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   على مقربة من مدينة كربالء حا�شر 
هــراطــقــة يــزيــد بــن مــعــاويــة وجنده 
الح�شين بن علي ومنعوا عنه الماء ثم 
اجهزوا عليه، انها اأفجع ماآ�شي االإ�شالم 
عبر  العراق  اإلــى  الح�شين  جاء  طــرًا. 
ال�شحراء ومعه منظومة زاهرة من اأهل 
اأعداء  وكان  منا�شريه،  وبع�س  البيت 
وعلى  عليه  وقطعوا  كثرة،  الح�شين 
منا�شريه مورد الماء وا�شت�شهد الح�شين 
ومن معه في م�شهد كربالء، واأ�شبح منذ 
ذلك اليوم مبكى القوم وموطن الذكرى 
مقد�شة.  تربته  غــدت  كما  الموؤلمة 
اأن  اإلــى  المتواترة  الــروايــات  وتن�شب 
عليه  ت�شب  لــذا  الح�شين  قتل  ال�شمر 
اللعنات دومًا وعلى كل من قاد القوات 
فال�شمر  كربالء،  �شهداء  �شد  االأموية 
االأثم والعدوان من  ال�شيطان في  �شنو 

غير منازع.
الباحثة االإنكليزي. اأ.�س �شتيفين�س



لقد منَّ اهلل تعاىل على اأمتنا مننا كثرية, وقد كان من بني 
اأهمها اأن جعل فينا الكثري من ال�سفات امل�سرتكة التي توؤهلنا 
وحدة  راأ�سها  وعلى  وارادته  لوائه  حتت  متحدين  نكون  الأن 
الدين والنبي والكتاب ومن ثم احتاد االر�س واللغة وغريها.

  ولقد كانت الر�سالة املحمدية ال�سمحاء من اأهم ال�سبل التي 
دعانا اهلل تعاىل من خاللها اىل تكري�س 
وحدتنا وحثنا على املحافظة عليها, لنقف 
�سدا منيعا اأمام من يرتب�سون بنا دوائر 
كتابه  يف  تعاىل  اهلل  و�سفنا  كما  ال�سوء, 
للنا�س,  اخرجت  اأمة  خري  باأننا   الكر
هما  عنده  عظيمتني  خ�سلتني  بحملنا 

االأمر باملعروف والنهي عن املنكر.
بتلكما  ات�سافنا  تعاىل  اهلل  يجعل  ومل 
اخل�سلتني اإال لكونهما اأهم ال�سفات التي 
توؤهل جمتمعنا لقيادة االن�سانية اىل ما يريده الباري من ن�سر 
اخلري واملحبة وال�سالم يف ربوع الكون, وهذا ما كان يف �سدر 
اال�سالم حيث اأعطت اأمتنا اأروع �سور االن�سانية والتي ال زالت 
اىل يومنا هذا تنري �سدر كل حمب للخري �سواء كان م�سلما 

اأو غري م�سلم.
ولكننا من بعد ذلك وبفعل د�سائ�س االأعداء وبخا�سة على 
اعني والد�سا�سني واملنحرفني عن  اأيدي مرتزقتهم من الو�سّ
اخلط النبوي ال�سوي رحنا نتمزق كل ممزق, وكلما �سعينا 
اىل اإعادة حلمتنا تدخلت االأيدي  اخلبيثة واالقالم املاأجورة 

لتوهن من عزميتنا وتعيدنا اىل مربع الفرقة والتناحر.
اىل  ال�سعي  واجهات  واحدة من  اليوم  القمة  موؤمترات  واإن 
حتقيق حلمنا بالوحدة كاًل اأو جزءًا تكون بداية طيبة ور�سينة 
لتحقيق كامل الطموح, وان جميع العارفني يدركون اأن من 
هو  االأمة  لهذه  القيادية  الروؤو�س  ت�سم  القمة  كون  ا�سباب 
باأثره على اجل�سد ال  اإمنا يعود  اأن احتاد الروؤو�س واتفاقها 

حمالة.
وهنا كان ال بد من اال�سارة اىل نقطة مهمة يف هذا املقام 
وهي اأن وحدتنا ال ميكن لها اأن تتم ما مل نتفق على توحيد 

اأثبتت  الذي  االعالم  ميدان  ومنها  امليادين  كل  خطابنا يف 
التي حتدد  والو�سائل  الركائز  اأهم  اأنه من  التاريخ  اأحداث 
�سورتنا  وتظهر  ومعتقداتنا  ديننا  معامل  وتبني  هويتنا 

احلقيقية للعامل.
ولو تتبع متتبع ب�سيء من التدّبر بع�س اخلطابات االعالمية 
الالا�سالمية التي اأدت اىل ت�سويه �سورتنا العربية من جهة 
اأخرى,  جهة  من  نظرنا-  يف  -االأهم  اال�سالمية  و�سورتنا 
اإليه  ن�سبو  ما  الأدركنا مدى خطر هذا اجلانب يف حتقيق 
من توحيدنا اأوال ومن التاأثري االيجابي على االآخرين ون�سر 
علوم ديننا اال�سالمي ثانيا, ف�سال عن ف�سح ذلك اخلطاب 
الالاإ�سالمي وتبيان ما اأدى اإليه من تدمري ل�سورة االإ�سالم 
اخلري  ن�سر  اىل  الرامية  واأهدافه  الرفيع  وخلقه  النا�سعة 
واملحبة بني الب�سر على اختالف األوانهم وثقافاتهم وبلدانهم 

وغري ذلك.
نعم لقد اأّدت تلك االأقالم عرب ما زرعته من اأفكار وعقائد 
ال متت اىل االإ�سالم باأدنى �سلة -من قبيل الدعوة اىل ن�سر 
مبادئ القتل للمخالف- اىل التاأثري ال�سلبي يف النا�س عامة 
ما ادى اىل اتخاذهم مواقف معادية اىل اال�سالم وال�سعي 
اىل الق�ساء عليه ب�ستى الو�سائل وعلى راأ�سها و�سائل االعالم 
الدخيلة املنبثقة �سورة من حتت عباءة اال�سالم, وحقيقة من 

بني براثن اأعدائه.
واإن اإعالمنا اال�سالمي اليوم يقف يف �سدارة امل�سوؤولني عن  
ت�سحيح امل�سار واإعادة بهاء ال�سورة وعدم ال�سماح اأو الوقوف 
النيل من اال�سالم حتى  ال�ساعني اىل  اأمام  مكتويف االيدي 
واإن كانوا يدعون اعتناقه, وما هذه الدعوة اإال م�سداق لقول 
ا�ِشَن  ََ ا�َس َلْو َعِلُموا الن االإمام الر�سا عليه ال�سالم : ) ...اإِن
َبُعوَنا ..... (, وم�سداق لدعوة االإمام جعفر بن  َكاَلِمَنا اَلت
َبَنا  َعْبدًا َحب ُ حممد ال�سادق  عليه ال�سالم بقوله: َرِحَم اهلل
ا�ِشَن  ََ َلْو َيْرُووَن ِ َنا اإَِلْيِهْم..اأََما َواهلل �شْ ا�ِس َوَْ ُيَبغِّ الن َِاإ
َكالِمَنا َلَكاُنوا ِبِه اأََعز َوَما ا�ْشَتَطاَع اأََحٌد اأَْن َيَتَعلَق َعَلْيِهْم ِب�َشيْ ٍء 

َوَلِكْن اأََحُدُهْم َي�ْشَمُع اْلَكِلَمَة َفَيُحطُّ اإَِلْيَها َع�ْشرًا.
حمالة.

