتي 
تتعامل مع اأي حمور يبحث فيه بلغة العقل واملنطق وال�ستدلل املتني، 

فلذلك يتعنّي على خطيب املنرب اأن ينّوع حما�سراته لكي يكون قد اأّدى 
املحرارات  لطرح  م�سطّر  فهو  الطبقات،  ملختلف  احل�سينية  الر�سالة 
اأي�سًا م�سطر لطرح بع�ش  املثقفة، وهو  ليغذي بذلك الطبقة  العلمية 
املو�سوعات التي حتمل م�سامني وا�سحة واأ�ساليب �سهلة لكي يكون ذلك 

خطابًا مفيدًا ومثمرًا لطبقة العامة من النا�ش.
فالنتيجة لبد من تنويع امل�ستوى العلمي واملو�سوع العلمي للخطاب املنربي 

ليكون منهاًل ورافدًا ملختلف طبقات املجتمع.

اخلطيب ا عل  التي  الأم��ور  هي  ما  احل�صيية:  لرصة 
ناجحًا يف التغلغل يف اأعماق املتلّقني؟

ال�صيد م: اإن فاعلية املنرب وجناحه تكمن يف جاذبية اخلطاب 
املنربي وجاذبية املنربي تعتمد على عدة عنا�سر منها: 

اأوًل: اختيار الأدبية اجلذابة واملوؤثرة يف النفو�ش، خ�سو�سًا اإذا اقرتنت 
ب�سيء من الأمثلة والأ�سعار. 

ثانيًا: اختيار املعلومات من بع�ش العلوم الإن�سانية كعلم النف�ش والقانون 
وحتى العلوم الطبيعية كاملعلومات الفيزيائية.

فاإن طرح مثل هذه املعلومات التي يرى امل�ستمع املثقف اأنها من املعلومات 
التي يعاي�سها يف ثقافته وقراءته ي�سكل عن�سرًا جذابًا للخطاب املنربي، 
ومن العنا�سر الدخيلة يف جاذبية اخلطاب املنربي اأن يركز اخلطيب 
على الأمثلة املعا�سة واملح�سو�سة، فاإذا اأراد اأن ميثل لفكرة معينة، اأو يعالج 
حمورًا معينًا، فعليه اأن ينتزع اأمثلة من الواقع املعا�ش، كي ي�سعر امل�ستمع 
اأن املنرب يعي�ش همومه، ويعي�ش ثقافته واأو�ساعه، فيكون ذلك عن�سرًا 
اآخر يزيد يف جاذبية اخلطاب املنربي، ومن العنا�سر التي على اخلطيب 
الرتكيز عليها اأن يح�س�ش امل�ستمع بعمق امل�سمون، واأن على امل�ستمع اأن 
يبذل جهدًا ذهنيًا يف �سبيل الو�سول اإىل هذا امل�سمون، فاإّن هذا ي�سّد 
طبقة كبرية من امل�ستمعني، لأنها ت�سعر اأنها تتفاعل مع هذا املنرب حيث 
اأن وظيفتها لي�ست ال�ستماع فقط بل وظيفتها هي تركيز على الفكرة من 

خالل بذل جهد فكري للتاأّمل فيها.
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لبد من تنويع امل�صتويات واملوا�صيع 
العلمّية للخطاب املنربي
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لرصة احل�صيية: ما هي الآلية التي يكون وفقها اختياركم ا
للموا�صيع التي تطرحونها على املنرب؟

اختيار  يف  اأنطلق  اأنني  هي  لدي  املتبعة  الطريقة  اأن   :م ال�صيد 
املو�سوعات مما يطرحه املجتمع نف�سه، فنحن قبل مو�سم �سهر حمرم 
احلــرام نقوم مبجموعة لقاءات ملجموعات خمتلفة من املثقفني ومن 
اأ�سحاب اخلربة الجتماعية، الذين تعي�سون م�ساكل وهموم العامة، �سواء 
كانت هموم فكرية اأو �سلوكية اأو اجتماعية، ومن خالل هذه اللقاءات 
ننتخب عناوين وروؤو�ش اأقالم ن�سعر اأنها تعالج مو�سوعات ح�سا�سة وتعالج 

ق�سايا �سرورية بالن�سبة للمجتمع الإ�سالمي ب�سفة عامة.
كما اأننا نقوم با�ستبيان �سنوي ي�ستمل على جميع طبقات املجتمع من ذكور 
واإناث، وجرد التعليقات يف هذه ال�ستبيانات وا�ستخراج النتائج وال�ستفادة 
منها يف هذه املحا�سرات ونقدها من حيث الأ�سلوب اأو امل�سمون اأو الأمثلة 
اأو من حيث طريقة العزاء، اأي الف�سل املخ�س�ش للزاوية العزائية اأو من 

خالل الوقت واجلهد املبذول يف اإعداد املحا�سرة.
ومن الطبيعي اأن نركز على الرتقاء باجلمهور اإىل الثقافة العالية ل على 
النزول باملنرب اإىل ما يطلبه امل�ستمعون فقط، فنحن نحاول من خالل 
لقاءاتنا مع الطبقات الجتماعية املختلفة اأن ننتخب املو�سوعات املفيدة، 
ونعمل على �سياغة هذه املو�سوعات وتاأ�سيلها وبنائها بناء فكريًا ر�سينًا، 

ليكون املنرب و�سيلة ارتقاء بامل�ستوى العام.

حما�صراتكم ا عناوين  تختارون  كيف  احل�صيية:  لرصة 
املت�صل�صلة، وهل تفر�ش املنا�صبة عليكم عنوانًا خا�صًا؟ 

ال�صيد م: الطريقة املتبعة لدي اأنني يف بع�ش املوا�سم اأختار عنوانًا 
عري�سًا كالإمام املهدي )عّجل اهلل فرجه ال�سريف( اأو حتليل �سرية اأهل 
البيت )عليهم ال�سالم( اأو غريها، ويف بع�ش املوا�سم اختار العناوين 
املنوعة، وهذا الختالف يفر�سه طبيعة املنا�سبات للعام، فبع�ش الأعوام 
متّر بها منا�سبات واأحــداث اإ�سالمية عامة تقتت�سي على اخلطيب اأن 
يركز على مو�سوع معني، وبع�ش الأعوام ل متّر بها هذه الأحداث، فتكون 

املو�سوعات متنوعة.
م�سافًا على ذلك اأننا نراعي عندما نختار �سل�سلة من املحا�سرات تندرج 
حتت عنوان واحد، نراعي يف ذلك احلاجة لتغطية مثل ذلك املو�سوع، 

 نظري ذلــك عــن احلــديــث عــن الإمــــام احلــجــة، نالح
تتعلق  التي  وال�سبهات  الإ�ــســكــالت  من  الكثري  هناك  اأن 
اأن جنعل �سل�سلة من  ارتاأينا  امل�ساألة اخلطرية لهذا  بهذه 

املحا�سرات من اأجل تغطية جميع الزوايا بهذا املحور.

�ش ا لرصة احل�صيية: هل يتعار�ش الوقت املخ�صّ
الدرا�صات  يف  وقتكم  مع  املحا�صرات  لإع���داد 

احلوزوية؟
ال�صيد م: ل اإ�سكال باأن معظم وقتي يف اأغلب اأيام ال�سنة 
هو خم�س�ش للدرا�سة احلوزوّية لتكملة اأبحاثي وموؤلفاتي 
وتربية الطالب والف�سالء يف هذا امل�سار احلوزوي، واإمنا 
اأنا اأمار�ش اخلطابة يف بع�ش اأيام �سهر حمرم ورم�سان، 
حيث اأبداأ قبل اأيام قليلة باإعداد موا�سيع اأختارها عن طريق 
ا�ست�سارة بع�ش الإخوة املثقفني، اأو من خالل قراءاتي لبع�ش 
خالل  من  اأو  النرتنت،  مواقع  يف  تطرح  التي  الإ�سكالت 

بع�ش الكتب الثقافية.
�ش جهدي يف العلوم  ولذلك فاأنا يف اأغلب اأيام ال�سنة اأخ�سّ
فاأين  رم�سان  اأو  حمرم  �سهر  يقرتب  وعندما  احلوزوية، 
اخ�س�ش الوقت الكثري ملراجعة الكتب املختلفة وامل�سادر 

ينبغي  التي  والإ�سالمية  الثقافية  املو�سوعات  بلورة  �سبيل  يف  املتعددة 
طرحها من خالل املنرب.

اخلطيب ا يكون  اأن  ال�صروري  من  هل  احل�صيية:  لرصة 
على  تاأثري  لذلك  وه��ل  احل��وزوي��ة،  الدرا�صة  يف  م�صتمّرًا 

اأ�صلوبه يف اخلطابة؟
ال�صيد م: نعم فهناك تاأثري وا�سح للدرا�سة احلوزوية يف املو�سوعات 

التي اأقوم بطرحها، وذلك ل�سببني:
 اأولهما: لأن هذا التاأثري طبيعي، فالإن�سان الذي يعي�ش طول وقته يف بيئة 

وثقافة معينة، يتاأثر بها. 
ثانيهما: لأين اأعتقد اأن املهارة والرباعة يف العلوم احلوزوية، هي عامل 
واأ�سا�سي يف قوة اخلطاب املنربي ويف طرح املفاهيم الإ�سالمية  مهم 
طرحًا ر�سينًا، لأّن املنرب احل�سيني ل ي�ستمعه العامة من النا�ش فقط، بل 

ي�سمعه حتى املتخ�س�سون واملذاهب الأخرى والأديان املختلفة.
وهوؤلء املتخ�س�سون هم اأحوج ل�ستماع التحليالت الر�سينة للمفاهيم 
واملبادئ الإ�سالمية؛ حتى يعتمدوها يف درا�ساتهم واأبحاثهم، وهنا تاأتي 
امل�سوؤولية اخلطرية لطلبة العلم عندما يرتقون منابرهم، ولذا يكون من 
العنا�سر ال�سرورية للخطيب احل�سيني اأن يكون حوزوّيًا عاملًا لكي يتحمل 
هذه امل�سوؤولية اخلطرية، وهي حتديد املفاهيم الإ�سالمية بدّقة يف كّل 
املجالت العلمية كالقت�ساد وعلم النف�ش وعلم الفقه وغريه، باأن يطرح 

املفاهيم املتعلقة بهذه العلوم طرحًا دقيقًا اأ�سياًل وعميقًا.

لرصة احل�صيية: ل نرى لكم ح�صورًا وارتقاًء للمنرب اإّل ا
يف بع�ش املنا�صبات الإ�صالمية

يختار  اأن  الناجح  للخطيب  ينبغي  اأنه  راأي  هو  وهذا   :ال�صيد م
موا�سم معينة لظهوره على املنرب لكي ل يكون طاقة م�ستهلكة، وحتى ل 
ي�سطر اإىل اإعادة املعلومات، ولكي ل يكون طرحه مبتذًل من قبل العامة 

واخلا�سة.

للحوزة ا دخولكم  ك��ان  ومتى  كيف  احل�صيية:  لرصة 
ال�صريفة وَمن هم اأ�صاتذتك الذين تدّرجت على اأيديهم يف 

اكت�صاب العلم؟
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وكانت  الأ�سرف عام 77  النجف  درا�ستي يف  بــداأت  لقد   :ال�صيد م
النجف الأ�سرف يف ذلك الوقت زاخرة بالفطاحل من العلماء كالإمام 
اخلميني وال�سيد حممد باقر ال�سدر، وزعيم احلوزة العلمية ال�سيد اأبو 
القا�سم اخلوئي، واملرجع الكبري ال�سيد عبد الأعلى ال�سبزواري، )ُقّد�ش 
اهلل اأ�سرارهم ال�سريفة( وغريهم من الأعالم، وكانت النجف مهدًا للعلم 
ومهدًا للمنرب، كان فيها خطباء متميزون كالعالمة ال�سيخ الوائلي والعالمة 
ال�سهيد جواد �سرّب، وغريهم مّمن التقيُت بهم يف تلك الفرتة وا�ستفدت 
الأدبــاء  من  بكوكبة  يحفل  رائعًا  اأدبيًا  ناديًا  النجف  كانت  كما  منهم، 
وال�سعراء كال�سيد م�سطفى جمال الدين )رحمه اهلل(، والأديب الكبري 
ال�سيخ حممد ح�سني ال�سغري )حفظه اهلل(، وغريهم فلذلك ا�ستفدُت من 
تلك الفرتة فوائد علمية ومنربية واأدبية كثرية، ثم نتيجة الأحداث التي 
مرت بها النجف على اأثر اعتقال ال�سيد حممد باقر ال�سدر )ُقّد�ش �سّره 
ال�سريف( ذهبت اإىل قّم امل�سّرفة، وبقيت فيها �سنتني، وعدت اإىل النجف 
الأ�سرف عام 83 وبقيت فيها اإىل �سنة النتفا�سة، وح�سرت اأبحاث �سيدنا 
اخلوئي )ُقّد�ش �سّره ال�سريف( واأبحاث ال�سيد ال�سي�ستاين )دام ظله(، 
وح�سرت بع�ش الوقت لدى املرحوم اآية اهلل ال�سيد مرت�سى الربوجردي، 
واآية اهلل ال�سيخ املريزا علي الغروي، كما ح�سرت بع�ش الفرتات بع�ش 

اأبحاث ال�سيخ ب�سري النجفي.