وهنا كان ال بد من اال�سارة اىل نقطة مهمة يف هذا املقام 
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•  بقلم: رئي�س التحرير 
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•  د. حميد ح�سون بجية 
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• هياأة التحرير

  سياة اأر اأي يف التة الوية املد�سة
يعود اإ مائة وع�شرين �شنة  

سيال الو يوا �ي 
 يلتقي وفد منظمة التعاون االإ�شالمي 

التقى رئي�س ديوان الوقف ال�سيعي �سماحة ال�سيد �سالح 
من  وف���دًا   2012/2/14 الثالثاء  مكتبه  يف  احل��ي��دري 
منظمة التعاون االإ�سالمي برئا�سة ال�سيد حممد مهدي 
فتح اهلل ممثل االأمني الع������ام ملنظمة التعاون االإ�سالمي. 
واأو�سح م�سدر اإعالمي بالديوان ان اجلانبني ا�ستعر�سا 
العالقات بني العراق واملنظمة وبحث اجلهود لتفعيل بنود 
وثيقة مكة التي حرمت �سفك الدم العراقي , واأ�ساف ان 
احليدري اأكد لوفد املنظمة اأن ال وجود الأي فتنة طائفية 
يف العراق وان ما يقال عن وجود فتنة طائفية هو حديث 

العراق جزء مهم من املنظومة االإ�سالمية  �سيا�سي وان 
وفاعل ومتفاعل معها .

من جانبه, طرح رئي�س الوفد اآليات التح�سري لعقد موؤمتر 
املنظمة عام  رعته  ال��ذي  ملوؤمتر مكة  يعّد مكمال  جديد 
2006 ومتخ�س عنه اإ�سدار وثيقة مكة التي تن�س على 
حتر الدم العراقي ونبذ الطائفية ووقف اأعمال العنف 
بكل اأ�سكالها   مبينًا ان راأي رئي�س ديوان الوقف ال�سيعي 

مهم واملالحظات التي طرحها واقعية جدًا .

  مت يف الدوة 

المية ال�سمية ويتايا
نائب رئي�س ديوان الوقف 
�شرورة  يــوؤكــد  ال�شيعي 
تر�شيد مهمة ال�شباب يف 

عملية التغيري   
�سماحة  ال�سيعي  ال��وق��ف  دي���وان  رئي�س  نائب  اأك��د 
�سبب  اأن  اخلطيب  اهلل  عبد  علي  الدكتور  ال�سيخ 
احلراك ال�سبابي يف الربيع العربي هو حالة التذمر 
جماالت  يف  ال�سباب  �سّخ�سها  التي  املت�ساعدة 
اأن  مبينًا  اخل��دم��ات  وقلة  واالقت�ساد  ال�سيا�سة 
اال�ستئثار بال�سلطة وتهمي�س الكوادر ال�سبابية املوؤهلة 
تعد من اأهم اأ�سباب احلراك بل هو الطامة الكربى 

كما يفهمونها . 
العلمية  ال��ن��دوة  خ��الل  كلمته  يف  اخلطيب  واأ���س��ار 
االإ�سالمية التي عقدت يف موريتانيا بتاريخ 1 �سباط 
احلراك  يف  للمراأة  املتميز  احل�سور  اإىل   2012
ال�سباب عن طريق ماقدمته من  يقوده جيل  الذي 
م�ساهمات على م�ستوى الت�سحية بالغايل والنفي�س 
للدرجة التي ذكر باأنها عجلت يف االإطاحة بعرو�س 

الظلمة واملتجرّبين .
كلمته  يف  اخلطيب  علي  الدكتور  ال�سيخ  واأو���س��ى 
مهمة  تر�سيد  �ساأنها  من  التي  االأم���ور  من  بجملة 
ال�سباب يف التغيري وا�ستيعابهم وا�ستثمار طاقاتهم 
ومنها بناء مقومات ال�سخ�سية ال�سبابية وتخفي�س 
الدرجات  واأ���س��ح��اب  ال��ك��ب��ار  امل�����س��وؤول��ني  روات����ب 
الوظيفية العالية , وكذلك االرتقاء بال�سباب ليحملوا 
هموم البلد الذي يعي�سون فيه , واأخريًا اال�سرت�ساد 
بتوجيهات كل من املرجعّية الدينية العليا والقيادة 

ال�سيا�سية احلكيمة .
ال�سيخ  بجهود  باالإ�سادة  كلمته  اخلطيب  واختتم 
الثقايف  التجمع  رئي�س  النحوي  احل��اف��ظ  حممد 
مهّنئًا  معه  العامل  والطاقم  املوريتاين  االإ�سالمي 
هذه  وج��ود  موريتانيا  وجمهورية  االإ�سالمية  االأم��ة 
ال�سخ�سية التي و�سفها باأنها عملت على التثقيف 
بهم  والنه�سة  واملواطنني  للوطن  العمل  ب�سرورة 
جميعًا اإىل ما فيه اخلري وال�سالح اقتداءًا بر�سول 

الرحمة حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(

الفنية  ال�����ك�����وادر  ق���ام���ت 
العتبة  يف  وال��ه��ن��د���س��ي��ة 
باالإ�سراف  املقد�سة  العلوية 
امل�ساريع  من  العديد  وتنفيذ 
الهند�سية واخلدمية التي من 
�ساأنها اإظهار ال�سحن العلوي 

ال�سريف باملظهر املنا�سب.
امل�ساريع  ه��ذه  �سمن  وم��ن 
م�سروع اإعادة �سيانة احلجر 

القا�ساين الذي يغطي جدران ال�سحن ال�سريف من الداخل 
والذي ميثل اأثرا تاريخيا ومنظرا جميال الحتوائه على األوان 

ونقو�س واآيات قراآنية �سريفة.
ال�سوؤون الفنية والهند�سية يف  من جانبه قال رئي�س ق�سم 
العتبة العلوية املقد�سة املهند�س مظفر حمبوبة: اأن االأمانة 
هذا  جمالية  اإع���ادة  على  العمل  ب�سرورة  وّجهت  العامة 
احلجر وبريقه من خالل عمليات ال�سيانة الأن هذا االأثر 

التاريخي يعود اإىل مائة وع�سرين �سنة م�ست. 
الظروف  اإىل  املا�سية  ال�سنني  يف  القا�ساين  تعر�س  وقد 
اجلوية املختلفة واالإهمال اأيام النظام البائد مما اثر �سلبا 
اأ�سوة ببقية اأجزاء ال�سحن احليدري ال�سريف, لذا  عليه 

قمنا باالت�سال بعدد من ال�سركات 
يف داخل   العراق وخارجه , وبعد 
مراجعة املخت�سني يف جمال االآثار 
الكيماوية  وجمال املعاجلة باملواد 
ال�سركات  اإح���دى  م��ع  االت��ف��اق  مّت 
هذا  اح��ي��اء  الإع���ادة  املتخ�س�سة 

املعلم الرتاثي.
العمل مبراحل خمتلفة  بداأ  حيث 
مبواد  القا�ساين  بتنظيف  ابتداء 
خا�سة ثم طليه بنوع من اأنواع مادة االيبوك�سي التي تعيد 
حتت  ذل��ك  وك��ل   , ال�سابقة  وجماليته  بريقه  احلجر  اإىل 
االإ�سراف الفني للدكتور طارق ال�ساعدي احد املخت�سني يف 

جمال املواد الكيماوية من جامعة بغداد.
ال�سركة  اأن  اإىل  اأ�سار حمبوبة  فقد  امل�سروع  كلفة  اأما عن 
وبكلفة  اآالف مرت من هذا احلجر  �ستقوم ب�سيانة 3000 

ت�سل اإىل مائة مليون دينار تقريبا.
واجلدير بالذكر اأن اإجناز هذا امل�سروع �سي�ساعد يف حفظ  
التاأريخي املهم واإطالة عمر ه عو�سا عن رفعه  هذا االأثر 
وا�ستبداله, االأمر الذي يفقد ال�سحن احليدري ال�سريف 

قيمة جزء اأثري وتاريخي هام.
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 ممثل االمم املتحدة اأثناء لقائه اأمني عام العتبة احل�سينية املقد�سة:
اأ�شكركم من �شميم قلبي  ونحن يف خدمة �شعب العراق  

قال ممثل االمم املتحدة يف العراق ال�سيد مارتن كوبلر اأثناء زيارته مرقد �سيد ال�سهداء 
اأم�س ولقائه �سماحة االأمني العام للعتبة احل�سينية  االإمام احل�سني عليه ال�سالم يوم 
املقد�سة: ا�سكركم من �سميم قلبي واأرجو  اأن تو�سلوا حتياتي اىل ال�سيد ال�سي�ستاين دام 
ظله الوارف, اإذ كانت يل معه مقابله يف النجف يف وقت �سابق ودار بيننا نقا�س مطول 

حول النقاط املهمة التي يحتاجها العراق.
اإثناء لقائه ممثل االأمم املتحدة لدى  وحتدث االأمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة 
العراق والوفد املرافق له قائال: ان الن�ساطات االإن�سانية املتعددة التي تقوم بها االأمم 
املتحدة مبختلف اجلوانب ناأمل ان تفّعل اأكرث يف العراق, ونحن نعلم ان هناك ن�ساطات 
خمتلفة ومتنوعة منها ما يتعلق باجلانب ال�سيا�سي وهناك ما يتعلق باجلوانب االإن�سانية 

كالثقافة والطفولة واالإغاثة والتنمية وهذه اجلوانب جميعها مهمة االآن يف العراق.
باأن  ن�سعر  ن��ح��ن  ق��ائ��ال:  وت��اب��ع 
تكتمل  مل  ال�سيا�سية  العملية 
ال��ع��راق,  يف  ال��ي��ه��ا  نطمح  ك��م��ا 
ال���دور  ه���ذا  ي�ستمر  ان  ون��اأم��ل 
فيما  وخ�سو�سا  املتحدة  لالمم 
يتعلق ببع�س االزم��ات التي مير 
التجربة  ان  باعتبار  البلد  بها 
حديثا  ب�����داأت  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
هذا  ي�ستمر  ان  ن��اأم��ل  وبالتايل 
ال����دور م��ن اج���ل ال��و���س��ول اىل 
الن�سج الكامل للعملية ال�سيا�سية 
اال�ستقرار  وحتقيق  ال��ع��راق  يف 
ينعك�س  �سوف  ال��ذي  ال�سيا�سي 
االأخ����رى,  امل��ج��االت  بقية  على 

م�سيفًا: ان انتقال البلد من و�سع �سيا�سي يف ظل نظام دكتاتوري اىل و�سع دميقراطي ال 
�سك ان اال�ستقرار فيه ال ياأتي ب�سنة او �سنتني بل نحتاج اىل عدد من ال�سنني لكي ن�سل 
اإىل فهم �سحيح للعملية الدميقراطية, ولتحقيق هذا اال�ستقرار يتطلب يف الواقع منهجا 
من التعاون بني االأمم املتحدة و اجلهات التي تتفهم العملية ال�سيا�سية والدميقراطية 

التي تبني الدميقراطية يف العراق .
وا�ستدرك االمني العام: نحن يف العراق نواجه اأمرين, االأول من الداخل ممن ميار�سون 
العملية الدميقراطية, فحتى االآن مل ي�سلوا اىل مرحلة الن�سج يف هذه العملية, واالأمر 
الثاين من يقفون عائقا اأمام العملية الدميقراطية وماأمول من االأمم املتحدة من خالل 
التجارب التي عا�ستها يف دول اأخرى ان تعمل يف هذين االجتاهني, ال�سعب يريد من 
العملية الدميقراطية العدالة يف احلقوق اأوال, واأي�سا يريد ان توفر له اخلدمات وبدون 
ان يلم�سوا هذا ال يتفاعلون معها متاما وهذه ق�سية مهمة, فنحن نحتاج ان نوفر للنا�س 
عدالة �سيا�سية وتفعيل اإرادة الفرد العراقي, واأي�سا توفري اخلدمات والتنمية والتطوير 

حتى يوؤمن النا�س بالدميقراطية وهذا ما تقوله املرجعية الدينية العليا اي�سا. 
واأ�ساف �سماحته: ال ي�سعنا اال ان ن�سكركم وناأمل ان يو�سع برنامج عمل لتفعيل بقية 

ن�ساطات املنظومات املرتبطة باالأمانة العامة لالأمم املتحدة, واإذا كانت لهم جوالت فيما 
يتعلق يف بع�س االمور املتعلقة بالطفولة واملراأة والتنمية واالغاثة فتكون هذه اجلوالت 

ميدانية لكي يكون برنامج املعاجلة والعمل ينا�سب الواقع . 
لعبته االمم  الذي  الدور  اأن  �سك  قائال: ال  املتحدة  بدور االمم  ال�سيخ  �سماحة  وا�ساد 
املتحدة كان دورًا ايجابيا خالل هذه الفرتة لذلك ناأمل ان ي�ستمر هذا الدور ويف جماالت 

او�سع حتى ن�سل اىل نتيجة هم يرجونها ونحن نرجوها اي�سا .
من جانبه بنّي مارتن كوبلر اأن:  العراقيني ين�سدون حياة م�ستقرة على كافة االأ�سعدة 
ولي�س االأمنية فح�سب وهذا هو التفوي�س الذي كلفنا به من قبل االمم املتحدة , ونحن 
مل ناأت فقط للعمل مع احلكومة واإمنا نحن يف خدمة �سعب العراق, ونريد اأن ن�ساعد 
من  وغريهم  واملعاقني  كاليتامى  العراقي  ال�سعب  يف  ا�ست�سعافًا  االك��رث  القطاعات 
بعثة  واإننا  امل�ست�سعفة,  ال�سرائح 
�سيا�سية ن�ساهم يف امل�سي قدما 
دميقراطية  حكومة  حتقيق  يف 
البلد  لهذا  دميقراطي  ون��ظ��ام 
ولكننا اأي�سا ملتزمون بالعمل مع 
وكاالت االأمم املتحدة االأخرى . 

ب��ف��ك��رة �سماحة  ك��وب��ل��ر  ورح���ب 
ان  ق��ائ��ال:  ال��ك��رب��الئ��ي  ال�سيخ 
خطة  بخروج  �سماحتكم  فكرة 
ع��م��ل ف��ك��رة ط��ي��ب��ة ج����دا واأن����ا 
اآخ��ذ ن�سحكم  ب��ان  �سعيد ج��دا 
واإر�سادكم, م�ستدركا , اإن ال�سيد 
على  ال��ي��وم  اأطلعني  امل��ح��اف��ظ 
وعن  املحلية  احلكومة  اجن���از 

روؤيتهم امل�ستقبلية واتفقنا معه على العمل ب�سورة وثيقة يف جماالت عدة .
و عن اأ�سباب زيارته ملدينة كربالء حتدث قال : اإن �سبب زيارتي هو  الت�سرف بزيارة 
هذه املدينة الزاخرة باملراقد املقد�سة, واإين احتفي بثقافتها واإرثها التاريخي وابدي 

احرتامي لدينها وملا لها من مكانة مقد�سة.
واأو�سح كوبلر اأن: هناك ق�سايا تخ�س احلا�سر وامل�ستقبل ومن املفيد جدا اأن يكون لدينا 
اأجندة كخطة عمل حلل هذه امل�ساكل واملع�سالت ولكن حلها ال ياأتي اإال بظل ا�ستقرار 
�سيا�سي واأمني, واأنا اأعلم جيدا اأن املرجعية تعمل يف نف�س امل�سار ولكن من ال�سروري 
م�ستعدون  فنحن  م�ساعدتنا  اأردمت  ومتى  العراقي  لل�سعب  اال�ستقرار  يتحقق  اأن  جدا 
وجاهزون,م�سريًا اأن: هناك اأن�سطة اأخرى تدار من خلف اأبواب مغلقة وهناك اأن�سطة 
علنية اإ�سافة اىل وجود ع�سر فرق تعمل مع مفو�سية االنتخابات وهذا االأمر لي�س معلنا 
عنه ولكنه هام جدا فهم يقدمون اخلربة الفنية للذين ال تتوفر لديهم اخلربة يف هذا 