تتحّدثوا ا اأن  لكم  هل  العزيز  �صيدنا  احل�صيية:  لرصة 
ال�صي�صتاين  وال�صيد  ال�صيد اخلوئي  تتذّكرونه عن  لنا عما 

وال�صيد ال�صبزواري؟
ال�صيد م: ما اأذكره من تلك الأيام بالن�سبة اإىل �سماحة املقد�ش زعيم 
احلوزة العلمية ال�سيد اخلوئي )ر�سوان اهلل تعاىل عليه( اأنه رغم كرب 
�سنه و�سيخوخته اإل اأنه كان موا�ساًل للتدري�ش بكل جّدية ون�ساط، وكان 
قوّي الذاكرة جدًا حتى اأنه كان يقراأ الروايات باإ�سنادها عن حفظه، وكان 
حماورًا لمعًا يف ميدان املناق�سة والنقد، فكان اإذا فر من بحثه اأحاط 
به كوكبة من تالمتذه كال�سيخ الربوجردي وال�سيد الغريفي وال�سيخ ب�سري 
النجفي وال�سيد عز الدين بحر العلوم وكان منفتحًا على ا�ستقبال اإ�سكالت 
هذه الكوكبة من تالمتذه واجلواب عليها، ويبقى فرتة طويلة على املنرب 
لدفع هذه الإ�سكالت، اإ�سافة ملجل�سه العلمي العامر بعد �سالتْي املغرب 

والع�ساء، حيث يح�سره كوكبة من العلماء كاملرحوم ال�سيخ علي اأ�سغر 
اإ�سحاق  الأحمدي واملرحوم ال�سيد مرت�سى اخللخايل، و�سماحة ال�سيخ 

الفيا�ش.
ا�سمه  اقــرتن  �سخ�ش  عن  ذكــريــات  هي  اخلوئي  ال�سيد  عن  ذكرياتي 
وذكره بالعلم واملعرفة، وكان قطعة من العلوم، ومو�سوعة ثّرة باملعلومات 
وم�سداقًا ملا ورد عن النبي )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(: »اطلب العلم من 
املهد اىل اللحد«، حيث كان موا�ساًل للتدري�ش والعطاء العلمي اإىل اأواخر 

حياته، رغم اأنه بلغ ما يزيد على الت�سعني �سنة.
وكانت يل ذكريات كثرية مع الأ�ستاذ ال�سيد ال�سي�ستاين )دام ظله( حيث 
اكت�سفُت من خالل معا�سرتي له عّدة جوانب رائعة يف هذه ال�سخ�سية 
العمالقة منها: زهده يف الدنيا وبعده عن املظاهر، واإعرا�سه عن جميع 
ما ي�سعى الكثري اإليه، وقد كان يف تلك الفرتة وما زال عي�سه متوا�سعًا جدًا 
يف م�سكنه ولبا�سه، ومل يكن يقبل الهدايا والعطايا، بل كان م�سّرًا على 
معي�سة الزهاد والفقراء، ومنها حّبه لتالمذته وحر�سه عليهم وعلى اأن 
يتقّربوا منه ويعر�سوا اأفكارهم عليه، وكان �سديد العناية بت�سجيع تالمذته 
على البحث والدّقة، ومنها اأنه عامل مو�سوعي فمنذ تلك الفرتة راأيته يقراأ 
الثقافية  املجالت  ويقراأ  والإ�سالميني  احلداثويني  كتب  املختلفة  الكتب 
املعروفة على م�ستوى العراق، ويطلع بنف�سه على كثري من املعلومات، فاإذا 
جل�سَت معه جتدُه مو�سوعة يف الثقافات املختلفة، ومنها اأنه �سديد الحتياط 
ال�سرعية،  للحقوق  وا�ستالمه  ال�سرعية،  للحقوق  �سرفه  يف  اأمــوره  يف 
وتناوله لل�سخ�سيات التي ي�سمعها اأو يذكرها، فهو �سديد الحتياط لئال 
يتناول �سخ�ش بنقد اأو باأ�سلوب قد يوجب بنظر ال�سامع ا�ست�سغارًا لتلك 

ال�سخ�سية.
كما كانت لدينا ذكريات مع املرحوم املقد�ش املرجع ال�سيد ال�سبزواري، 
العظيم  العلوّي  والعرفان  القدا�سة  مظاهر  به  عالقتنا  يف  مل�سنا  حيث 
وعرفناه قطعة من الأخالق، و�سخ�سًا من�سهرًا بالتهجد وال�ستغراق، يف 
عامل امللكوت والنقطاع اىل اهلل يف عباداته، ن�ساأل اهلل تبارك وتعاىل اأن 
ينفعنا باأخذ الدرو�ش والعرب املفيدة من �سري هوؤلء العمالقة العظماء، وان 
يجعلنا على طريقهم، كما ندعو اأن نعود اإىل العراق واىل النجف الأ�سرف 

ون�ستقي من اأنوار عرفان وبركات الإمام علي )عليه ال�سالم(.

  
 ال يل
 سموا ت ا

 ول معي
 ل ا 
  و 

  م�ست
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حتى ال�صالة
 على حممد واآل حممد

ممنوعة 

•     اأجرى احلوار  واأعّده:حممود امل�سعودي- عبد الرحمن الالمي

هاتف عبد فرحان حبيب الأ�صدي 
   11  موالي      س من 
ا يال س�ا ح  يس ع سمتو

�صيحتي بالرجم 
 س�ا ما يعيا   22 و 
 ل  ت  الت  ا    ال�س  ي
ن  ام ا�س ي ال�س  السن  م
   ل  نال  تم  ال�س  سي�ا
 سو�  ا    الع  ل   تا  امسال امن 
ا  معو من  ال    سا   ساسال
 الت  ا يا ا ا ح 
 يال سوح   لتعت ال�س س
 اال  تا ي حا ا يا مو
  سل ا سي واا سو 

 ا 
  من   و وا  و  حت    ا  ا  م
 ي  حا  م�سا      ا    م  سو
  سا  ال  الي�س ي ا الي
 " �  سا" و و ال�س س
 ل  نسال ا  ال عتا ا تا

حس سعالت ال�س 

 معتقل بجوار احل�صني 
م�سي وا اا     من  الاق 
 االع�س  ا اا ال�س سي�ن اسل اال
  س  حا  وا ممن ا
ا� الع�س التو و  ا لوا 
 ي م�سا واسل  ا ال سي ل

ا يم
ع    ت مي ا  عو و 
 عال  الع    ل    سم  يا  ت
 اا ا ي و ن و  و يا
 ع  ا  اسال يسال  ا  
 الع ال    س�  ما
 سو�م سا ع  من ا  مال
 و    لح    اام  مع  سال   س من 

س
  و اا  من سال  س
     تس�  مع  س�  ل  سي  وال
 ا مع   س ع ا تي ل س�



اأين �صمري الإن�صانية
     ح    مو  وم  اا  م  
   الت مال�س  ن م سم اسو
 اا   ن   س  يس�ا  يال ن   حت
 سال  ا  اال   نوا م  ل  يالع
 و  يا    موال  ي    سا
  لي ل  سال  ق من  ناحا

وت م ي وال و ح�سي

 ق�صاوة املكان وغلظة التعامل 
 ل س ا    منا ا ا و
 ل�سو  ا  تسل   ومع   م  ا  ا
 واال اع ي مع امسمن الا  مع
 ال  سعو  ا  و    ا    ال
  ا اما ت�سا يسال اا ا
 اس�ل ي وا سع ا ا ع   ل
 ي سا عا ي ي ل س�ن ال س
 سالو  س من   ي  اليو  ا

ي ن ال
 

عهٌد اأّل نزور احل�صني
 ا  ا ع  ا سا  ع
 ا ي  التع ا ع عن ال ا  منا
 م�سا اا اا ال�س ي س�ا ما  
 وعتا   اا س ي  من ما 

احس  ا من ا ل ل  تع
 سالع  ممن العا م ا  ن ي
 تا      متا من   سا  ع  ا
ل�سن   ي   ح    ا  ما  متل
 اعال ما  ت 2  2 ا ح�س س  

يال

يف �صجن اأبي غريب  
   س  ال  وا  سن 
 ي وس  ع  سو  من ال
   ا  سا  ي  ال اق     ي
 س�ا ما  س يس عا لي ل
   سل  وم�س  سو  س  ال�س  ي
 ع    حت  ا  ا  م    ا  
 ما   وس  وا نال ال�س
  سل سواا   ال�س ي س�ا
  نال�س  حت و ل   ا 

 ا  م ت ل  ع

�صاعة الفرج 
  ل ي ا من  نال�س   ا ع
 ال حل االو ا  س�  ال 
 س    وا  ا  ا  وا   س�  ح
 ا ست من 486 ت  الع  
  ال�س   اح تسي  ا ياالع
 ما ا ال�س ي س�ا ما ل اا

    ال�س ي س�ا مل االع �ل

ب�صاعة موقف 
من     ال  وا  ل  س  م  س�ا من 
 اام الي حي وا   و ا اق 
    ال�سن    ا  ال�س    اح
 ال�س   وا   ا  س ا   امن     ل
 س    وع    يال�س  حا  
 اس  سو     مع    ع  تس
 ا   ال سو من سي سا ا 
 ا  سواا  سا      العو  سيل
 ت    وس        ان   ا
اسخ   لا  ا  عوس�  اال من   لا

حي   سا  الت ال

 اإّن اأتباع اأهل البيت يف العراق متم�صكون بنهجهم احل�صيني الذي خّطه احل�صني )عليه ال�صالم( باأنفا�صه الزكية ور�صم معامله بدمه الطاهر وعّبده باأج�صاد اأن�صاره امليامني، نه
الإباء والكرامة، نه العدل وال�صتقامة، وعلى مديات الُطُرق املوؤّدية اىل مركز الإ�صعاع احل�صيني، اىل كربالء املقّد�صة ت�صمع ال�صعار اخلالد والهتاف املدّوي »لبيك يا ح�صني... 
لبيك يا ح�صني«، من حناجر �صيعته وحمبيه الذين لن يتخلوا عن مبادئهم وقيمهم ور�صالتهم ولن يتخلوا عن نه احل�صني الراف�ش للظلم وال�صت�صالم، ولن ي�صتكينوا لأتباع بني 

اأمية وبني العبا�ش واأعقابهم الإرهابيني القتلة وم�صا�صي الدماء املتعط�صني للحكم ولو على جماجم الأبرياء واأنهار من دماء ال�صعب العراقي.
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•     يعّده: عبد الرحمن الالمي

  كّل حيٍّ فهو عامل واإذا حان اأجله انتهى عمله، كما يبّين الر�سول الأكرم )�سّلى اهلل عليه 
واآله و�سّلم( ذلك في قوله الم�سهور: »اإذا مات الموؤمن انقطع عمله...« والعمل ينق�سم الى 

ق�سمين؛ اإما �سالح له �سروطه و�سروط قبوله، اأو طالح وهو غير الأول، اأو ما �سواه.
والعمل ال�سالح هو العمل الم�ستقيم الذي ُيح�َسُن اأْن ُيحَمَد عليه �ساحبه في دار الدنيا، 

وي�ستحق به الثواب والأجر جزاًء عليه في الدار الآخرة.
وعلى عك�سه العمل الطالح والخبيث وهو ما تمّجه النف�ش ال�سليمة ويرف�سه العقل ال�سحيح 

في دار الدنيا، وي�ستحق �ساحبه العقاب والعذاب جزاًء عليه في الدار الآخرة.
اِلًحا ِمْن َذَكٍر  َئًة َفاَل ُيْجَزى اإِلَّ ِمْثَلَها َوَمْن َعِمَل �سَ يقول اهلل )تبارك وتعالى(: » َمْن َعِمَل �َسيِّ
َة ُيْرَزُقوَن ِفيَها ِبَغْيِر ِح�َساٍب«)غافر 40( ويقول اأمير  اأَْو اأُْنَثى َوُهَو ُموؤِْمن َفاأُوَلِئَك َيْدُخُلوَن اْلَجنَّ
َنَع«  الموؤمنين علّي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم(: »ُكلُّ اْمِرئ َيْلقى ما َعِمَل، َوُيْجزى ِبما �سَ
ويقول الإمام اأبي عبد اهلل ال�سادق )عليه ال�سالم(: »اإّن العمل ال�سالح لي�سبق �ساحَبه اإلى 
الجّنة فيمّهَد له كما يمّهد لأحدكم خادمه فرا�سه« والإخال�ش هو اأ�سا�ش قبول الأعمال وردها، 
فهو الذي يوؤدي اإلى الفوز اأو الخ�سران، وهو الطريق اإلى الجنة اأو اإلى النار، فاإن الإخالل به 

يوؤدي اإلى النار وتحقيقه يوؤدي اإلى الجنة، فكلمة الإخال�ش تدل على ال�سفاء والنقاء.
واإن كان مو�سوع الإخال�ش في العمل من الموا�سيع الكبيرة الذي ل يلّمه كتاب بل كتب ولكّننا 
اأمام اختبار ق�سير من ع�سرة اأ�سئلة ُتعنى ببع�ش جوانبه، لكي نعرف اأين نحن من الإخال�ش 

في اأعمالنا، فما عليك اإّل اأن توؤ�ّسر على الخيار الذي يتواءم وحالتك، لكي نذهب الى النتيجة: 

   قد يقوم المرء بعمٍل ما، كاإن ي�صوم لوجه اهلل )تبارك وتعالى( ولكنه ي�صيف مع هذه النية 
نّية التخفيف من وزنه، اأو يت�صّدق على الم�صتحقين لل�صدقات لوجه اهلل )عّز وجّل( ولكنه ي�صيف 

نية التزّلف والتقّرب الى الذين يت�صّدق عليهم، فهل اأنت مّمن:
أ   يمتنع امتناعًا اأن يخالط نية القربة الى اهلل )تعالْت اآياته( باأّي نية اأخرى لكي يحوز على   

مر�ساة اهلل )جّل جالله( ويح�سل على الأجر كاماًل؟
 ب     يوؤّدي هذه الأعمال وغيرها وقد ت�سوب نّيته نّيات اأخرى وتتداخل معها واإن كان يحاول الحفا

على نّية القربة الى اهلل )جّل �ساأنه( وحدها؟
ج     ل يوؤّدي هذه الأعمال اأ�ساًل، لذلك فهو ل يهتّم الى نّياته اأو يلتفت اإليها؟

  يقول الر�صول الأكرم )�صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم(: »اإنما الأعمال بالنيات ولكّل امر ما نوى« 
فاإنك ت�صتطيع اأن تحّول كّل عمٍل لوجه اهلل بنّية �صادقة فتك�صب الكثير من الثواب باإتمامه، فهل 

اأنت مّمن:
أ   ينام مبّكرًا وينوي ذلك من اأجل النهو�ش ل�سالة ال�سبح بن�ساط، اأو ياأكل اأكله المعتاد من   

اأجل اأن يتقّوى على اأداء الواجبات المتعّلقة به، وهلّم جرا في كّل اأعماله؟
ب     يوؤّدي هذه الأعمال وغيرها ولكنه غير ملتفٍت الى هذه الناحية في كّل �سوؤونه؟

ج     يوؤّدي هذه الأعمال وغيرها ولكنه غير ملتفٍت الى هذه الناحية اأبدًا؟
  اإذا كنَت تعمل اأجيرًا ب�صاعات معلومة، ولكّنك اأجريَت مكالمة تليفونية �صخ�صية اأثناء عملك 

هذا، اأو قراأت ال�صحف والمجالت، اأو ا�صتقبلَت �صيفًا خا�صًا بك، فهل اأنت مّمن:

هل أنت؟ 

عن اأبي عبد اهلل ال�صادق )عليه ال�صالم( اأنه قال خليثمة:
هم  هم، وليعد غنّيهم على فقريهم، وليح�صْر حيُّ ِهم بتقوى اهلل والعمل ال�صالح، واأْن يعوَد �صحيَحهم مري�صَ »اأْبل��ْغ موالين��ا ال�صالم واأو�صِ
جنازة مّيِتهم، واأن يتاأّلفوا يف البيوت ويتذاكروا علم الدين، ففي ذلك حياة اأمرنا، رحم اهلل من اأحيا اأمرنا. واأعلمهم يا خيثمة اأنا ل 
ُنغني عنهم من اهلل �صيئًا اإل بالعمل ال�صالح، واأّن وليتنا ل ُتنال اإل بالورع والجتهاد واأّن اأ�صّد النا�ش عذابًا يوم القيامة َمن و�صف عدًل 

ثّم خالفه اإىل غريه« من كتاب الكافي ج 2 �ش 175

مخــلٌص 
في عملك
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أ   ل ي�سمح باأن يحدث ذلك ويحر�ش على عدم ح�سوله، واإذا ما اأجبر عليه فاإنه ي�ستقطع ما مقداره من   
الوقت اأو المال فيوؤّديه مكانه؟

ب     تحدُث هذه الأعمال وغيرها اأثناء عمله، فتح�سل لديه حالة تاأنيب ال�سمير، ول يرّتب اإزاءها �سيئًا؟ 
ج     تحدُث هذه الأعمال وغيرها ولكنه غير ملتفٍت الى هذه الناحية اأبدًا؟

، وهي متوفرة في المكان الذي تعمل فيه اأجيرًا، اأو بع�ش    اإذا كنت محتاجًا اآلة الت�صوير لغر�ش �صخ�صيٍّ
الأوراق اأو الأقالم وغير ذلك، فهل اأنت مّمن:

أ   ل ي�سمح باأن يحدث ذلك ويحر�ش على عدم ح�سوله، واإذا ما اأجبر عليه فاإنه ي�ستاأذن رّب العمل والم�سوؤول   
بالت�سّرف به ويعيد مثله الى عمله بعد ذلك؟

ب     تحدُث هذه الأعمال وغيرها اأثناء عمله فياأخذ مثل هذه الأ�سياء، وهو في نّيته اإرجاعها؟ 
ج     تحدُث هذه الأعمال وغيرها ولكنه غير ملتفٍت الى هذه الناحية اأبدًا؟

  اإذا كان دوام العمل الذي اأنت ماأجورًا عليه محّددًا ب�صاعة بداية ونهاية، فهل اأنت مّمن:
أ    يلتزم بالح�سور في الوقت المحّدد وين�سبط في الن�سراف في الوقت المحّدد اأي�سًا، ول ين�سرف اأثناء عمله   

لق�ساء بع�ش اأعماله ال�سخ�سية، واإذا حدث ما يخالف ذلك لظرف قاهر ي�سلك القوانين المّتبعة في محّل عمله؟
ب     يلتزم بالح�سور في الوقت المحّدد وين�سبط في الن�سراف في الوقت المحّدد اأي�سًا، وقد يخالف هذا الأمر 

بع�ش الأحيان، من دون اإجراء الالزم؟ 
ج     ل يلتزم بالح�سور في الوقت المحّدد ول ين�سبط في الن�سراف في الوقت المحّدد، ول يلتفٍت الى ما يترّتب 

على ذلك؟
   الإتقان والجودة في اأداء العمل هما من �صروط الإخال�ش فيه، فهل اأنت مّمن:

أ    يوؤّدي عمله على اأتّم وجه، ومن غير اأن يتخّلله الق�سور واحد من جوانبه، ويكون م�سداقًا لقول الر�سول الأكرم   
)�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(: »رحم اهلل امرءاعمل عماًل فاأتقنه«؟

ب      يلتزم بالح�سور في الوقت المحّدد وين�سبط في الن�سراف في الوقت المحّدد اأي�سًا، وقد يخالف هذا الأمر 
بع�ش الأحيان، من دون اإجراء الالزم؟ 

ج      ل يلتزم بالح�سور في الوقت المحّدد ول ين�سبط في الن�سراف في الوقت المحّدد، ول يلتفٍت الى ما يترّتب 
على ذلك؟

  اإذا كنت م�صتغرقًا في اأداء عمٍل ما، وح�صر �صاحب العمل اأو الم�صرف عليه، فهل اأنت مّمن:
أ   ل يفرق عنده وجود مديره اأم عدم وجوده لأنك توؤّدي عملك على اأتّم وجه واأح�سن حال؟  

ب      َيْن�َسدُّ اأكثر ويجّد في اأداء عمله لكي ل ُيّتهم بالتق�سير؟ 
ج      ل يعمل بجدٍّ وم�سوؤولية اإّل اإذا ح�سر مديره وكان على راأ�سه مراقبًا له؟

  بعد انتهاء �صاعات العمل الذي اأنت اأجيرًا فيه، وان�صرفت الى بيتك، وفي الليل حينما ت�صع راأ�صك على و�صادة 
النوم، فهل اأنت مّمن:

أ    يح�ّش بن�سوة الإخال�ش في اإنجاز عمله على اأح�سن وجه، و�سميره الحّي في حالة الر�سا عنه، واأنه ي�ستحق   
هذا الأجر اأو المرّتب الذي يتعاطاه اإزاء العمل؟

ب      يح�ّش بوخز ال�سمير اإزاء التق�سير الحا�سل هنا وهناك في ثنايا العمل، فيندم على ذلك ويقّرر عدم تكرار 
تق�سيره هذا؟ 

ر هذا؟ ج      ل يح�ّش بتاأنيب ال�سمير ول بوخزه، بل هو م�سّمم على فعله المق�سّ
تحمل  على  وال�صبر  ب�صوق  اإليه  والمبادرة  بحما�ش  عليه  الإقبال  واإتقانه  العمل  في  الإخال�ش  دواعي  من    

�صعوباته، فهل اأنت مّمن:
أ    ُيقبل على عمله ب�سوق ويبادر اإليه بحما�ش؟  

ب      ُيقبل على عمله وقد ي�ستكي اأحيانًا من بع�ش �سعوباته؟ 
ج      ُيكثر التذّمر وال�سكوى من عمله ويحاول الفرار منه؟

  يحر�ش الإن�صان ال�صوّي على اإخفاء اجتهاده لأدائه الواجبات والتفاخر بها، ويبتعد عن مواطن المدح وال�صهرة، 
فهل اأنت مّمن:

أ    يتجّنب ال�سمعة وذياع ال�سيت ويرف�ش اأن تح�سل له ال�سهرة والتلوث بالرياء؟  
ب      ل يتحّرز اأن ُيعرف بمهارته في اأداء اأعماله ؟ 

ج       ل يتحّرز اأن ُيعرف بمهارته في اأداء اأعماله بل هو يعمل من اأجلها؟

وبعد هذه الرحلة الق�صيرة من الختبار لنجمع ح�صادنا 
من النقاط لكي نرى حالنا ونتاأّمل في اعتدادنا باأنف�صنا، 
ب   �صبع نقاط ولكّل  أ ع�صر نقاط ولكّل  اأح�صْب لكّل 
ج   خم�ش نقاط، واجمع ما اأ�ّصرَت عليه مّما يتوافق مع 

حالتك.
وبعد هذه الرحلة الق�صيرة من الختبار لنجمع ح�صادنا 
من النقاط لكي نرى حالنا ونتاأّمل في اأنف�صنا، اأين نحن 
من الإخال�ش في اأعمالنا، اأح�صْب لكّل )اأ( ع�صر نقاط 
ولكّل )ب( �صبع نقاط ولكّل )ج( خم�ش نقاط، واجمع ما 

اأ�ّصرَت عليه مّما يتوافق مع حالتك.
فاإذا بلغ مجموع نقاطك بين الت�صعين والمائة فاأنت يا 
�صّيدي بال �صّك مخل�ش في عملك حّد الإتقان، ونّيتك 

�صافية مع اهلل، وم�صتغلٌّ لكّل حركاتك في طاعة اهلل. 
فاأنت  والخم�صين  ال�صبعين  بين  درجتك  كانت  اإذا  اأم��ا 
تحتاج الى مراجعة نف�صك مراجعة دقيقة، وتتخّل�ش 
من ال�صوائب العالقة باإخال�صك، ولبّد اأن تكون م�صئوًل 
عّما تفعل اأمام �صميرك، والإخال�ش هي ال�صفة الأولى 
الحديث  في  يقول  وتعالى(  )تبارك  فاهلل  للعبودية، 
القد�صي ال�صريف: »الإخال�ش �صرٌّ من اأ�صراري ا�صتودعته 

قلَب َمن اأ�صاء ِمن عبادي«.
واأما اإذا كانت درجتك دون الخم�صين والعياذ باهلل من 
ذلك، فاأنت بعيد كّل البعد عن الإخال�ش في العمل، ولبّد 
من تدارك حالك لكي تر�صد لآخرتك �صيئًا ينجيك »َيْوَم 
َ ِبَقْلٍب �َصِليٍم  َل َيْنَفُع َماٌل َوَل َبُنوَن )88( اإِلَّ َمْن اأََتى اهللَّ
«)ال�صعراء89( ويقول اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب 
ِة«  �يَّ )عليه ال�صالم(: »ل َيْكُمُل �صاِلُح الَعَمِل اإّل ِب�صاِلِح النِّ
لأن فاقد الإخال�ش في نوايا اأعماله ل يح�صل على �صيء 
منها، لأنه في محلٍّ اآخر يقول )عليه ال�صالم(: »ل َثواَب 

ِلَمْن ل َعَمَل َلُه«.
وم�صافًا لكّل ما تقّدم فاإّن الإخال�ش في العمل يعطي راحة 
نف�صية كبيرة، وي�صّكل بر�صوخه قاعدة �صلبة ي�صتند 
عليها الإن�صان اأثناء م�صيرة حياته، وهو اأمٌر مطلوب لمن 
يريد اأن ينجح في حياته، وبالإخال�ش ي�صمو الإن�صان 
اإلى مدارج ومنازل عالية في الدنيا والآخرة، فهذا اأمير 
الموؤمنين علّي بن اأبي طالب )عليه ال�صالم( يقول: »ما 
هاِب،  راِب، َوما َبَنْيُتْم َفِلْلَخراِب، َوما َجَمْعُتْم َفِللذِّ َوَلْدُتْم َفِللتُّ

َخر ِلَيْوِم الِح�صاِب«. َوما َعِمْلُتْم َففي ِكتاب ُمدَّ

  النتيجة:
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◄  يكتبها: ح�سني ال�سالمي

يوم جديد ابتداأُت �سباحه كما يف كل يوم باخلروج 
التي  امل�ساهد  اأن  غــري   .. العمل  اإىل  مــنــزيل  مــن 
ا�ستقبلتني يف ال�سوارع حينها كانت لهذا اليوم دون 
من  جــاءوا  مكان  كل  يف  يحت�سدون  النا�ش   .. غــريه 
عليه  الإمــام احل�سني  اأربعينية  ليحيوا  بعيدة  اماكن 
ال�سالم ،املدينة عامرة مبواكب العزاء التي جتتهد يف 
تقدمي مايحتاجه الزائرون من ماأكل وم�سرب وراحة 
وتتناف�ش يف اإقامة املجال�ش ال�سادحة بحب احل�سني 
)عليهم ال�سالم( ومتثيل الفاجعة الأليمة  اأكرث من 
�سخ�ش تب�سم يف وجهي وهو يدعوين اإىل املوكب الذي 
ال�ساي )خو�ش  �سرب  اأو  الطعام  لتناول  اأمامه  وقف 
واأ �سوات وطن وبا�سم  جاي ا�سرتاح عندنا يازاير( 
الرائع  العامل  هــذا  يف  �سرت   .. ال�سجية  باأطوارها 
ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهــل  اأتباع  ي�سنعه  الــذي 
من انتمائهم وولئهم لالإمام احل�سني ، ورغم ما يف 
الذكرى من اأثر حزين اإل اأنني كنت اأكفكف دموع فرح 
النت�سار احل�سيني اجلديد،  اأتاأّمل هذا  واأنا  �سالت 
انت�سار تعلن فيه ال�سماء اأن احل�سني )عليه ال�سالم(  
باق وكل الطغاة الذين يحاربونه ما هم اإل فقاعات ل 
تلبث اأن تنفجر وتزول .. تذكرت النظام البائد وكيف 
عباأ ل�ست وع�سرين عاما الر�سا�ش واملوت وال�سجون 
الرهيبة ملنع هذه املظاهر ومنع ذكرى احل�سني عليه 
ال�سالم ... ثم مل يلبث ذلك الفرح الغامر اأن حتول 
يف خاطري اإىل ت�ساوؤل .. اإىل اأي مدى ت�سربت نفو�ش 
هذه املاليني من معاين ذكرى احل�سني عليه ال�سالم 
ال�سامية ومن اأبعاد ثورته التي تفجرت لتكون درو�سا 
غنية بالقيم الأخالقية والجتماعية العالية .. وغدا 
اإذا ما غادروا اأر�ش كربالء اإىل اأوطانهم فهل يحملون 
يظّلون  وهل   .. الرائع  الإن�ساين  يف وجدانهم عبقها 
اأوفياء لتعاليمه الروحية والأخالقية كما كانوا اأوفياء 

لأ�سداء فجيعته املوؤملة ؟

�صعوٌر ل متناه 

م�صروع التو�صعة تاأمت
والتطوير 

س ا يسي�ا العت 

 يعود تاأ�صي�ش كربالء اإىل العهد البابلي ويرى بع�ش الباحثني ان كلمة 
كربالء يعني )قرب الآله( من البابلية، وقيل انها منحوته من كلمة )كور 
بابل( العربية مبعنى جمموعة قرى بابلية منها نينوى القريبة من �صدة 
مو�صع  حول  املاء  حار  اإذ  احلائر  اأي  )احلري(  ثم  النواوي�ش،  ثم  الهندية 
الكلمتني  من  لف كربالء مركب  ان  الغا�صرية، وقيل  ومنها  قرب احل�صني، 
انها  وقيل  اهلل  حرم  اأي  اهلل.  اأي  و)اي��ل(  حرم  اأي  )ك��رب(  الآ�صوريتني 
فار�صية )كار بال( اأي العمل العلى ويحتمل ان كلمة كربالء م�صتقة من 

الكربة مبعنى الرخاوة.