املجال.
يذكر اأن وفد االأمم املتحدة كان برفقته وفد من احلكومة املحلية يف حمافظة كربالء 

املقد�سة يرتاأ�سه حمافظ كربالء املقد�سة االأ�ستاذ اآمال الدين الهر.
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قالت ال�سفرية اال�سرتالية ليندال �ساك�س اأثناء زيارتها العتبة 
احل�سينية املقد�سة برفقة حمافظ كربالء املقد�سة اال�ستاذ 
اعترب  �سباط:  من  والع�سرين  ال�سابع  يف  الهر  الدين  اآم��ال 
االأحداث  ومن  يل  �سرف  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  زيارتي 
املهمة يف حياتي واين م�سرورة جدا باحلفاوة التي قوبلت بها 
منذ دخويل لل�سحن ال�سريف وروؤيتي ال�سريح املقد�س, لهذا 
املقد�سة وحمافظ كربالء على  العتبة  الإدارة  بال�سكر  اأتقدم 

ح�سن ا�ستقبالهم .
واأ�سافت يف حديثها ملجلة الرو�سة احل�سينية: اإن هذه الزيارة 
االأوىل من نوعها بالن�سبة لل�سفارة اال�سرتالية منذ فرتة طويلة 
جدا, وهي فر�سة طيبة لنقل حتيات ال�سعب اال�سرتايل الأبناء 
التحديات  ملعرفة  فر�سة  تعترب  كما  املقد�سة  املحافظة  هذه 
التي تواجه احلكومة املحلية يف كربالء واالطالع على الواقع 

اال�ستثماري فيها  
وا�ستقبل ال�سفرية اال�سرتالية والوفد املرافق لها رئي�س ق�سم 
العالقات العامة يف العتبة املقد�سة ال�سيد جمال ال�سهر�ستاين 
عليه  االإمام احل�سني  ل�سريح  لل�سفرية �سورة  اأهدى  الذي   ,
لل�سعب  نتمنى   : الزائرة  وتابعت  اللغات,  ,مبختلف  ال�سالم 

العراقي اال�ستقرار واالأمن والتقّدم نحو االأح�سن .

والعلمية  والدينية  ال�سخ�سيات  من  العديد  توافد  املقد�سة  الكاظمية  العتبة  ت�سهد   
وال�سيا�سية, جاءت حتث اخلطى لتت�سرف بزيارة هذه البقعة الطاهرة  وتتلتم�س اخلري 

والفي�س االإلهي عند الرحاب الطاهرة لالإمامني اجلوادين )عليهما ال�سالم(,
ويف هذا ال�سياق ت�سرف كاًل من ال�سفري )حممد م�سطفى كمال ( م�ساعد وزير خارجية 
جمهورية م�سر العربية لل�سوؤون العربية وال�سرق االأو�سط , وال�سفري )حممد البديري( نائب 

م�ساعد وزير اخلارجية امل�سري للم�سرق العربي, 
االإمامني  بزيارة  العراق  لدى  العربية  م�سر  جمهورية  �سفري   ) �ساهني  )ا�سرف  وال�سفري 
اجلوادين )عليهما ال�سالم(, وبعد اأداء الوفد ملرا�سم الزيارة قام بجولة ميدانية يف رحاب 
ال�سحن الكاظمي ال�سريف اطلع خاللها على اأهم امل�ساريع العمرانية واخلدمية يف �سحن 
التو�سعة اجلديد, وجامع اجلوادين  )عليهما ال�سالم(  بعدها التقى الوفد الزائر باحلاج 
)فا�سل االنباري( االأمني العام للعتبة الكاظمية املقد�سة, الذي قدم بدوره نبذة خمت�سرة 
عن م�ستوى التطور والتقدم الذي ت�سهده العتبة املقد�سة على كافة ال�سعد, ويف ختام اللقاء 

الزائر  للوفد  قدمت 
من  هدايا  جمموعة 
ب���رك���ات االإم���ام���ني 
)عليهما  اجلوادين 
ال�������س���الم(وك���ان���ت 
بتاريخ  الزيارة  هذه 
-03-10 ال�سبت   :
ال�������س���اع���ة   2012

06:31 م�ساء  

 �شفرية ا�شاليا:
�سة  دة امليسي�ة اتل يا 

 يا يف ا د

 م�شاعد وزير خارجية م�شر يف �شيافة االإمام 
اوادين)عليهما ال�شالم( 

  اأو سة ماة
 ي�شهدها �شحن العقيلة زينب عليها ال�شالم  

�سهد �سحن العقيلة زينب عليها ال�سالم اإقامة �سالة 
اآذار  من  الثامن  املوافق  اخلمي�س  ليوم  الع�ساءين 
اكتظ  وق��د  املو�سوي  حيدر  ال�سيد  باإمامة  اجل��اري 

ال�سحن ال�سريف باملئات من امل�سلني.
نقل ذلك مرا�سلنا قائال: للمرة االأوىل �سهد ال�سحن 
انطلق  والذي  ال�سالم  عليها  زينب  لل�سيدة  ال�سريف 
1433ه�  لعام  االول  ربيع  �سهر  منذ  باإن�سائه  العمل 
اإقامة �سالة اجلماعة ,الفتا اىل اأن: العتبة احل�سينية 
اأر�سية  لفر�س  الكايف  ال�سجاد  وف��رت  قد  املقد�سة 

ال�سحن اإ�سافة لتوفري ماء ال�سرب والو�سوء.
ويف حديث ملوقع الرو�سة احل�سينية قال الزائر زكي 
تقوم  ما  اإن  الب�سرة:  حمافظة  من  احل�سني  عبد 
لتو�سعة  م�ساريع  من  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  به 

ال�سحن ال�سريف مبثابة خطوات مدرو�سة يف �سبيل 
الذين  الزائرين  من  املتزايدة  االع���داد  ا�ستيعاب 
يوم ومن خمتلف  كل  املقد�سة  ملدينة كربالء  يفدون 
اجلن�سيات , م�سيفًا: وهذه امل�ساريع التي تعمل على 
�ساأنها  من  الزائرين  ت�ستوعب  وا�سعة  اأماكن  ايجاد 
دعم ال�سياحة الدينية يف املحافظة لدورها يف ت�سجيع 

الزائرين على التوافد.

وبني اأن: �سحن العقيلة زينب عليها ال�سالم الذي هو 
قيد العمل اأف�سح اليوم املجال اأمام اأعداد كبرية من 
الزائرين الإقامة �سالة اجلماعة بعد اأن كان �سحن 
االإمام احل�سني عليه ال�سالم ال ي�ستوعب تلك االإعداد 

اال�سافية .
احل�سني  عبد  دعا  العقارات  ا�ستمالك  عملية  وعن 
قائال:  العتبة  م��ع  ال��ت��ع��اون  اىل  االأم���الك  اأ���س��ح��اب 
ال�سريف  للحرم  امل��ج��اورة  العقارات  اأ�سحاب  على 
ويقدموا  املقد�سة  العتبات  م�سوؤويل  مع  يتعاونوا  ان 
باأ�سعار  يتعلق  فيما  خ�سو�سا  املطلوبة  الت�سهيالت 
العقارات لغر�س اإمتام عملية التو�سعة خدمة لزائري 
الطابع  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�سالم  عليه  ال�سهداء  �سيد 

اجلمايل الذي �ست�سفيه عملية التو�سعة للمدينة .
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بدعوة من االأمانة العامة للعتبة العبا�سية املقد�سة زار وفد 
تكون من جمموعة من موؤ�س�سات املجتمع املدين ال�سيعية 
يوم  املقد�سة  العتبة  املتحدة  االأمريكية  وال��والي��ات  يف 
2012/3/7م,  املوافق  1433ه���  الثاين  13ربيع  االأربعاء 
وقد �سم عددا من ال�سخ�سيات االأكادميية والعلمية  ويف 
اخت�سا�سات خمتلفة, وتاأتي هذه الزيارة لالطالع على 
اإليه من  العبا�سية املقد�سة وما و�سلت  العتبة  اجن��ازات 