• حتقيق: في�سل غازي 
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املدينة من 12 حمرم  والتو�سعة يف  العمار  وبداأ 
عام 61 هـ بعد واقعة الطف بيومني حيث دفن بنو 
اأ�سد مع الإمام ال�سجاد اجل�سد الطاهر للح�سني 
والعبا�ش وبني ها�سم والأ�سحاب، ويف �سنة 247هـ 
كربالء  يف  امل�ساهد  بناء  العبا�سي  املنت�سر  اأعاد 
الذي  املتوكل  اأبيه  قتل  بعد  حولها  الــدور  وبني 
ولده  مع  علوي  اأول  ا�ستوطنها  ثم  باملدينة  عبث 
وهو ال�سيد اإبراهيم املجاب حفيد الإمام الكاظم 

)عليه ال�سالم(.
امللوك  احــد  زار  املــيــالدي  الــقــرن 19  اأوائـــل  ويف 
�سنة  عليها  الوهابيني  اعتداء  بعد  كربالء  الهنود 
املدينة  و�سوى  وبيوتا  اأ�سواقا  فيها  وبنى  1216هـــ 
با�سا  امل�سلح مدحت  هـ يف عهد  �سنة 1285  ويف 
الأ�ــســواق  تو�سيع   و احلكومية  الــدوائــر  بنيت 
واملباين واأ�ساف طرفا اآخر للمدينة �سميت مبحلة 
اأن�سئت  الأوىل  العاملية  احلــرب  وبعد  العبا�سية 
وجففت  العري�سة،  والــ�ــســوارع  احلديثة  املــبــاين 

اأرا�سيها.
وتبلغ م�ساحة مدينة كربالء نحو 52856 كم مربعا 
وهي اإىل الن مازالت يف مراحل العمار ومل ت�سل 
اإىل م�ستوى الطموح ملا متثله من اأهمية دينية عند 
امل�سلمني وملعرفة الكثري عن حملة العمار القادمة 
جملتنا  بــداأت  القدمية  كربالء  مدينة  مركز  يف 
رحلتها يف جمع املعلومات وكانت انطالقتها الوىل 

ال�سوؤون  ق�سم  رئي�ش  احلكيم  حممد  ال�سيد  من 
العتبة احل�سينية املقد�سة الذي قال  القانونية يف 
عن "ا�ستمالك العتبة احل�سينية املقد�سة  م�ساحة  
الــعــقــارات املحيطة  ــــرت مــن  مــقــدارهــا 18013م
لأغــرا�ــش  وذلـــك  املقد�سة"  احل�سينية  بالعتبة 
 " املقد�سة وتطويرها  العتبة احل�سينية  "تو�سعة   
وبنّي احلكيم اأن متابعة ال�ستمالك من قبل العتبة 
الوزراء  جمل�ش  لقرار  "وفقا  املقد�سة  احل�سينية 
املرقم 315 ل�سنة 2009 وان اإجراءات ال�ستمالك 

م�ستمرة".
من  ال�ستثنائية  باجلهود  احلكيم  اأ�ــســاد  وقــد   
الت�سجيل  ودوائــــــر))  ــالء  ــرب ك ــــداءة  ب حمــكــمــة 
يف  لل�سرائب  العامة  والــهــيــاأة  الوىل  الــعــقــاري 
يف  ال�سيعي((   والــوقــف  كربالء  وبلدية  كربالء 
بها  تقوم  التي  ال�ستمالك   اإجــراءات  "ت�سهيل 
العتبة احل�سينية املقد�سة" وبنّي احلكيم ان اغلب 
املحيطة  العقارات  با�ستمالك  اخلا�سة  املعّوقات 

باحلرمني  تتمثل بالتايل:- 
1 وج����ود ع���ق���ارات خ��ا���ص��ع��ة لإج�����راءات 
اإج��راءات  ت�صتدعى  مما  والتاأييد  التجديد 

قانونية معينة حتى يتم ا�صتمالكها.
2 وجود عقارات فيها وقفيات وحج و�صايا 
حتتاج اإىل موافقات خا�صة من ديوان الوقف 

ال�صيعي واملتولني على العقار املوقوف .

غري  لأ�صخا�ش  ع��ائ��دة  ع��ق��ارات  وج���ود   3
موجودين يف العراق .

بيع  عن  العقارات  اأ�صحاب  بع�ش  ع��زوف   4
وجود  وكذلك  العتبة  من  القريبة  عقاراتهم 
يرغب  بع�صهم  ال��واح��د  العقار  يف  �صركاء 

بالبيع والأخر ل يرغب بذلك.
مبالغ  يحتاج  ال�صتمالك  م�صروع  ان  كما   5
حجم  ي�صتوعب  ل  حاليا  املتوفر  وان  كبرية 
احلاجة يف �صرعة ااز م�صروع ال�صتمالك.

اأ�سحاب العقارات املحيطة باحلرمني    كما دعا 
لغر�ش  للعتبة  عقاراتهم  بيع  رغبة يف  لديه  ممن 
تو�سعة العتبة احل�سينية املقد�سة مراجعة اللجنة 
لهذا  املقّد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  املخت�سة 

الغر�ش
العتبة  الدعاوى يف  �سعبة  م�سوؤول  ذكر  من جهته 
احل�سينية املقد�سة ال�سيد ح�سني اإبراهيم الناطور 
ان عدد الدعاوى "ال�ستمالكية امل�سجلة من قبل 

احل�سينية  العتبة 
ـــــة يف  ـــــس ـــــد� ـــــق امل
حمـــكـــمـــة بــــــداءة 
كــربــالء   بلغ 127 
ا�ستمالك  دعـــوى 
اأمـــــا  ر�سائي" 
"العقارات  عـــدد 
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امل�ستملكة وامل�سجلة با�سم العتبة املقد�سة فقد بلغ 
116 عقارا".

 واأ�ساف ح�سني الناطور اأن: اإجراءات الإ�ستمالك 
ال�ستمالك  واأن  ال�ستمالك  لقانون  وفقا  تتم 
املعمول به حاليا هو ا�ستمالك ر�سائي، وبني ان: 
الكثري  منه  امل�ستمَلك  قد منح  ال�ستمالك  قانون 
�سريبة  مــن  الإعــفــاء   (( منها  المــتــيــازات  مــن 
اإىل 6 % من بدل  تــرتاوح من 3   التي  الأرا�ــســي 
الــعــقــار، وكــذلــك الإعــفــاء مــن ر�ــســوم النتقال،  
ف�ساًل عن �سرعة احل�سم يف اإجراءت ال�ستمالك، 

وا�ستالم بدل ال�ستمالك بدون تاأخري((. 

لجنة االستمالك
جمل�ش  ع�سو  البري  الواحد  عبد  احلــاج  وحتــدث 
"اإن  قــائــاًل  ال�ــســتــمــالك   جلنة  وع�سو  الإدارة 
اجلهة املمولة للم�سروع ت�ستمل على ح�سة �سنوية 
الوقف  ميزانية  مــن  تدفع  الـــوزراء  جمل�ش  مــن 
ال�سيعي".وعن خطة جلنة ال�ستمالك قال البري 

ــر  ــطــوي ت "هي 
مـــركـــز املــديــنــة 
اإىل  اأحيل  الــذي 
�ــســركــة ديــــوان 
التي  الإماراتية 
�ستعطي  بدورها 
ـــة كــامــلــة  ـــس درا�
عن بناء املدينة" ويف الأيام القليلة �ستعطي بدائل 
و�سيتم التفاق عليه من جميع الأطراف واأعني" 
العتبتني وجمل�ش املحافظة ويوافق على املخطط 

جميع املعنيني ويتم العمل فيه" .
من  الكثري  هناك  "اإن  البري  الواحد  عبد  وقــال 
ق�سم  اأن  ومنها  عملنا  يف  تواجهنا  التي  امل�ساكل 
من اأ�سحاب املحالت يطلب اأ�سعار عالية وخيالية 
وغري مقبولة اأي كاأّنه ل يريد البيع ويبقى يتحجج 
العقارات  بع�ش  اإن  اأي  العقارات  م�ساكل  وكذلك 
وقراراته  امللكية  نزاعات  هياأة  يف  م�ساكل  عليها 
من  الآخـــر  والبع�ش،  الآن  حلــد  حم�سومة  غــري 

اأخرى  بعبارة  اأي  �سند  على  حتتوي  ل  العقارات 
متجاوزين على الأر�ش، وهذا يعيق عملية تو�سيع 
م�ستعدة  العتبة  والن  املقد�سة  كــربــالء  مدينة 
لل�سراء من جميع الأخوة املتعاونني الذين تهمهم 

م�سلحة املدينة وخدمة الزائرين الكرام ".
العتبة احل�سينية املقد�سة  اأق�سام  البري عن  وقال 
املوجودة خارج ال�سحن ال�سريف "�ستعمل العتبة 
قانونية  ومــالــيــة  اإدارّيــــة  مناطق  ت�سميم  على 
وهناك ار�ش بحدود مائتا مرت �ستبنى على �سكل 
العتبة  اأق�سام  بجمع  بدورها  تقوم  طوابق  عــدة 
اأمــالك  يف  حاليا  املــوجــودة  املقد�سة  احل�سينية 
يف  وم�سمولة  ال�سريف  ال�سحن  خـــارج  العتبة 
�سدور  حتى  معروف  غري  الآن  ومكانها  التو�سعة 

الت�سميم ولعّله تكون �سمن التو�سعة".
 اأما عن الوقت الذي ت�ستغرقه عملية التو�سعة قال 
البري "اإّن الوقت مفتوح ونحن نعمل بجد من اجل 
اجناز امل�سروع باأ�سرع وقت ممكن خدمة لل�سالح 
العام اأي اإن املخطط �سيمتد لعام 2030م لن هذا 

خريطة ارتفاعات 
المباني

عدد الطوابق

2  الطابق

4  الطوابق

6  الطوابق

8  الطوابق

12  الطوابق
حدود منطقة الدراسة
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امل�سروع �سخم جدًا ".
ثم دعا البري "جميع اأ�سحاب العقارات املوجودة 
يف حدود املدينة القدمية مبد يد العون من خالل 
كاهل  تثقل  والــتــي  ال�سخمة  املبالغ  طلب  عــدم 
البري من م�ستاأجري املحالت:  العتبة" كما طلب 
حتى  الــبــدائــل،  ويــجــدوا  العتبة  مــع  يتعاونوا  اأن 
فيه  الذي  امل�سروع  هذا  اجناز  من  العتبة  تتمكن 
لالإمام  وخدمة  العام،  وال�سالح  املدينة  خدمة 
�سكر  كما  الكرام،  وزّواره  ال�سالم  عليه  احل�سني 
املتعاونني  والأمـــالك  املــحــالت  "اأ�سحاب  البري 
على تفّهمهم للحالة وياأمل من الأخوة الباقني اإن 
ي�سريوا على خطى املتعاونني" كما �سكر اأ�سحاب 
املحالت امل�ستاأجرين الذين وفوا بوعودهم واأخلوا 

املحالت بعد الفرتة الزمنية املحددة.

قسم الشؤون الهندسية 
ق�سم  رئي�ش  كاظم  ح�سن  حممد  الأ�ستاذ  وقــال 
امل�ساريع الهند�سية يف العتبة احل�سينية املقد�سة " 

اإدراج احلاجة   
بني  التو�سعة  اإىل 
احل�سيني  املخيم 
ومقام تل الزينبية 
مب�ساحة مقدارها 
18000 مرت مربع 
كم�سروع ال�سحن 
وب�سكل طابقني حتت الأر�ش "و�ستتم املبا�سرة يف 
التنفيذ بعد اإكمال الت�ساميم )التجديد احل�سري 
ديــوان  �سركة  قبل  من"   ) كربالء  مدينة  ملركز 
والأ�سغال  البلديات  وزارة  مع  املتعاقدة  العمارة 
حيث يعّد هذا ال�سحن جزءا من الت�سميم ملركز 
املدينة" و�سيكون متكامال ويحل كافة الختناقات 

املرورية وحركة املواكب.

آراء المواطنين 
وكان للزائرين راأيهم حيث قال الأ�ستاذ )حمرم 
من  العراق"  كرد�ستان  اأربيل  من  معّلم  علي(، 

املفرت�ش اأن تكون 
التو�سعة قد بداأت 
ولي�ش  زمــن  منذ 
لأن كربالء  الآن، 
عــا�ــســمــة الــعــامل 
 . " مي �سال لإ ا
موؤكدًا اأن" ما يف 
كربالء من اأمكنة خم�س�سة للزائرين غري كافية 

يف ظل الإقبال املتزايد من الزائرين".
بدور  ي�سيدون  الزائرين  جميع  علي" اأن  واأو�سح 
العبا�سية  والعتبة  املقد�سة  احل�سينية  العتبة 
هذا  اأجنــاز  يف  ال�سيعي  الوقف  ــوان  ودي املقد�سة 
يوفقهم  اأن  اهلل  من  ونتمنى  ال�سخمة،  امل�ساريع 
املا�سة   احلاجة  ب�سبب  وقت  وباأ�سرع  اإكمالها  يف 

اإليها".
ــــــال  ـــــا ق ـــــم ـــــي ف
)ح�سني  الأ�ستاذ 
ــه حمــمــد(  ــي ــق ف
موظف من اإقليم 
اأنــا  كرد�ستان" 
ـــالء  ـــرب ك زرت 
اأكـــــرث من  قــبــل 
ثالثني عاما وكانت كربالء جميلة يف كل الأوقات 
لكن الآن هي اأكرث جماًل، واأنا متاأكد اأن م�ساريع 
التو�سعة احلا�سلة �ستزيد من جمالية كربالء من 

اجل م�سلحة الزائر اأوًل واملدينة ثانيًا". 

ااا 
  ت ستا 

 عا   وال
 وعا ستا

 ستو ا ليح 
   س
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  الت�صامح وروح املحبة والإخوة عوامل زادت من بريق الديانة الإ�صالمية يف اأوربا والتي واكبت الثقافات 
الغربية املنحرفة وانعك�صت ب�صكل وا�صح يف ا�صراليا، لتكون خري دليل على قوة هذا الدين ومدى ا�صتيعابه لكل 

الثقافات.

• ترجمة واإعداد: حيدر املنكو�سي

ألق اإلسالم على الشواطئ 
االسترالية

مل يكن هنالك تاريخ  حمدد لدخول الإ�سالم يف ا�سرتاليا، 
حيث ت�سري تقارير اإىل اإن  القرن ال�ساد�ش ع�سر امليالدي 
كان قد �سهد دخول اأول م�سلم اإىل ا�سرتاليا طلبا للعي�ش يف 

�سواطئها. 
ويعد عام 1860 �سنة  دخول امل�سلمني، حيث  يعترب الرحالة 
الباك�ستاين حممد دو�ست من كارات�سي اأول م�سلم تطاأ قدمه 
ا�سرتاليا والذي جلب معه ع�سرين جماًل لغر�ش التجارة 
وكان ب�سحبته اثنان مّمن يهوون التجارة لكنهم لقوا حتفهم 

بالطريق عند عبورهم �سحراء ا�سرتاليا.      

تيارات الهجرة اإلسالمية
خالل الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�سر دخل عدد من 
الأفغان اإىل ا�سرتاليا طلبا للعمل وُعرفوا فيما بعد بالغان، 
لتزداد هجرة امل�سلمني من خمتلف البلدان من يوغ�سالفيا 
وتركيا وفل�سطني وال�سني والأردن ولبنان و�سوريا وم�سر 
دافع  خري  لتكون  الإ�سالمية  البلدان  من  وغريها  والهند 

لنت�سار الدين الإ�سالمي.
وقد �سهدت الأعوام من 1945 اإىل 1988 ارتفاع كبري بن�سبة 
العاملية  احلــرب  بعد  خ�سو�سا  ا�سرتاليا  اإىل  املهاجرين 
 ،41470 تركيا حوايل من  الوافدين  عدد  ليكون  الثانية 
وغريها  م�سر   من   18500و اندوني�سيا  من   21080و
من البلدان مثل �سوريا و�سنغافورة وماليزيا ولكن الهجرة 
املهاجرين  ن�سبة عالية من  �سملت  اآ�سيا  �سرق  من جنوب 
املاهرين يف العديد من الخت�سا�سات والتقنيات وهم من 

• ترجمة واإعداد: حيدر املنكو�سي
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  ياال اال اا
 ها لي ا ال  ا  ار
 ي  اليا  ارال    153  ه  18  ا  
االيا  يرا     اي       
   ا  اليا  ــا   ها   بيال

   1 ار ا اي ا
  املات وسبة امل�ساد 

 ل يا رال ث الياا  ا ا
 ا   ي ال ل ثاع اا
 الياا  اع ااا    ل 
ا ا ا اا  ا14   ليع 
 ا ا ا ي   اه ا ا 
اا ا ل  ا  15 ي  ها 
 ا ي ا ا يا   ي  ا

   اه يا ا لر ع ليا
   ــارــ ــا    اا   ال    ــ ا   
 ا ا ال ي  اا   ا
 ال  اري اا يني  اي  اا
 ا ا  اينب  ال اا 
 يابا ار      ال اا
 ا الياا   ع با ا    ا 

 18
السبا امل�سلم واملات العاملية 

 ال ي يال ا ي يابا ا ا 
 ا اال  ي ال ي ا   ال
ث ها   يا  اه يا  اع ا يبال
 ياال اا    ب ي اا
 يالي   ا   اا  اا    ي

ياال
� العليم والاة

  ب  يااب يا ر ا يا 
 يا  اليل      183  ا    رال
 ا  اال  ل يال  اا  ي اه
  اا  ع الا يل ل اا
 ل ر  ي  ار ا ا الا

 يااب ر
  سة�املد ه ل ال �اأما املدا

1كريناكري
املدر�سة	الإ�سالمية	النورية	
مدر�سة	املجتمع	الإ�سالمي	

الطالب	 لت�سم	 اأ�سالمية	 كليتان	 تا�س�ست	 وقد	 	
			وهي	امل�سلمني

1اركانا	كن	�سفورد

كلية	ويربي	للدرا�سات	الإ�سالمية	
 ابا  ا  ــاا  ا  ا  1 ا  
 ي  يل  لــ  ا  ا  يال  
  ياال  يا  ارا يع     يراال  اها
 اا  ب  لــالــ    ي  ا  ابا

  بال اا
 س�ا ا �الدع

 ب ل را ارا  ار اا  بال
  ا با ل يا ا  اليا
 ب ا ال اا يار اال ب ا ال
 ا ل ييا رال  ل اا
 اا اا ب  با ال ل
 ا  ــ  ل  ا  اا  يب

  يا الياا ا ال اال ا
ا     ل  اا  اا      بال
 ب    الــ  ارال لر   لــ  يا  يها  ــا
 ا اا  ا ا ا ا ا ا
   اي يال  ا  ال اا ها ا

 اه ا الياا
اأواسر ااعية يف اأ�سر ا�سرتالية 

 رال  ا  عا اب  ار الا ل
 اا   ا   اا با   اها    ا
  اه با  ا ا ا ا بيال
ها الا اار الر ا   ا يين 
  با ا ا اال ا  اليا اا 
 ثال  ا   ر     ي  يال ا 
اا   ا  ب  ا  ب  لــ  اال  
 ا  بيال يا اال ب اال ب
   بيال   يا ال  اا اه ا




 












5ربيع الثاين   1433هــ



اأهم املركز وامل�ؤ�س�سات يف ا�سرتاليا 

�سدين 	 	 مركز	الإمام	الهادي	)عليه	ال�سالم(	
فيكتوريا	 	 م�سجد	و	ح�سينية	الإمام	الكاظم	)عليه	ال�سالم(	
�سدين 	 	 موؤ�س�سة	كميل	اخلريية	الإ�سالمية	
ادليد 	 	 البيت	ال�سيعي	يف	جنوب	ا�سرتاليا	
�سدين 	 	 اجلمعية	الإ�سالمية	ال�سيعية	
�سدين		 	 ح�سينية	النبي	الأكرم	�سلى	اهلل	عليه	واله	
�سدين 	 جمعية	الزهراء	)عليها	ال�سالم(	الإ�سالمية	
�سدين	 	 	 كلية	الزهراء	)عليها	ال�سالم(	
ملبورن	 	 جممع	الإمام	علي	)عليه	ال�سالم(	الإ�سالمي	
بريث 	 	 	 مركز	النور	الإ�سالمي	

معل�مات عامة ح�ل البلد 

اأكرث	من	قرنني،	 اكت�سفت	منذ	 التي	 العامل	 اإحدى	قارات	 ا�سرتاليا..	هي	
يعترب	امل�سلمون	من	اأوائل	من	اكت�سف	جماهل	ا�سرتاليا	ومن	اأقاموا	املوؤ�س�سات	
الدينية	يف	هذه	القارة..	وتتكون	ا�سرتاليا	من	)6(	وليات	ومقاطعتني..	
كما	تتبعها	)8(	مناطق	خارج	نطاق	القارة..	وقد	بلغ	عدد	ال�سكان	)17(	
مليون	ن�سمة..	بينما	بلغ	عدد	امل�سلمني	حوايل	ن�سف	مليون	ن�سمة..	وترتكز	

غالبية	امل�سلمني	يف	)�سيدين(	التي	ُتعّد	من	اأهم	املدن	ال�سرتالية.	
مرًتا	 كيلو	 األف	و848(	 )�سبعة	ماليني	و686	 ا�سرتاليا..	 م�ساحة	 وتبلغ	

مربًعا،	والعا�سمة	هي	مدينة	)كانرّبا(.	
ونظام	احلكم	يف	ا�سرتاليا	احتادي	ي�سم	الوليات	واملقاطعات،	وقد	ان�سمت	
اإىل	الأمم	املتحدة	يف	اأول	نوفمرب	عام	1945	ميالدية..	والعملة	املتداولة	

هناك	هي	الدولر	ال�سرتايل.
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اسو و و ي
للفرح واحللوى والتنّزه؟

• اإعداد:عبدالرحمن الالمي

أبناء  كتاب  بمطالعة  قمت  ملــا 
الرسول يف كربالء خلالد حممد خالد 
وبدأ  بغزارة  تسيل  الدموع  بــدأت 

ة  القلب يدقّ بشدّ

املستبرص:حسام   املهندس
البلد: مرص 



اأ�سكن يف القاهرة  واأنا  اأب�سرْت عيني احلياة  اأن  منذ 
بجوار الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( وعائلتي ب�سيطة 
للغاية، فجّدي كان اأمام امل�سجد الذي يجاور منزلنا، 
وكان يع�سق الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( وكان يّتبع 
الطريقة ال�سوفية، وهو دائم الرتدد على زيارة احل�سني 

)عليه ال�سالم( با�ستمرار.
ن�ساأُت معتمدًا على نف�سي وكنت متفوقًا بالدرا�سة وهذا 
واأزن  عقلي،  واأحــرتم  بقدراتي،  دائمًا  اأثــق  جعلني  ما 
الأمور بال�سكل املنا�سب، وكنت ل اعلم �سيئًا عن ديني 

�سوى ال�سالة وال�سوم.
وملا انتقلُت من الثانوية اىل كلية الهند�سة بداأُت اختلط 
بالإخوان امل�سلمني، و�سرُت اأعجب بحركتهم وفكرهم 
واآرائهم الدينية، وهذا طبعا نتيجة اجلهل بالطوائف 
ولكني  بــه،  م�ستغرقًا  كنت  الــذي  الإ�سالمية  والــِفــرق 
اأهدافهم هي الو�سول اىل  واأّن  بعدما راأيت حقيقتهم 
احلكم فقط ابتعدُت عنهم �سيئًا ف�سيئًا، وكنت قد بداأت 
التعرف على اأ�سدقاء جدد ومن خاللهم �سرُت اأ�سمع 
مبحا�سرات ملحمد ح�سان وحممود امل�سري واأ�سمع عن 
ابن تيميه وابن القيم وحممد عبد الوهاب وبداأت اأ�ستمع 
اىل الآراء دون تفكري م�سبق جلهلي باحلقائق، وبداأت 
اأعتقد بجهل زوار اآل البيت واأنهم م�سركون وكنت اأمتنى 

اأن اأقتلهم بيدي، اىل غريها من قائمة التهامات. 
وملا حدثت حرب لبنان عام 2006 ميالدية وكنت مّمن 
يتابع تفا�سيلها ويهتّم بنتائجها، ولكنني فوجئُت مب�سايخ 
الوهابية ي�سّنون حملة �سر�سة �سداللبنانيني، على الرغم 

من اأن حزب اهلل اللبناين كان يحارب اإ�سرائيل عدوتنا 
جميعا، وبداأت الأ�سوات تنادى من كّل مكان يتواجد فيه 
الوهابية: ل تفرحوا ول تدعوا لل�سيعة بالن�سر، فال�سيعة 
اأول معرفتي باملذهب  اإ�سرائيل وكان هذا  اأخطر من 

ال�سيعي.
كانت كّل معلوماتي التي بداأت اأجمعها اأن ال�سيعة هم 
ولديهم م�سحف  ال�سالم(  علّي )عليه  يعبدون  كفرة 
اآخر وهو م�سحف فاطمة )عليها ال�سالم( واأنهم ي�سّبون 
ال�سحابة وهنا بداأت الأفكار تدور براأ�سي وبداأت اأبحث 
الإمــام  املعلومات عن  بع�ش  كان عندي  عن احلقيقة 
علّي )عليه ال�سالم( ولكنى مل اأكن اأعرف اأي �سيء عن 
الفتنة الكربى فبداأت مبطالعة كتاب عبقرية علّي للعقاد 
واأنا اأقوم بقراءة الكتاب بداأت اأ�سعر بالغ�سب من جتاهل 
الوهابية حلق الإمام علّي )عليه ال�سالم( يف هذه الفتنة 
بل وم�ساواة الإمام ب�سخ�ش كمعاوية وبداأت يف مطالعة 
كتاب الفتنة الكربى لطه ح�سني وبداأت اأقراأ عن كربالء 
وخروج الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( على يزيد وقمت 
مبطالعة كتاب اأبناء الر�سول يف كربالء خلالد حممد 
خالد ويف بداية مطالعتي للكتاب بداأت الدموع ت�سيل 
بغزارة و بداأ القلب يدّق ب�سدة وقلت كيف يتجاهل النا�ش 
خروج الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( على حاكم فا�سق 

لعني وكيف تكون عا�سوراء للحلوى والتنّزه.
اأ�سدقائي الوهابية الذين  و بداأت يف التحدث لبع�ش 
التحدث عنها مطلقًا  اأنها فتنة ل يجب  كانوا يقولون 
واأنهم جميعا كانوا على حّق معاوية والإمام علّي والإمام 
احل�سني ويزيد وابن زياد كّلهم يف اجلنة ويحذروين من 
التحدث  يجب  ل  ال�سحابة  واأّن  �سيعّيًا  �ساأ�سبح  اأنني 
الفجر كان  الأيـــام يف �سالة  اأحــد  و يف  عنهم مطلقًا 
معي �سديقًا لوالدي وكان دائم التعّود على زيارة الإمام 
احل�سني فطلب مّني اأن اأرافقه فذهبت معه بعد اإحلاح 
غريب  ب�سعور  اأح�س�سُت  امل�سجد  دخلت  وعندما  منه 
املقام  يقّبلون  كثريين  اأنا�سًا  وراأيــت  قلبي  اإىل  يت�سّلل 

وتذكرت كالم امل�سايخ عن ال�سرك وبداأت اأت�ساءل: هل 
والتو�ّسل  الدموع  القوم على �ساللة؟ هل  هــوؤلء  يكون 

وحّب الأولياء من ال�سرك حّقًا؟
و بعد انتهاء الزيارة بداأت الأفكار تراودين عن ال�سيعة 
اأبــحــُث عن كتبهم يف النــرتنــت وعندما قمت  ــُت  ورح
بالدخول على موقع مكتبة ال�سيعة العاملية هالني كلمة 
م�سحف  ملعرفة  بتحميله  فقمت  ال�سريف  امل�سحف 
الكتب  بتحميل  فقمت  م�سحفنا  اأنــه  فوجدته  فاطمة 
وهنا بداأت يف التعّرف على م�سطلح م�ستب�سر والعالمة 

وال�سيد وبداأت يف البحث داخل الكتب.
�سالتي يف  وجــدت  ولكني  الكتب  من  العديد  ــراأت  ق و 
كتاب "ثّم اهتديت" للدكتور حممد التيجاين ال�سماوي 
ووجدت اإجابة عن كّل الت�ساوؤلت التى تدور يف داخلي 
و قراأت كتب امل�ستب�سرين ثّم ا�ستمعت اىل ال�سيخ ح�سن 
�سحاته وبداأت اأدرك احلقائق وا�ستمعت اإىل مناظرات 
امل�ستقلة للدكتور عبد احلميد النجدي والدكتور التيجاين 

وا�ستمعت اإىل ال�سيخ يا�سر احلبيب وغريهم.
ولكني �سعرت اأين مبفردي فاأنا اأحتاج اىل من ير�سدين 
و بداأت يف البحث عن �سيعة اآخرين اىل اأن وجدت اأين 
ل�ست مبفردي وتعرفت على اأ�سخا�ش من ال�سيعة وبداأنا 
من  امل�سايقات  وجــود  ولكن  املذهب  عن  التحدث  يف 

الأمن حال دون التجمع با�ستمرار.
الفرحة  اأخــذتــنــي  احلـــّق  باملذهب  اقتنعت  عندما  و 
واحلما�سة فبداأت باجلهر با�ستب�ساري، ومل اأكن اأعرف 
العمل بالتقية، واأخذت اأناظر كّل من اأقابله، وكّلما اأرى 
رّدي  على  القدرة  امتالكهم  لعدم  اأعينهم  يف  الوجوم 
اأزداد هجومًا عليهم، وبداأْت حالة العداء تزداد �سدي 
من اأ�سرتي واأ�سدقائي، حتى �سعرُت اأين مهدد با�ستمرار 
اأ�سعر بالعزلة، ولهذا ن�سحني اأحد اأ�سدقائي  وبــداأت 
با�ستخدام التقية فقمت اأتظاهر اأمام اجلميع اأين تركُت 

الت�سّيع بل تركُت التدّين.
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 ) الليل على كربالء .. التيه و العراء و 
التالل اجلــرداء .. احل�سني وحده يذرع 
القمر  و   .. الليل  حتــت  املوح�ش  املــكــان 

)ي�س
احل�سني : اأنا وحدي ها هنا ..