تقدم عمراين وثقايف  
وقد حتدث للكفيل من�سق الوفد ال�سيد حيدر بحر العلوم " 
الوفد ميثل جمموعة من موؤ�س�سات املجتمع املدين ال�سيعة 
يف والواليات املتحدة  االأمريكية وتاأتي زيارتهم اإىل العراق 
بهدف ربط امل�سلمني ال�سيعة يف اأمريكا باملرجعية الدينية 

وكذلك الت�سرف بزيارة العتبات املقد�سة". 
اأمريكا  يف  تعمل  موؤ�س�سات  جمموعة  "هنالك  م�سيفا 
وتعمل  خمتلفة  كفاءات  حتمل  باخل�سو�س,  ال�سمالية 
, وقد  حاولوا جاهدين  العلمية  للدرا�سات  يف موؤ�س�سات 
االأو�ساع  ال�ستك�ساف  املقد�سة,  كربالء  اإىل  احل�سور 
فبع�س هذه الكفاءات جاءت للم�ساعدة يف طب الطوارئ, 
جتهز  اأن  تود  كما  التدريبية,  ببع�س  اجلوالت  و�ستقوم 
احلديثة  الطبية  االأج��ه��زة  ببع�س  امل��ط��ه��رة  العتبات 
يعقد  و���س��وف  ال��ط��وارئ,  ح��ال  يف  القلبية  لل�سدمات 

وكوادر  لالأطباء  م�ساءًا  اجلمعة  ي��وم  جل�سات  تدريبية 
العتبتني املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية, والبع�س االآخر 
خلدمة  احلديثة  املنا�سبة  العلمية  الطرق  لو�سع  ج��اءت 
االخت�سا�سات املتعددة �سواء كانت يف املن�ساآت او غريها, 
وكذلك �سم الوفد جمموعة جتار حتدثوا مع اأخ�سائيني 
ملعرفة  مدى االهتمام بقطاع املن�سئات ال�سناعية وكذلك 

يف جمال االأدوية". 
مبينًا "منذ اليوم االأول قمنا باجتماعات متعددة لبحث 
عن اأمور م�ستقبلية طبقت على اأر�س الواقع واحلمد هلل 
املتحدة  الواليات  الطيف  املوجود يف  يعك�س  تعاىل وهذا 

لل�سيعة االأمريكان هنالك". 
" نتوجه بال�سكر لالأمني العام للعتبة العبا�سية  واأ�ساف 
املقد�سة على هذه الروؤيا البعيدة املدى يف تطبيق امل�ساريع 
الدولية  املعايري  هذه  على  اأن  تكون  نتوقع  نكن  مل  التي 
العالية ولقد فوجئ الوفد بعد اأن كاد اأن يفقد االأمل ملا راآه 
يف بع�س املناطق االأخرى ولكن اأ�ستعاد اأنفا�سه عند  روؤية 
هذه امل�ساريع واملعايري التي على اأ�سا�سها قد حققت الكثري 
من االجن��ازات وامل�ساريع و ناأمل اأن يكون هنالك املزيد 
من النجاح وحتقيق  مثل هذه امل�ساريع للنهو�س بواقع هذه 

املدينة والعتبة املقد�سة". 
وقد بنّي رئي�س ق�سم العالقات العامة يف العتبة املقد�سة 

عدنان ال�سفار طبيعة الزيارة لهذه الوفد واجلولة التي 
قام بها " 

الطب  مبجاالت  خمتلفة  اخت�سا�سات  من  مكونا  الوفد 
وال�سيدلة والهند�سة واخلربة التكنولوجية باالإ�سافة اإىل 
جتار وكانت الزيارة بدعوة من  العتبة العبا�سية املقد�سة 
للت�سرف بزيارة املوىل اأبي الف�سل عليه ال�سالم واالطالع 
التي  التكنولوجية  اخلربة  نقل  وكذلك  م�ساريعها,  على 
لديهم  اإىل العتبة وكربالء املقد�سة واال�ستفادة منها يف 

تنفيذ امل�ساريع".
  مبينًا "ابتداأت اجلولة مبزارع خريات اأبي الف�سل العبا�س 
عليه ال�سالم, ومن ثم حمطة بركات اأبي الف�سل العبا�س 
عليه ال�سالم لرتبية االأغنام  باالإ�سافة اإىل اأحو�س تربية 
اإىل  توجهوا  وبعدها   , امل��ذك��ورة  املحطة  يف  االأ���س��م��اك 
)ال�سقاء1(  واملخازن  التخ�س�سية  اجلراحة  م�ست�سفى 
لتختتم يف  املقد�سة,  للعتبة  التابع  امل�ستل  , ومن  ثم اىل 
الداخلية  امل�ساريع  على  باالطالع  املقد�سة  العتبة  داخل 
)تو�سعة احلرم بت�سقيف ال�سحن  والتو�سعة االأفقية للعتبة 
�سرح مف�سل  اإىل  ا�ستمعوا خالل اجلولة  وقد  املقد�سة, 
عن كل االأماكن التي زاروها وقد نالت اإعجابهم واأ�سادوا 
ا�ستخدام  مع  امل�ساريع  هذه  اإجن��از  يف  الوا�سح   بالتقدم 

اأف�سل التقنيات ملواكبة التطور احلا�سل يف العامل". 

 وفد من موؤ�س�سات املجتمع املدين يف الوليات املتحدة الأمريكية
 ي�شيد بالتطّور العمراين والثقايف   للعتبة العبا�شية املقد�شة  
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• يعّدها ويحررها : �سباح الطالقاين

بنّي ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة 
الثانية من �سالة اجلمعة  ال�سايف يف اخلطبة  احمد  ال�سيد  �سماحة 
التي اأقيمت يف العتبة احل�سينية املقد�سة يف 17/ربيع االأول/1433ه� 
املوافق 10-2-2012م, اإن مفهوم الرقابة هو مفهوم دائمًا ما يحتاج 
اإليه االإن�سان وي�ست�سعر باأنه مراقب من جهة ال تظلمه ومن جهة يحب 
اأن يعر�س عمله اأمامها, هذا ما قد يعطي نحوا من الدقة يف العمل يف 

بع�س احلاالت.
وتطرق �سماحته اإىل املحاور الرقابية يف اإدارة منظومة الدولة العراقية, 

 موجها كالمه اإىل املعنيني ومت�سائال ملاذا تو�سع الرقابة؟
ويف معر�س اإجابته قال" تو�سع الرقابة لوجود م�ساكل مفرت�سة وهي 
م�ساكل ممكن اأن تقع, فاإن جزءًا منها املحافظة على املال العام وهذا 
بنف�سه اأمر مطلوب, عندما تو�سع هناك دواعي عقالئية لو�سع الرقابة 
تراقب  فهناك جهة  املالية,  امل�سائل  مقبولة يف عموم  الدواعي  وهذه 
هذه  هل  ولكن  جيد,  بنف�سه  وه��ذا  امل��ايل  الو�سع  �سالمة  من  وتتاأكد 
الرقابة مت تقييم اأدائها مبا ين�سجم مع عملية منو امل�ساريع بالقيا�س اإىل 
الر�سد املايل؟ وبتعبري اأدق اإن هذه الرقابة ماذا عليها اأن تفعل عندما 

تراقب وكيف تراقب؟"
االأر���س ثم  الواقع على  تتابع  اأن  الرقابة عليها  واأج��اب �سماحته" اإن 
حتاول اأن تقّيم هذا االأداء اخلارجي من خالل �سلطتها الرقابية, واالآن 
يف العراق كم �سلطة رقابية موجودة عندنا؟ �سلطات رقابية متعددة 
موجودة بيننا ولكن هذه ال�سلطات الرقابية هل حتقق ما ن�سبو  اإليه من 
ت�سريع اأم ال؟ الكالم يكون مو�سوعيا حينما ي�ستند اإىل اأرقام �سادرة 
عن ال�سلطات التنفيذية التي تبداأ بعملية و�سع هذا الر�سد املايل يف 
موقعه, والذي يح�سل االآن على االأر�س: اإن بع�س الدوائر الرقابية تعنّي 
اأ�سخا�سا يف دوائرها لي�سوا مب�ستوى حتمل امل�سوؤولية يف ما يراد لهذه 
الدائرة اأن تفعل, وبالنتيجة هذه الدائرة الرقابية -قطعًا- ال ت�ستطيع 
اإن  اأي  اأع�سائها,  بع�س  يف   لق�سور اجليد  بال�سكل  عملها  ت��وؤدي  اأن 
ال�سخ�س الذي ُعنّي يف هذا املوقع احل�سا�س ال ي�ستطيع اأن يقّيم االأداء 

الذي يفرت�س هو اأن يكون مقّيمًا له".