و فى  الــهــول  و  الليل  و ظلم  اأنــا وحــدي 
الأعماق

ما زال �سعاع من رجاء ..
مل يعد غري الدم امل�سكوب فوق ال�سحراء

مل يعد غري الأفاعى
و فحيح اجلرح و الويل الثقيل املدلهم
مل تعد اإل رياح املوت تعوى يف العراء

و �سعري الظماأ املجنون فى التيه الأ�سم
اأين اأنتم يا اأحبائى جميعًا اأين اأنتم .. ؟

اأين فتيانى .. اأما عاد هنا غري ال�سياع ؟
) يذرع املكان �سارخًا (

ظلمات .. ظلمات .. ظلمات
)حزينًا جدًا ( ها هنا يذوى ال�سعاع

 .. ها هنا ُيهتك ِعْر�ش الكلمات
الأفاعى ها هنا اأقوى من الأن�سان اأيًا كان 

ف�سله
 ها هنا الذئب اأمري عنده ال�سلطان كله

) يبحث فى التيه (
اأين اأنتم يا رجاىل اأين اأنتم ؟

ما لكم ل ت�ستجيبون و قد كنتم �سراعًا 
اإن دعوُت

يا �سعيد بن �سعيد اأين اأنت ؟
يا برير اأين رحت .. ؟
كيف يا ب�سر ق�سيت ؟

اأيها احلر الرياحى .. حبيب بن مظاهر..
يا زهري .. يا اأخي م�سلم .. يا م�سلم يا 

ابن العو�سجة ..
اأين اأنتم .. ؟ اأين رحتم ؟
اأين اأبنائي و اأبناء اأخي ؟

و بنو اأختى .. ؟ و اإخوانى جميعًا ؟
اأين اأنتم اأيها الفتيان .. فتيان الطريق ؟
مل يعد منهم �سوى لفحة حزن كاحلريق
مل يعد اإل الدم امل�سكوب فوق ال�سحراء

و رءو�ش عمرت بالعلم و احلكمة و التقوى
و اأحالم العدالة

تتهاوى فى العراء
و قلوب نب�ست فيها النبالة

نرثوها للوحو�ش
و  هــذي  دنياه  يف  الإن�سان  يحتمل  كم  اآه 

يعي�ش
 يا لهذا الهول كله

كيف تقوى هذه الأر�ش على حمل كهذا
و هي مل تندك بعد ؟

 يا لهذا الليل ي�ستلقى على �سدري بثقله
كل هذا الروع يا ربى

و مل ت�سقط على الأر�ش ال�سماء ؟
)مبرارة �سديدة( كل هذا يا اإلهي

و يظل القمر الباهر يلقى بال�سياء ؟
و ن�سيم الليل ي�سرى ..

و النجوم الزرق تلمع ؟
و تظل ال�سم�ش ت�سطع ؟

)يتجول(
يا اإلهى .. كل هذا الدم و النا�ش عطا�ش 

؟
كل  يبكى  لــكــي  عــا�ــش  مــن  �سيعة  ــا  ي اآه 

الأ�سدقاء  
 اآه يا وحدة من مات حمبوه و عا�ش
)يتجول اأي�سًا( اأين اأنتم كلموين ..

اأين اأنتم .. ؟
يعلو  عندما  حديثًا  النا�ش  اأحكم  يا  اأنتم 

الغناء
الدنيا  هــذه   مــالأ من  يا  اأنتم  حدثوين 

ابت�سامًا
و عزاًء و �سالمًا و حنينًا و كالمًا

احلق  و  احلكمة  و  للعدل  بعدكم  مــن  اأه 
واأحزان
اليتامى

يا �سعيد اأيها ال�ساحك قم ..
مِلَ ما عادت تدوي �سحكاتك ؟

اأين راحت حكمتك ؟
قوتًا  ال�سماء  البا�سمة  حكمتك  اأ�سبحت 

للبلى
اأيها احلر الرياحي اجل�سور

اأنت ذا �سرَت َلَقى
و غدًا مت�سى على هامتك احلرة اأ�سراب 

الهوام
يا حبيب .. يا برير ..

سيخ ُقراء العراقيني األ ت�سمعني ؟�
يا زهري .. م�سلم انه�ش ..

  ا ل الي اي   م م ممن 
 تا  ا اتس�م سعال و
 سا اا ا سالع يت  ا ست
 يعل سا ل سع  ليا يعا يال
  ا  ولوالت الت ا حي ا اتا
  من يا ي ال ا يع  اا س�
  من     ا  يالت  ل  ا    م  استا
 سالتوا  يما   لت مع سالوا  حا  التع
 يلع  تي  م�س  ايالت    م  است  ا
 ع    استا  سالتوا  الت  ا  عا  الت
   م  سييالت  اا  ل  ل  تا  ل
 و من ا ل يال لسال سو سل سالع

مع  يما
 ا م واا    م    ال ا ن 
 س ا  اسع ا  ن   الت والت ال
 ال لعا  ن ا يا من ا 
 ا ا س   م�س م ت ي ت
ال   م سو  ا ا الت لن 
 س  ا  ي  و  وال  سالع  ا    اوس�ال
 سالع لسل تيال  ا ل  س ا يا ا ل

ال
 سوو ا و خالت  ا ا  وست ا
 عو  ا  تموا  ا  سس  اليو  ست�  م    ا  
 ا  ا    مو حي سيو مع تع
 ي حال�س سي سا يال سيا ي ع نل
  سالع  ح م ي يا سن التع� 

ا ست�ا   ا امت
 س احم  ا ت ا ا سا  ا ع
 يوال ال ح  من ح وس�و ا والت ح
 س�  الت  س اا مع وس�ا ا ت�س
 ع و م سالوا الت ال سال تمن ا اليو

  ال ل ع
 ياس تا ال  تال  ا ي
 يسالتوا  يال    اال  واال  م    س
 س� ا و ال  و سو  ا ل
  ال ل الت تا و ا  نل ال و
 مت  و   ل ي تم سو يا
  و ا   ا وامن ال و س س
 يس�   يا  ع  ا  م  اس ن   يالت

ال

◄ طالب عبا�ش الظاهر

 ن ال�سحال لع حيمن م�س 
احل�صني ثائرا 

الأدب الرقمي
 وت�صكالت اخليال
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اأيها ال�سيخ الذى �ساهد بدرًا و ُحنينًا
ب�سر  وا ويله اإذ اأندب ب�سرًا ..

)ب�سرعة مذهلة و هو يدور فى التيه(
يا �سعيد .. يا برير .. يا حبيب .. يا زهري..

كلموين
م�سلم انه�ش

نافع فلتنتف�ش
)منهكًا خافتًا جدًا( كلهم قد غالهم غول 

الردى
و اأنا وحدى هنا ) يتهاوى باكيًا (

ليت هذا الدم اإذ �سال على هذا الدجى
 ليته ي�سنع للعامل َفْجره

)منتف�ساً(
 ما لهذا الدم ل ي�سنع فجرًا

ليته يغدو على الأعــداء طوفانًا و هــوًل و 
�سرامًا

ليته ي�سنع للدنيا ال�سالما
اأ�سبحُت  لقد   .. اأعــزائــي  يــا   ) )خافتًا 

وحدي
اأنا وحدي و ظالم الليل و الهول

و فى الأعماق ما زال �سعاع من رجاء
مل يعد من بعدكم غريي على هذا ال�سبيل

) حزينًا( مل يعد من بعدكم اإل الرحيل
)�سارخًا فجاأة(

اإيه يا اأيتها الرواح يف هذه ال�سنى الداجي 
الثقيل املرتامي

اأنت يا من تعرب الليل احلزين
الهائمة احلــريى على ج�سر  اأيتها  يا  اإيــه 

القرون
)مت�ساعدًا( اإيه يا اأرواح اآبائي و اأ�ساليف 

العظام
وجه  يف  الــغــافــون  ينه�ش  كــي  ا�ــســرخــي 

املظامل
ارفــعــي يف كــل اأر�ـــش نالها اجلـــور لــواء 

ال�سهداء
الأ�ــســالء رايـــات لظى  اجعلي مــن هــذه 

م�ستعلة
حترق الظامل و الرا�سي بالظلم معه

و تذكى النار يف قلب اخلنوع امل�ستكني ..
اجعلي �سيحتنا بوقًا يدوى ليثري الغافلني

اجعلى اأ�سالءنا رايات حق دامية
ت�سبغ الدنيا بلون الدم من ع�سر لع�سر

اأنرثى الأ�سالء يف وجه الرياح العاتية
حتمل النقمة للظامل و اللعنة لل�ساكت عنه

و تبث الندم الفاجع يف اأعماق َمن �سفق 
له

فليكن هذا الدم امل�سفوك تيارًا من اللعنة 
ين�ساب مبوج كاجلبال

كا�سحًا من ظل عن عمد و �سناع ال�سالل
ا�سرخي من �ساط العراف بالباكني

فى وادي الدموع
ل تنوحوا .. بل خذوا ثاأر الذي ُيظَلم منكم

و الذي ُيقتل ظلمًا بينكم
فهو ثاأر اهلل فيكم فاطلبوه

اإيه يا اأرواح كل ال�سهداء
ذّكريهم اأنني ما زلُت ثاأر اهلل فيهم

)فى عمق فاجع( اأنا ذا ع�سُت �سهيدًا
مِلَ ل اأق�سى �سهيدًا ؟
اأنا ذا اأم�سى وحيدًا

لي�ست العربة فى قتل احل�سني بن على
اإمنا العربة فيمن قتلوه .. و ملاذا قتلوه

 اأنا ثاأر اهلل فيكم .. فاطلبوه
)تندفع زينب مفزعة على �سوت احل�سني 
�سعد  ابــن  عمر  اإىل  املكان  تخرتق  و   ..
ي�ستطيع  ل  و  ي�ستدير  ولكنه  فتواجهه 

النظر اإليها(
زينب : يا ابن �سعد .. يا ابن �سعد .. اأفال 

ت�سمعني
فلتجبني يا عمر

احل�سني ابن نبي اهلل مقتول و هذا اأنت 
تنظر

اإنك اأدنى النا�ش له ؟  اأفال تنقذه
وراء  للرجال  بانهيار  �سارخًا   (  : عمر 

املرتفع (
 وّطئوا اأفرا�سكم �سدر احل�سني
 وّطئوا اأفرا�سكم ظهر احل�سني

اقطعوا راأ�ش احل�سني .. فلتعجل يا اأ�سد
ل تخر يا اأيها النذل  و ل ترجع لنا من 

 غري راأ�سه
زينب : )�سارخة فى ياأ�ش هائل( ..

قتلتك ال�ساعقة
الرعود  اأهــوال  بعدك  من  اأهلك  �سردت 

البارقة
�سّلط اهلل عليكم نقمته

زينب : )�سارخة ( اأَو لي�ش فيكم م�سلم ؟ 
يا للرجال ..

)رجال يقفون اأمامها بالرماح(
�سكينة : يا ويلتاه األي�ش فيكم م�سلم يحمى 

ابن بنت نبيكم من قاتليه ؟
يا ويلكم كيف الفرار من العقاب

اإذا اأتى يوم احل�ساب ؟
زينب : اإين فزعُت اإليك يا ربى ف�ُسّل يد 

الق�ساء
�سكينة : َمن يل على عط�سى بباأ�ش هائل 

 كاملعجزات
فاأذود عن اأبي �سروف العاديات

الناه�سات على  الوحو�ش  : �سطت  زينب 
نبالت احلياة

يا ويلتاه �سطت الذئاب ..
العريف : اإن يف عينيه نورًا هائال ي�سعق 

َمن ينظر له
اآه من نظرته ىل  ل يا اأمري اجلي�ش .. 

ل..
زيد : نظرات فا�ش منها من جالل اهلل

ما يجفل منه عارفوه
نظرات ك�سعاع احلق

اإميان  عنده  فيمن  اخلالد  الندم  تذكى 
�سدق

يا  الهائل(  الفاجع  ياأ�سها  يف   (  : زينب 
ويلتا لك يا عمر

باجلحيم  فوقك  اللعنات  فلت�سقط   ..
امل�ستعر

فلت�سهر اللعنات روحك
فليهِو حلُمك فى الرتاب و اأنت حي

قطعة من بعد قطعة
)تنحى احلراب مندفعة(

يا اأيها املجنون بالدم فليغّيبك اجلحيم
بل فلتَعذب كلما �سالْت على ذكرى �سهيد 

احلق دمعة
زينب : يا اأيها امللعون هل فكرَت فيما اأنَت 

�سانع؟
ملعون  يا  احلرمات  اأيــة  ويحك  اأعرفَت 

تهتك ؟
اأي الدماء الُطهر ت�سفك ؟

زا الفوؤاد فل�سَت تدرك
اهلل اأدعو اأن ي�سوق اإليك َمن �ساملتهم

كى يذبحوك على فرا�سك
قتلتم فتى هو خري اجلميع

و نافقتم فيه �سر الورى
قتلتم فتى جاءكم ُمنِجدًا

لُي�سِلَح من اأمركم ما التوى
فال و الذي بعث املر�سلني بنور الهدى

لن ت�سيبوا هدى
فيا اأمة الغدر لن ُتفِلحوا

اإىل اأن تتوبوا على ما جرى
)يقرع راأ�سه و �سدره(

زينب : )مندفعة و�سط الرماح (
 قتلتموه ..  يا ويلتا ُحّم الق�ساء

�سكينة : )مندفعة وراء زينب( اأبتاه  وا 
اأبتاه ..

 وا جداه .. وا �سهداءنا
فلتعجلوا من كل اأطباق ال�سماء

هذا احل�سني جمندل و�سط العراء
عط�سان ترويه الدماء

اأكفانه التيه الرهيب
اأبتاه .. يا وياله .. وا جداه  يا ويلى عليه

 وياله بعدك يا اأبى
)تدخل اخليمة باكية(

زينب : يا قاتلي بطل احلقيقة و الُتَقى
ى يا خانقي اأمل اخلل�ش املُرجَتَ

ج�سد  اأفرا�سكم  اأوطــاأمتــوا   .. ويلكم  يــا 
ى ال�سهيد ابن ال�سهيد املُرَت�سَ

 اأنتم ده�ستم ويحكم ج�سد الر�سول
و �سفكتم دمه الطهور
دم الر�سول امل�سطفى

)�سارخة مروعة(
يا اأيها اجل�سد اجلليل ِا�سَح .. انتف�ش

اأب�سق دمًا فوق الوجوه املذعنات
و على النفو�ش اخلا�سرات

)فى اأ�سى هائل(
يا ناب�سي قرب النبي و مهدري حرمات اأهله

يا ما�سغي كبد ال�سهيد
و  احلقيقة  و   .. احل�سارة  نور  مطفئي  يا 

ال�سلم
) مت�ساعدة ( يا خانقي احللم ..

اأ�سعلتم �سراوة النتقام
يا رافعي علم النذالة

)متهالكة( يا ذابحي الإن�سان و هو يعي�ش 
اأحلم العدالة

اليوم  بعد هــذا  ِمــن  )مــريــرة( هل فيكم 
م�سلم؟

)باكية( يا عمر بن �سعد  )�سارخة ( اأين 
رحت .. ؟

) مت�ساعدة( اأين راح الرببري .. ؟
ُتــهــِدى  عندما  �ستجنى  مـــاذا  ــرة(  )مــري

روؤو�ش الأولياء اإىل البغي ؟
اأخليَت وجه الأر�ش ويحك من جميع بنى 

علّى ؟
يا عارك الأزىّل اإذ ت�سرى ر�ساء ابن الدعي

باأن تريق دم النبّى
)�سارخة( جداه هل اأب�سرَت قرة عينك 

ا�ستلقت على هذا الرتاب ؟
اأكفانه هوج الرياح و قربه ُظَلل ال�سحاب ؟

املوؤمنون مبا اأتيت به الذين بك اهتدوا
قتلوا ابن بنتك

هي ذي اجلبال تكاد تبكى دونه
 لكن رجالك مزقوه

اإن املالئك ي�سرخون و يندبون و يلطمون
و احلور فى غرف اجلنان مولولت

الطري تزعق باكيات
)للرجال( يا ويلكم من ذنبكم يا ويلكم

ويلي بكم

61ربيع الثاين   1433هــ



اأثارين جواب اأحد الأولد عندما �صاألته ما الذي يريد اأن ي�صبح 
عندما يتخرج من الكلية، اأجابني: يريد اأن ي�صبح عاملًا.

اأو مهند�صني  اأطباء  باأن ي�صبحوا  الأولد يرغبون  اأن  لقد اعتدنا 
يف  دها  ما  ن��ادرا  الرغبة  فهذه  عاملًا  ي�صبح  اأن  اأما  حمامني،  اأو 

جمتمعاتنا.

اإذا اأردت اأن ت�صبح عاملًا، عليك اأن ت�صاأل نف�صك هذه الأ�صئلة:
1- هل لديك ف�سول طبيعي للعامل من حولك: هذا ال�سوؤال هو يف �سميم عمل 
العامل. هل اأنك دائمًا الت�ساوؤل: ملاذا يعمل هذا ال�سيء بهذه الطريقة؟ ماذا 

�سيحدث اإذا فعلنا الأمور على هذا النحو بدًل من ذلك؟ هل ميكن اإجراء حت�سينات ما 
على عمل ذلك ال�سيء؟ ماالذي �سيحدث اإذا اأبعدنا هذا العن�سر من هذه الآلة؟ 

طبعًا ميكن لقراءة املقالت الفنية والبحوث ومتابعة الأخبار العلمية اأن ترثي معرفتك 
الأ�سئلة،  اأن تطرح  يكفي، عليك  القراءة ل  ولكن جمرد  الف�سول،  وجتيبك عن ذلك 

وت�سعى لالإجابة عنها وفهمها.
وبهذا ميكن القول اإن العلماء هم عبارة عن حمركات حلل "الأ�سرار"، اإذا كانت هذه 

العادة )الف�سول( غريبة عنك، رمبا اإن مهنة العلم لي�ست لك.
2- هل لديك مهارة التعامل مع الأرقام وهل حتب الريا�سيات؟ 

يقي�سون  ما  دائمًا  فالعلماء  الأخــرى،  العلوم  مع  مت�سابكة  الريا�سيات  تكون  ما  كثريًا 
ويح�سبون، ويعيدون احل�ساب، ويحللون النتائج، 
للريا�سيات  فهمك  فاأن  عاملًا  ت�سبح  وعندما 
وقدرتك على التعامل معها، �سيجعلك حتقق 
ـــاجـــحـــة يف  ـــج ن ـــائ ـــت ن

عملك.

لي�ش بال�سرورة اأن يكون العامل عبقري يف الريا�سيات، ولكن اإذا كانت الريا�سيات لي�ست 
اأحدى مف�سالتك املعرفية، رمبا اأنك �ستعاين يف مهنتك اجلديدة.

3- هل اأنت قادر على العمل لوحدك؟
اإذا كنت �سخ�سًا حتب التفاعل مع النا�ش، رمبا ت�سلح اأن تكون رجل عالقات ناجح، 
ولكن مهنة العلم والبحث العلمي لي�ست لك، فمهنة العلم تتطلب منك العمل على جتارب 
اأو قراءة مقالت اأو كتب اأو بحوث علمية كثرية، عالوة على ذلك فالعلماء يجب اأن تكون 
وامل�ساريع  التجارب  للتعامل مع  يكفي  واثقني مبا  ويكونوا  العمل،  دوافــع ذاتية يف  لهم 
مبفردهم، وهذا يتطلب بقاءهم لفرتات طويلة وحيدين مع اأنف�سهم، واعتمادهم على 

قدراتهم وثقتهم بنف�سهم.
4- اأي نوع من بيئات العمل حُتب؟

جميعنا نرى يف التلفاز اأن العلماء يق�سون �ساعات طويلة يف العمل املختربي مع اإ�ساءة 
الفلور�سنت، وال�سبابيك املغلقة، ولكنهم يف اأحيان كثرية اأي�سًا ي�سطرون للعمل امليداين 
والنزول اإىل الوحل اأو رمبا القذارة، ورمبا عليك اأن تتحمل طوياًل فبحثك قد ي�ستمر 
�سهورًا اأو رمبا �سنوات، اإذا كنت ممن يف�سلون العمل املكتبي، رمبا عليك اأن تعيد النظر 

برغبتك بالعمل كعامل.
5- هل تفكر كْم �سيكون راتبك؟ 

يف جميع املجتمعات ُيعد العلماء من اأف�سل واأملع فئات املجتمع، ولكن لي�ش بال�سرورة اأن 
تعك�ش اأجورهم ذلك، فمجرد ح�سولك على درجة البكالوريو�ش ل ياأخذ – رمبا - اأكرث 
من فني خمترب باأجور قليلة، ولكن معظم الأجور العالية تعطى لأولئك الذين حازوا 
على درجة ماج�ستري اأو دكتوراه، فالبحوث وامل�ساريع املهمة التي ينجزونها تتطلب اأجورا 

عالية، اإذا كنت تريد اأن تقت�سر ب�سهادتك على البكالوريو�ش فرمبا لن حتقق الكثري.

هل
 اأن ت�صبح عاملًا؟ 

• حيدر التكمجي

تريد
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هل مررت بتجربة، وكاأنك مررت بها من قبل،  هل ذهبت اإىل مكان، و�سعرت باأنك كنت هناك 
من قبل؟ هل التقيت ب�سخ�ش لأول مرة، وتوّلَد لديك �سعور باأنك تعرفه من قبل؟

)deja vu( ُيطلق على مثل هذا ال�سعور اأو التجارب اأ�سم ديجا فو
م�سطلح )ديجا فو(، م�سطلح فرن�سي ميكن اأن ُيرتجم اإىل "�سوهد من قبل" وهو م�سطلح 
ي�سف جتربة اأو �سعور لفرد ما مير مبوقف اأو جتربة، يعتقد اأنه �سهدها اأو مر بها يف وقت 

�سابق؛ بل ويرافق ظاهرة ديجا فو -عادة- �سعور قوي جدًا باألفة لهذا املوقف اأو الفرد.
وجتربة ديجا فو �سائعة جدًا، بحيث ت�سري الدرا�سات اإىل اأن 70% من النا�ش قد مّروا بها، على 

الأقل مرة واحدة يف حياتهم.
 )emile boirac( هو عامل النف�ش الفرن�سي )واأول من ا�ستخدم م�سطلح )ديجا فو

1851– 1917م. وهناك العديد من التف�سريات لهذه الظاهرة منها:
1- ُيحتمل اأنك قد راأيت �سورة هذا املكان يف وقت �سابق.

2- رمبا قد قراأت عن مكان اأو موقف اأو حالة معينة منذ �سنوات عديدة، وعندما مررت بنف�ش 
املوقف، ت�سعر كما لو كنت قد تعر�ست بالفعل لنف�ش ال�سيء من قبل.

3- رمبا اأنك راأيت فيلم عن جتربة مماثلة، وعلى الرغم من اإنك قد ن�سيت هذا الفيلم، اإل اأن 
عقلك الباطن ما زال يتذكرها، مما يتيح لك اأح�سا�ش غريب باأنك على دراية بهذه التجربة.

4- ميكن اأن حتدث هذه الظاهرة بوا�سطة احلوا�ش اخلم�ش، فيمكن للرائحة والطعم والديكور 
ومزيج الألوان وال�سوت، اأو اأي �سيء اآخر اأن يثري ذكريات قدمية، قد ل يتذكر وعيك املوقف 
بتجربتك  وتربطه  موقف،  هكذا  �سهدت  اأنك  تتذكر  ولكنك  لذاكرتك،  اأتى  الذي  الأ�سلي 

احلالية.
5- اأن امل�سهد اأو امللب�ش اأو طريقة حديث �سخ�ش ما اأو الأ�سخا�ش الذين برفقته، رمبا يذكرونك 
والتف�سريات  الأ�سباب  من  العديد  يكون هناك  اأن  املا�سي. وميكن  التقيتُه يف  ما  ب�سخ�ش 

الأخرى لظاهرة ديجا فو.
ويبقى العقل العظيم، الذي منحه اهلل تعاىل لالإن�سان، هو املحرك الأقوى الذي يخلق كل 
اأنواع التجارب، والتي قلة من النا�ش يحققون فيها ويحاولون فهم هذه التجارب والعقل الذي 

�سنعها.

◄  بقلم: حيدر مرت�سى علي

ل يحتاج اأحدنا اإىل نباهة وعبقرية ليعرف من الوهلة الأوىل مدى ابتعاد امل�سلمني 
عن الإ�سالم مب�سافات اأ�سبح معها الكثريون منهم )م�سلم بال�سم فقط(، وهذه 
احلقيقة على ب�ساطتها، تبدو حالة معقدة لدى الكثري من الباحثني، وتنوعت 
التحليالت حولها، رمبا اأكرث ال�سيناريوهات املقبولة اإن امل�سلمني اهتموا كثريًا 
بالبالغة القراآنية على ح�ساب اهتمامهم بالثورة الجتماعية واملعرفية والثقافية 
التي جاء بها القراآن الكرمي، والتي ا�ستطاع خاللها النبي العظيم اأن يقلب واقع 
الأمة اإىل واقع اأكرث معرفة وقوة، مبعنى اإن امل�سلمني اهتموا بال�سكل اأكرث من 
امل�سمون، يف الوقت الذي ُيعترب اجلانب البالغي هو و�سيلة لإقناع املجتمع اآنذاك 
باإعجاز القراآن واأنه من اهلل، لتبداأ بعدها املرحلة الثانية وهي مرحلة بناء املجتمع 
اأخالقيًا وثقافيًا وعلميًا، وهذه هي الغاية الرئي�سية لبعثة النبي حممد �سلى اهلل 

عليه واآله و�سلم )اإمنا ُبعثت لأمتم مكارم الأخالق(.
واقع ل ميكننا نكرانه، خ�سو�سًا عندما نرى التقدم الغربي، بالوقت الذي يعي�ش 
فيه امل�سلمون حالة انف�سام ثقايف بني دينهم وما يدعوهم اإليه من تقدم وعلم 

وثقافة، وبني واقعهم املرير.
وبنظرة تاأملية ب�سيطة جند اأن الكثري من ال�سفات الإن�سانية املوجودة يف الدول 
العمل على  نتيجة  تاأت  قبل 1400 عام، مل  الإ�سالم  بها  نادى  والتي  املتقدمة 
تكري�سها يف املجتمع، بل جاءت نتيجة النُظم اأو الفكر اأو عادات تلك املجتمعات.

ولناأخذ مثاًل الأمانة اأو النزاهة يف العمل لدى احلكومات الغربية، هذه النزاهة 
هناك  احلكومي  النظام  لكون  ولكن  امل�سوؤول  طبيعة  ب�سبب  بال�سرورة  لي�ست 
يفر�ش على امل�سوؤول اأن يكون نزيهًا، فهناك اإعالم حر يتابع امل�سوؤول، ونظام 
ق�سائي يحاكم امل�سوؤول، النظام ال�سيا�سي �سارم اجتاه كل ما مي�ش العملية اأو 
ال�سمعة ال�سيا�سية )للحزب مثاًل(. اأما يف جمتمعاتنا ما زلنا نعتقد اأن امل�سوؤول 
ميكن اأن يكون نزيهًا من خالل الن�سح والإر�ساد واملطالبة، متنا�سني ب�سرورة 

توفري ال�سباب وامل�سببات، حتى ت�سبح بعدها نزاهة امل�سوؤول حت�سيل حا�سل.
كذلك احلال عندما يتكلم اأي فرد عن "الإخال�ش يف العمل" جند اأن جمتمعاتنا 
تفتقر كثريًا لهذه القيمة اأو ال�سفة الإ�سالمية، ولكنها خ�سلة مميزة للفرد يف 
ال�سعوب املتقدمة، هذه اخل�سلة اأو امليزة لي�ست لكون الفرد يف تلك البالد اأكرث 
وما  القت�سادية،  املنظومة  ب�سبب  ولكنه خمل�ش  امل�سلم،  الفرد  اإخال�سًا من 
ت�سمنته من ت�سجيع للقطاع اخلا�ش، وت�سجيع للتناف�ش، وال�سيطرة النوعية، 
هذه العوامل وغريها اأفرزت يف النهاية �سفة )الإخال�ش يف العمل( لدى الفرد، 
بعك�ش جمتمعاتنا التي تفتقر اإىل الأر�سية املنا�سبة لتكري�ش وزرع هكذا �سفات 

لدى الفرد.
اإن واقع جمتمعاتنا يتطلب منا اليوم اأن نفكر "خارج ال�سندوق"، ونرى العالقات 
التي حتكم القيم ول ننظر اإىل القيم نف�سها فقط، بل ننظر اإىل جمموعة القيم 
ككل وكيف ترتابط مع بع�سها يف منظومة متكاملة، اأي نحتاج اإىل ان ننظر اإىل 

ال�سورة الكلية، واإل فاأننا �سنبقى نتخّبط بعيدًا عن روح الإ�سالم العظيم .