اأ�سار ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة �سماحة 
ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �سالة اجلمعة التي اأقيمت يف 
العتبة احل�سينية املقد�سة يف 24/ ربيع االأول/1433ه� املوافق 17-2-2012م, اإىل 
ما يتعلق باملناق�سات التي جتري حول املوازنة ال�سنوية موؤكدًا" اإن من االأمور املهمة 
والتي متثل مطلبًا �سعبيًا لكل املواطنني هو اإعادة درا�سة �سّلم الرواتب للموظفني 
وتقليل الفروق الفاح�سة بني كبار املوظفني وبقية عموم املوظفني, وباخل�سو�س 
الرواتب التقاعدية, حيث جند اإن املوظفني الذي ق�سوا �سنني طويلة يف اخلدمة ال 

يتقا�سون اإال رواتب تعترب متدنّية قيا�سًا اإىل رواتب امل�سوؤولني".
روح  واإ�سعاف  االجتماعي   بالغ ال�سعور  اإىل  ي��وؤدي  هذا  �سماحته" ب��اأن  وذّك��ر 
املواَطنة والوالء للدولة وبالتايل فمن ال�سروري اإجراء درا�سة توفر قدرًا من العدالة 
يف الرواتب املجعولة للموظفني -خ�سو�سًا- التقاعدية وذلك من خالل تخفي�س 
رواتب امل�سوؤولني ورفع رواتب املتقاعدين مبا هو منا�سب مليزانية الدولة ومبا يقّلل 

من فروقات الرواتب".
وعن �سرورة االلتزام ب��االآداب العامة قال �سماحته نقال عن و�سائل االإع��الم يف 
الفرتة االأخرية بروز ظواهر غريبة عن جمتمعنا واأعرافنا وتقاليدنا لدى ال�سباب 
املدار�س  وطالب  املراهقني  و�سط  �سنة   1-14 اأعمار من  خ�سو�سًا  وال�سابات 
الثانوية واجلامعات, من خالل ارتدائهم الأزياء غريبة وممار�سة طقو�س غريبة 
عن قيمنا واأعرافنا وذلك بعد االنفتاح الثقايف واحلرية املتاحة ومن خالل مواقع 

االنرتنت والف�سائيات.
ولكبح جماح هذه الظواهر طالب �سماحته" بحملة من التوعية الرتبوية والثقافية 
من جميع اجلهات املعنية وت�سليط ال�سوء عليها من قبل و�سائل االإع��الم وبيان 

منا�سئها واأ�سبابها وكيفية معاجلتها".
مو�سحا" اإن امل�سوؤولية هنا تقع على عاتق اجلميع خ�سو�سا ًاملوؤ�س�سات الرتبوية يف 

املدر�سة واجلامعة واالأ�سرة واالأبوين وو�سائل االإعالم".
ويف اخلتام حذر �سماحته من" اإن هذه الظواهر اإن بقيت من دون حترك ملعاجلتها 
�ست�سكل خطرًا تربويًا وثقافيًا وح�ساريًا على املجتمع, وميكن ا�ستغاللها من بع�س 
اجلهات لتجنيد هوؤالء املراهقني �سمن حركات م�سبوهة وبعيدة عن قيم ديننا 

وجمتمعنا".



بنّي ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة 

يدعو اإ تقن �شلطة 
الرقابة املالية 

اأ�سار ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة �سماحة 

الفروق الفاح�شة ب رواتب املوف توؤدي 
اإ ال�شعور بالغ االجتماعي واإ�شعا روح 

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

التي اأقيمت يف العتبة احل�سينية املقد�سة يف 
املوافق 

اإليه االإن�سان وي�ست�سعر باأنه مراقب من جهة ال تظلمه ومن جهة يحب 
اأن يعر�س عمله اأمامها, هذا ما قد يعطي نحوا من الدقة يف العمل يف 

بع�س احلاالت.
وتطرق �سماحته اإىل املحاور الرقابية يف اإدارة منظومة الدولة العراقية, 

 موجها كالمه اإىل املعنيني ومت�سائال ملاذا تو�سع الرقابة؟
ويف معر�س اإجابته قال

م�ساكل ممكن اأن تقع, فاإن جزءًا منها املحافظة على املال العام وهذا 
بنف�سه اأمر مطلوب, عندما تو�سع هناك دواعي عقالئية لو�سع الرقابة 
تراقب  فهناك جهة  املالية,  امل�سائل  مقبولة يف عموم  الدواعي  وهذه 
هذه  هل  ولكن  جيد,  بنف�سه  وه��ذا  امل��ايل  الو�سع  �سالمة  من  وتتاأكد 
الرقابة مت تقييم اأدائها مبا ين�سجم مع عملية منو امل�ساريع بالقيا�س اإىل 
الر�سد املايل؟ وبتعبري اأدق اإن هذه الرقابة ماذا عليها اأن تفعل عندما 

تراقب وكيف تراقب؟
واأج��اب �سماحته

حتاول اأن تقّيم هذا االأداء اخلارجي من خالل �سلطتها الرقابية, واالآن 
يف العراق كم �سلطة رقابية موجودة عندنا؟ �سلطات رقابية متعددة 
موجودة بيننا ولكن هذه ال�سلطات الرقابية هل حتقق ما ن�سبو  اإليه من 
ت�سريع اأم ال؟ الكالم يكون مو�سوعيا حينما ي�ستند اإىل اأرقام �سادرة 
عن ال�سلطات التنفيذية التي تبداأ بعملية و�سع هذا الر�سد املايل يف 
موقعه, والذي يح�سل االآن على االأر�س: اإن بع�س الدوائر الرقابية تعنّي 
اأ�سخا�سا يف دوائرها لي�سوا مب�ستوى حتمل امل�سوؤولية يف ما يراد لهذه 
الدائرة اأن تفعل, وبالنتيجة هذه الدائرة الرقابية -قطعًا- ال ت�ستطيع 
اإن  اأي  اأع�سائها,  بع�س  يف   لق�سور اجليد  بال�سكل  عملها  ت��وؤدي  اأن 
ال�سخ�س الذي ُعنّي يف هذا املوقع احل�سا�س ال ي�ستطيع اأن يقّيم االأداء 
اإن  اأي  اأع�سائها,  بع�س  يف   لق�سور اجليد  بال�سكل  عملها  ت��وؤدي  اأن 
ال�سخ�س الذي ُعنّي يف هذا املوقع احل�سا�س ال ي�ستطيع اأن يقّيم االأداء 
اإن  اأي  اأع�سائها,  بع�س  يف   لق�سور اجليد  بال�سكل  عملها  ت��وؤدي  اأن 

الذي يفرت�س هو اأن يكون مقّيمًا لهالذي يفرت�س هو اأن يكون مقّيمًا له
ال�سخ�س الذي ُعنّي يف هذا املوقع احل�سا�س ال ي�ستطيع اأن يقّيم االأداء 

الذي يفرت�س هو اأن يكون مقّيمًا له
ال�سخ�س الذي ُعنّي يف هذا املوقع احل�سا�س ال ي�ستطيع اأن يقّيم االأداء 

بنّي ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة 

يدعو اإ تقن �شلطة 
الرقابة املالية 

ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �سالة اجلمعة التي اأقيمت يف 
العتبة احل�سينية املقد�سة يف 

ما يتعلق باملناق�سات التي جتري حول املوازنة ال�سنوية موؤكدًا
والتي متثل مطلبًا �سعبيًا لكل املواطنني هو اإعادة درا�سة �سّلم الرواتب للموظفني 

ما يتعلق باملناق�سات التي جتري حول املوازنة ال�سنوية موؤكدًا
والتي متثل مطلبًا �سعبيًا لكل املواطنني هو اإعادة درا�سة �سّلم الرواتب للموظفني 

ما يتعلق باملناق�سات التي جتري حول املوازنة ال�سنوية موؤكدًا

وتقليل الفروق الفاح�سة بني كبار املوظفني وبقية عموم املوظفني, وباخل�سو�س 
الرواتب التقاعدية, حيث جند اإن املوظفني الذي ق�سوا �سنني طويلة يف اخلدمة ال 

يتقا�سون اإال رواتب تعترب متدنّية قيا�سًا اإىل رواتب امل�سوؤولني
الرواتب التقاعدية, حيث جند اإن املوظفني الذي ق�سوا �سنني طويلة يف اخلدمة ال 

يتقا�سون اإال رواتب تعترب متدنّية قيا�سًا اإىل رواتب امل�سوؤولني
الرواتب التقاعدية, حيث جند اإن املوظفني الذي ق�سوا �سنني طويلة يف اخلدمة ال 

�سماحته وذّك��ر 
املواَطنة والوالء للدولة وبالتايل فمن ال�سروري اإجراء درا�سة توفر قدرًا من العدالة 
يف الرواتب املجعولة للموظفني -خ�سو�سًا- التقاعدية وذلك من خالل تخفي�س 
املواَطنة والوالء للدولة وبالتايل فمن ال�سروري اإجراء درا�سة توفر قدرًا من العدالة 
يف الرواتب املجعولة للموظفني -خ�سو�سًا- التقاعدية وذلك من خالل تخفي�س 
املواَطنة والوالء للدولة وبالتايل فمن ال�سروري اإجراء درا�سة توفر قدرًا من العدالة 

رواتب امل�سوؤولني ورفع رواتب املتقاعدين مبا هو منا�سب مليزانية الدولة ومبا يقّلل 
من فروقات الرواتب

وعن �سرورة االلتزام ب��االآداب العامة قال �سماحته نقال عن و�سائل االإع��الم يف 
الفرتة االأخرية بروز ظواهر غريبة عن جمتمعنا واأعرافنا وتقاليدنا لدى ال�سباب 

اأعمار  من  خ�سو�سًا  وال�سابات 
الثانوية واجلامعات, من خالل ارتدائهم الأزياء غريبة وممار�سة طقو�س غريبة 
عن قيمنا واأعرافنا وذلك بعد االنفتاح الثقايف واحلرية املتاحة ومن خالل مواقع 

االنرتنت والف�سائيات.
ولكبح جماح هذه الظواهر طالب �سماحته

من جميع اجلهات املعنية وت�سليط ال�سوء عليها من قبل و�سائل االإع��الم وبيان 
منا�سئها واأ�سبابها وكيفية معاجلتها

مو�سحا
املدر�سة واجلامعة واالأ�سرة واالأبوين وو�سائل االإعالم

ويف اخلتام حذر �سماحته من
�ست�سكل خطرًا تربويًا وثقافيًا وح�ساريًا على املجتمع, وميكن ا�ستغاللها من بع�س 

ويف اخلتام حذر �سماحته من
�ست�سكل خطرًا تربويًا وثقافيًا وح�ساريًا على املجتمع, وميكن ا�ستغاللها من بع�س 

ويف اخلتام حذر �سماحته من

اجلهات لتجنيد هوؤالء املراهقني �سمن حركات م�سبوهة وبعيدة عن قيم ديننا 
وجمتمعنا

اأ�سار ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة �سماحة 

الفروق الفاح�شة ب رواتب املوف توؤدي 
اإ ال�شعور بالغ االجتماعي واإ�شعا روح 

املواطنة والوالء للدولة

ــــ�شَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالِتي ِهَي اأَْح�َشُن ْكَمِة َوامْلَْوِعَظـــــِة احْلَ َك ِباحْلِ اْدُع اإَِ �َشِبيِل َربِّ
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املرجعية  ممثل  ط��رَح  واأخ��رى  فرتة  بني  حتدث  التي  التفجريات  حول 
الدينية العليا �سماحة ال�سيد احمد ال�سايف بع�س االأ�سئلة ب�ساأن الو�سع 
االأمني املرتدي و�سرورة معاجلته طبقا مل�سلحة البلد العليا, وقال يف هذا 
 امل�سمار" هل توجد بارقة اأمل يف اأن العراق تنتهي فيه هذه االأمور اأم ال؟
من يقف وراء هذا املنهج ومن يخطط وما هي اإمكانات الت�سدي لهذه 
االأفعال؟ واجلهات االأمنية التي هي م�سوؤولة عن �سبط االأمن كيف تربر 

وماذا جتيب لو �ساأل اأحد ملاذا حت�سل تلك االنفجارات؟
ويف معر�س اإجابته قال خطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة يف اخلطبة 
الثانية من �سالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�سينية املقد�سة يف 
1/ ربيع الثاين/1433ه� املوافق 24-2-2012م" هناك منهج طريقته 
العنف وهذه العمليات التفجريية وا�ستهداف االأبرياء قطعًا مقتب�س من 
االإرهابية  الروؤو�س  الق�ساء على هذه  اأوىل يجب  هذا املنهج, وكمرحلة 
وهذا البد منه وهذه امل�ساألة معني بها جميع من يت�سدى الإدارة الدولة, 
ويجب ت�سخي�س امل�سكلة ومعاجلتها وهذا من م�سوؤولية االأ�سخا�س الذين 

ت�سدوا لهذه امل�ساألة".
�سّلَط �سماحته  النواب على ميزاينة عام 2012  وعن م�سادقة جمل�س 
�سيارة  ل�سراء  لالأع�ساء  دوالر  مليون   50 مبلغ  تخ�سي�س  على  ال�سوء 
م�سفحة لكل منهم وعّلق اإنه" نتيجة لهذه االأو�ساع ال يحب اأحد مّنا اأن 
ي�ساب اأي عراقي باأذى". متمنيًا اأن" ُت�سرع قوانني حلماية جميع النا�س, 
جميع  ا�ستنفاد  وبعد  اأواًل,  بال�سعب  النواب  جمل�س  اأع�ساء  يفكر  واأن 
خدمات ال�سعب نفكر باأنف�سنا وال نفكر باأنف�سنا من جهة االمتياز اإمنا من 

جهة نحن من ال�سعب فاإذا عمَّ االأمن واالأمان ال�سعب ف�سيعّمنا اأي�سا".
وك�سف �سماحته نقاًل عن بع�س و�سائل االإعالم" اإن هناك العديد من 
مناطق القرى واالأرياف يف حمافظاتنا تعاين من �سحة ونق�س يف مياه 
ال�سرب". م�سريًا اإىل اإن هكذا مبلغ لو ُيق بطريقة اأخرى ويعطى اإىل 
اأع�ساء  االإخ��وة  يرفل  لكي  بالدعاء  النا�س  هوؤالء  ونكّلف  النا�س,  هوؤالء 
املجل�س باحلماية والتوفيق والت�سديد فاإن ذلك الدعاء هو اأف�سل لل�سادة 
اأع�ساء  االإخ��وة  من  وقفة  اإىل  نحتاج  م�سيفا" اإننا  بالتاأكيد".  النواب 

جمل�س النواب مع النا�س اأكرث جدية وم�سوؤولية واإيثارا".