الن�صال الثقايف

هل مررت بتجربة، وكاأنك مررت بها من قبل،  هل ذهبت اإىل مكان، و�سعرت باأنك كنت هناك 

وهو م�سطلح 
ي�سف جتربة اأو �سعور لفرد ما مير مبوقف اأو جتربة، يعتقد اأنه �سهدها اأو مر بها يف وقت 

% من النا�ش قد مّروا بها، على 

 )

- رمبا قد قراأت عن مكان اأو موقف اأو حالة معينة منذ �سنوات عديدة، وعندما مررت بنف�ش 

- رمبا اأنك راأيت فيلم عن جتربة مماثلة، وعلى الرغم من اإنك قد ن�سيت هذا الفيلم، اإل اأن 

- ميكن اأن حتدث هذه الظاهرة بوا�سطة احلوا�ش اخلم�ش، فيمكن للرائحة والطعم والديكور 
ومزيج الألوان وال�سوت، اأو اأي �سيء اآخر اأن يثري ذكريات قدمية، قد ل يتذكر وعيك املوقف 
بتجربتك  وتربطه  موقف،  هكذا  �سهدت  اأنك  تتذكر  ولكنك  لذاكرتك،  اأتى  الذي  الأ�سلي 

- اأن امل�سهد اأو امللب�ش اأو طريقة حديث �سخ�ش ما اأو الأ�سخا�ش الذين برفقته، رمبا يذكرونك 
والتف�سريات  الأ�سباب  من  العديد  يكون هناك  اأن  املا�سي. وميكن  التقيتُه يف  ما  ب�سخ�ش 

ويبقى العقل العظيم، الذي منحه اهلل تعاىل لالإن�سان، هو املحرك الأقوى الذي يخلق كل 
اأنواع التجارب، والتي قلة من النا�ش يحققون فيها ويحاولون فهم هذه التجارب والعقل الذي 

اا
ظاهرة ديجا فو
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لكل ظاهرة يف الكون هناك طريقة معينة حلدوثها، ورمبا كان لالإن�سان اليد الطوىل 
اأن  لالإن�سان  مثاًل، حيث ميكن  كامل�ساعر  عليها،  وال�سيطرة  بع�سها  التحكم يف  يف 
يتدخل يف تكوينها وال�سيطرة عليها، فاأن تكون متفائاًل اأو مت�سائمًا، غا�سبًا اأو هادئًا 

هو اختيارك، ولكن كيف ميكن ذلك؟
قد يكون من اجليد اأن نفهم امل�ساعر الإن�سانية على اأنها هرمونات يف ج�سم الإن�سان، 
عندما نقول اكتئاب، فهو يعني ارتفاع م�ستوى هرمون معني، وعندما نقول خوف، يعني 
انخفا�ش م�ستوى هرمون معني اآخر، وعندما نقول توتر فهو انخفا�ش هرمون ثالث 

وهكذا..
وهذه الهرمونات، التي تنتج امل�ساعر، يت�سبب باإطالقها �سلوك اأو حدث اأو غذاء اأو 

فكرة معينة.
ال�سعادة كذلك، ميكن خلطوات ب�سيطة اأن نخلقها يف اأنف�سنا، قد تبدو هذه اخلطوات 
للوهلة الأوىل اأنها غري مرتابطة ولكن العلوم الإحيائية ونتيجة للبحوث املرتاكمة، 
توؤكد اأن املداومة عليها ميكن اأن تطلق هرمونات ال�سعادة، وهي غالبًا ما تاأتي بنتائج 

جيدة:
1 التعّطر: )ا�ستخدمت العطور وخ�سو�سًا زيوت النباتات العطرية منذ الع�سور 
اأطباء  اأجراها  التي  الدرا�سات  ت�سري  واليوم  وال�سحة،  املــزاج  حت�سني  يف  القدمية 
ال�سلوك الب�سري باأن مثل هذه الزيوت والتي ت�سمى اأي�سًا الزيوت احليوية، توؤثر على 
الأع�ساب ال�سمية يف الدما، وحت�ّسن الدورة الدموية واجلهاز الع�سبي ونظام الغدد 
ال�سماء يف ج�سمك وهذا كله من �ساأنه اأن يح�سن مزاجك، وبالتايل ميكن لنفحة 

عطر طيبة اأن جترف همومك، كما يجرف املاء اجلاري اأكوام الق�ش بعيدًا(.

2 اأ�صرب املاء دائمًا: اجلميع يعلم باأهمية املاء لأداء بدين اأمثل، ولكن درا�سات 
حديثة اأجرتها جامعة تافت�ش اأ�سارت اإىل اأن نق�ش ا�ستهالك املياه له تاأثري ملمو�ش 
على مزاجنا وحتى على القدرات املعرفية واإدراكنا، تاأكد من اأن ت�سرب املاء �سباحًا 

لتحاف على دماغك وج�سمك فعالني ب�سورة كبرية.

3 اأخُرج ومت�ش  قلياًل: اأن جمرد النظر اإىل املناظر الطبيعية )كالغابات واملزارع 
واحلدائق العامة(، ميكن اأن ي�ساعد يف حت�سني املزاج، وتخفيف حدة التوتر وحتفيز 
الن�ساط الذهني، هكذا اأ�سارات درا�سة �سويدية قامت مبراقبة متوجات العقل اأثناء 
م�ساهد الأفراد ملنظر طبيعي، وخ�سو�سًا يف البيئات املائية، حيث ميكن للون الأزرق 
وخرير املياه اأن ي�ساهم يف ا�سرتخاء الفرد وبعث م�ساعر ال�سعادة فيه، وزيادة م�ستويات 

هرمون ال�سريوتونني يف الدما الذي يح�سن املزاج ب�سورة عامة.

جزء  الغذائي  فنظامك  مزاجك،  على  يوؤثر  تاأكله  )ما  منّوعة:  اأغذية  4 ُكل 
رئي�سي يف معادلة حت�سني مزاجك و�سعادتك، واأحر�ش على ح�سولك على كميات 
كافية من مادة اأوميغا3، املتوفرة بكرثة يف ال�سمك، وتناول ت�سكيلة منوعة من الفواكه 
واملغذيات  الأك�سدة  وم�سادات  واملعادن  الفيتامينات  على  ح�سولك  ل�سمان  يوميًا 
النباتية، وهذا من �ساأنه اأن يعزز من مادة ال�سريوتونني وهو الناقل الع�سبي املهم يف 

عملية املزاج.

5 ا�صحك: ) حتظى فكرة "تاأثري ال�سحك على ال�سحة واملزاج" مبقبولية كبرية 
بني الأو�ساط الطبية، حيث توؤكد الدرا�سات العديدة اأن ال�سحك له تاأثري على عودة 
اجل�سم والعقل اإىل حالة التوازن، من خالل اطالق الطاقة النف�سية الفائ�سة املخزونة 
داخله، كما انه م�ساد لالإجهاد والأمل ويخفف من الأعباء ويلهم التاأمل ويقوي الرتكيز 

والنتباه يف العمل.
ويوؤدي ال�سحك اإىل اإفراز مادة الإندروفني، وهي مادة الكيميائية امل�سوؤولة عن ال�سعور 

بالراحة والهدوء
اأن جمرد البت�سام ُيطلق الندروفني يف اجل�سم، اأما ال�سحك فُيعجل باإر�ساله اإىل 
الكيميائية  املادة  اأنه  نقول  اأنحاء ج�سمك. وملن ل يعرف ما هو الندروفني،  جميع 

امل�سووؤلة عن ال�سعور بالراحة والهدوء.

• حيدر مرت�سى علي

طــرق 
سريعة 

سعادةاكثر سعادةلتكـــون 
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حقيقة طبية

لنمو امل ٌز  الأم حمفِّ
ول�ساعات  املبكر  الأطفال  نوم  اأن  ال�سابقة  علمية  درا�سات  اأثبتت 
طويلة، ميكن اأن ي�ساعدهم على منو اأف�سل لدماغهم. اإل اأن اجلديد 
يف هذا امل�سمار الدرا�سة التي ن�سرتها جملة "برو�سيدجنز" التابعة 
لالأكادميية الأمريكية للعلوم، والتي مفادها "اأن منطقة احل�سني يف 
املخ، وهي امل�سوؤولة عن الذاكرة والعواطف وال�سيطرة على الإرهاق 
الذهني، تكون كبرية لدى الأطفال يف �سن املدر�سة عندما يتمتع هوؤلء 

يف طفولتهم برعاية اأكرب من قبل اأمهاتهم".
وقد اأخ�سع فريق علماء النف�ش من جامعة �سان لوي�ش 92 طفال يف 
�سن ثالثة اإىل �ستة اأعوام لختبارات خمتلفة من بينها اختبار خفيف 
لالإجهاد الع�سبي، يح�سل الأطفال خالله على هدية ملونة يف علبة 
اإل بعد  تكون قريبة من متناول يدهم، ولكن ل ي�سمح لهم بفتحها 
ثماين دقائق. ثم حلل الباحثون ردود فعل الأطفال على ذلك وقّيموا 
خالل  لأطفالهن  الأمهات  قدمته  الذي  والدعم  واحلنان  امل�ساعدة 

فرتة النتظار من خالل نظام للنقاط.
وبح�سب موقع "دوي�سته فيله" فقد قام الباحثون بقيا�ش حجم منطقة 
احل�سني يف املخ لدى هوؤلء الأطفال مبعدل ثالث �سنوات بعد هذه 
التجارب با�ستخدام الرنني املغناطي�سي، فتبني اأنه على الرغم من اأن 
حجم هذه املنطقة يتوقف على نوع الطفل، ذكر اأم اأنثى، ولي�ش على 
عمره والو�سع الجتماعي لوالديه، اإل اأن هناك عالقة اإح�سائية قوية 
بـ"موؤ�سر احلنان" الذي و�سعه الباحثون اعتمادا على هذه التجارب.

ورجح الباحثون اأن تكون هذه اللقطة اللحظية موؤ�سرا على احلنان 
اإن  ال�سابقة، وقالوا  اأمهاتهم يف طفولتهم  يتلقاه الأطفال من  الذي 
اأمهاتهم  من  الأطفال  يتلقاه  الذي  والدعم  احلنان  اأن  ُيظهر  ذلك 

يحفز مناطق هامة باملخ وي�سجع منو هذه املناطق.

قالت باحثة بريطانية اإن نحو مليونني و500 األف �سخ�ش 
اخلمور،  اآثــار  ب�سبب  العامل  م�ستوى  على  �سنويا  ميوتون 
مقال  يف  اأوك�سفورد  جامعة  من  �سريدهار  ديفي  ودعت 
ال�سحة  منظمة  الربيطانية  "نيت�سر"  جملة  ن�سرته  لها 
العاملية اإىل احلد من �سوء ا�ستخدام هذا امل�سروب، الذي 

ي�سيب بالإدمان يف كثري من احلالت.
ب�سبب  الوفيات  من  العدد  هذا  اأن  اإىل  الباحثة  واأ�سارت 
"الإيدز"  املناعة  نق�ش  مر�ش  �سحايا  يفوق  الكحول 
ال�سحة  منظمة  واجب  من  اإن  وقالت  وال�سل،  واملالريا 
للحد  للدول  قانونيًا  ملِزمة  اتفاقية،  تعتمد  اأن  العاملية 
من �سوء ا�ستخدام الكحول، م�سابهة لالتفاقية اخلا�سة 

مبراقبة تعاطي التبغ.
الكحول و�سياع �سنوات العمر

واأ�سارت الباحثة اإىل اأن الكحول يت�سبب، بح�سب بيانات 
على  الوفاة  حالت  من   %4 يف  العاملية،  ال�سحة  منظمة 

م�ستوى العامل �سنويا. 
اأكرب عامل  اإ�ساءة ا�ستخدام الكحول هو ثالث  اإن  وقالت 
جــراء  الإنــ�ــســان  عمر  �سنوات  مــن  الكثري  ب�سياع  يهدد 
املر�ش والإعاقة، واإنه هو التهديد الأكرب حلياة الب�سر يف 
الدول ذات الدخل املتو�سط والتي يعي�ش فيها نحو ن�سف 

�سكان العامل.
واأ�سافت "اأن منظمة ال�سحة العاملية هي الهياأة الوحيدة 
اعتماد  بو�سعها  والتي  الب�سر  �سحة  عن  عامليا  امل�سوؤولة 
وح�سب  الــهــدف.  هــذا  لتحقيق  قانونيًا  ملزمة  مواثيق 
�سريدهار "فاإن من �ساأن مثل هذه التفاقية اأن تدفع دوًل 
ل�سن القوانني املطلوبة ملكافحة �سوء ا�ستخدام الكحول".

واأو�ست "مب�ساءلة احلكومات التي ل تلتزم بذلك، م�سيفة 
اأنه "من املثري لال�ستغراب اأن منظمة ال�سحة العاملية مل 
تعتمد خالل 60 عاما �سوى اتفاقيتني كبريتني اإحداهما 
خا�سة بتف�سي الأمرا�ش والأخرى خا�سة بتعاطي التبغ، 

يف حني جتاهلت الكحول".

�صحايا اإدمان اخلمور 
 يفوقون �صحايا الإيدز

اكثر سعادة
حنا
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ميزان احلق

• �سالح اخلاقاين

واأعود اىل ال�صقيفة بجنايتها على ميزان احلق بنّي 
علي )عليه ال�صالم ( ومعاوية يف نفو�ش امل�صلمني ، 

اإذ األقت عن الول تراثه وو�صايا ر�صول اهلل )�صلى 
اهلل عليه واآله و�صلم( فيه واألقت عليه اقرانا بكّل بناة 

الدعوة واأبنائها 
ثم عمدت اىل الآخر فقلبت ماعليه اىل ماله 

حتى برز يف تلك احلقبة واليا زكيا مل يذكره واآَله ر�صوُل 
اهلل )�صلى اهلل عليه واآله و�صلم( ب�صوء 

فثقلت كفتا امليزان وخّفتا حتى ا�صتويتا على مقام واحد.
 ومااأخال عليا )عليه ال�صالم ( حني بّث غ�صا�صة هذا يف 
نف�صه فقال )نزل بي الدهر حتى قيل علي ومعاوية( اإل 

م�صريا اىل تاأثري تلك اجلناية يف �صنع ماعليه الأمة اليوم 
، فنف�صه العظيمة عا�صت وماتت لالأمة وهمومها مل حتمل 

غ�صا�صة حلق �صخ�صي. 
وهذا امليزان لو اأن�صف وا�صعوه لتباعدت كفتاه بعد امل�صرق   
واملغرب... حق مطلق وباطل مطلق... خري حم�ش و�صر حم�ش... 
نع على عينه ليقود النا�ش اىل ال�صعادة  رجل هو رحمة من اهلل �صُ

وال�صالح ..
ورجل من �صنع ال�صيطان �صّكله على طبعه ليحقق به اأمانيه 

واأغرا�صه.
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ال�صالم عليِك
ها اأّيتها املظلومة، املغ�صوُب حقُّ