كربالء  يف  اجلمعة  وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  اأ���س��اَر 
الثانية  اخلطبة  يف  الكربالئي,  املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  املقد�سة 
/ يف  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  اأقيمت  التي  اجلمعة  �سالة  من 
ربيع االآخر/1433 ه� املوافق 2012/3/2م, اأ�سار �سماحته اإىل ق�سية 
 60 مبلغ  بتخ�سي�س  امليزانية  يف  باب  على  النواب  جمل�س  ت�سويت 
مليار دينار ل�سراء �سيارات م�سفحة )350 �سيارة( الأع�ساء املجل�س, 
مو�سحًا" اإن تعليقات بع�س النواب على اثر الرف�س املرجعي وال�سعبي 
)الذي �سدر من املرجعية الدينية العليا ومن املواطنني ب�سورة عامة( 
العراقي  ال�سعب  اأبناء  انتخبهم  اأ�سخا�سا  تنا�سب  وال  مقبولة,  غري 

ليمثلوهم يف املجل�س وال نريد اخلو�س يف تفا�سيلها".
و�سجاعة  جريئة  بخطوة  النواب  جمل�س  يبادر  اأن  �سماحته"  وطالب 
اأو  خدمية  م�ساريع  من  اأخرى  اأب��واب  اإىل  التخ�سي�سات  هذه  ملناقلة 
اجلراحية  العمليات  ك��اإج��راء  العنف  اأعمال  �سحايا  على  لل�سرف 

للجرحى اأو م�ساعدات لالأيتام واالأرامل".
اأمل لدى املواطنني  وتوقع الكربالئي" اإن هذه اخلطوة �ستمثل بادرة 
املطالب  مع  التعامل  يف  اآخ��ر  اأ�سلوبا  ينتهج  ب��داأ  النواب  جمل�س  ب��اأن 
الآراء  ايجابية  ب�سورة  ويتفهم  ي�ستمع  املجل�س  ه��ذا  واأن  ال�سعبية, 
املواطنني واأع�ساء املجل�س وي�سعرهم باهتمام وعناية املجل�س مب�ساعر 
على  واحتياجاتهم  املواطنني  خ��دم��ات  يقّدمون  واإن��ه��م  امل��واط��ن��ني, 

�سوؤونهم اخلا�سة".
اإذا  العمل  الكربالئي يف ختام خطبته من" اإن  ال�سيخ  وحذَر �سماحة 
بهذه  يكرتث  ومل  ُيبال  مل  املجل�س  اإن  فلو  ذلك  من  العك�س  على  كان 
املطالب فان ذلك �سيوؤدي اإىل اإحباط املواطنني, وفقدان ثقتهم بتمثيل 
بالعملية  املواطن  ثقة  اهتزاز  اإىل  يوؤدي  وبالتايل  لهم,  النواب  هوؤالء 

ال�سيا�سية برمتها و�سيرتك ذلك تداعيات خطرية يف امل�ستقبل".



اإذا عم االأمن 
يف البلد  �شيكون النائب يف اأمان

كربالء  يف  اجلمعة  وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  اأ���س��اَر 

يدعو ملناقلة تخ�شي�شات ال�شيارات 
امل�شّفحة اإ م�شاريع خدمية

املرجعية  ممثل  ط��رَح  واأخ��رى  فرتة  بني  حتدث  التي  التفجريات  حول 
الدينية العليا �سماحة ال�سيد احمد ال�سايف بع�س االأ�سئلة ب�ساأن الو�سع 
االأمني املرتدي و�سرورة معاجلته طبقا مل�سلحة البلد العليا, وقال يف هذا 

امل�سمار
من يقف وراء هذا املنهج ومن يخطط وما هي اإمكانات الت�سدي لهذه 
االأفعال؟ واجلهات االأمنية التي هي م�سوؤولة عن �سبط االأمن كيف تربر 

وماذا جتيب لو �ساأل اأحد ملاذا حت�سل تلك االنفجارات؟
ويف معر�س اإجابته قال خطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة يف اخلطبة 
الثانية من �سالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة احل�سينية املقد�سة يف 

1/ ربيع الثاين/
العنف وهذه العمليات التفجريية وا�ستهداف االأبرياء قطعًا مقتب�س من 

/ ربيع الثاين/
العنف وهذه العمليات التفجريية وا�ستهداف االأبرياء قطعًا مقتب�س من 

/ ربيع الثاين/

االإرهابية  الروؤو�س  الق�ساء على هذه  اأوىل يجب  هذا املنهج, وكمرحلة 
وهذا البد منه وهذه امل�ساألة معني بها جميع من يت�سدى الإدارة الدولة, 
ويجب ت�سخي�س امل�سكلة ومعاجلتها وهذا من م�سوؤولية االأ�سخا�س الذين 

ت�سدوا لهذه امل�ساألة
النواب على ميزاينة عام  وعن م�سادقة جمل�س 

مبلغ  تخ�سي�س  على  ال�سوء 
م�سفحة لكل منهم وعّلق اإنه
مبلغ  تخ�سي�س  على  ال�سوء 
م�سفحة لكل منهم وعّلق اإنه
مبلغ  تخ�سي�س  على  ال�سوء 

ي�ساب اأي عراقي باأذى
جميع  ا�ستنفاد  وبعد  اأواًل,  بال�سعب  النواب  جمل�س  اأع�ساء  يفكر  واأن 

ي�ساب اأي عراقي باأذى
جميع  ا�ستنفاد  وبعد  اأواًل,  بال�سعب  النواب  جمل�س  اأع�ساء  يفكر  واأن 

ي�ساب اأي عراقي باأذى

خدمات ال�سعب نفكر باأنف�سنا وال نفكر باأنف�سنا من جهة االمتياز اإمنا من 
جهة نحن من ال�سعب فاإذا عمَّ االأمن واالأمان ال�سعب ف�سيعّمنا اأي�سا

وك�سف �سماحته نقاًل عن بع�س و�سائل االإعالم
جهة نحن من ال�سعب فاإذا عمَّ االأمن واالأمان ال�سعب ف�سيعّمنا اأي�سا

وك�سف �سماحته نقاًل عن بع�س و�سائل االإعالم
جهة نحن من ال�سعب فاإذا عمَّ االأمن واالأمان ال�سعب ف�سيعّمنا اأي�سا

مناطق القرى واالأرياف يف حمافظاتنا تعاين من �سحة ونق�س يف مياه 
ال�سرب

اأع�ساء  االإخ��وة  يرفل  لكي  بالدعاء  النا�س  هوؤالء  ونكّلف  النا�س,  هوؤالء 
املجل�س باحلماية والتوفيق والت�سديد فاإن ذلك الدعاء هو اأف�سل لل�سادة 

بالتاأكيد النواب 
جمل�س النواب مع النا�س اأكرث جدية وم�سوؤولية واإيثارا

اإذا عم االأمن 
يف البلد  �شيكون النائب يف اأمان

كربالء  يف  اجلمعة  وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  اأ���س��اَر 
الثانية  اخلطبة  يف  الكربالئي,  املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  املقد�سة 

يف  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  اأقيمت  التي  اجلمعة  �سالة  من 
ربيع االآخر/

مبلغ  بتخ�سي�س  امليزانية  يف  باب  على  النواب  جمل�س  ت�سويت 
مليار دينار ل�سراء �سيارات م�سفحة )

مو�سحًا
)الذي �سدر من املرجعية الدينية العليا ومن املواطنني ب�سورة عامة( 
العراقي  ال�سعب  اأبناء  انتخبهم  اأ�سخا�سا  تنا�سب  وال  مقبولة,  غري 

ليمثلوهم يف املجل�س وال نريد اخلو�س يف تفا�سيلها
�سماحته وطالب 

اأو  خدمية  م�ساريع  من  اأخرى  اأب��واب  اإىل  التخ�سي�سات  هذه  ملناقلة 
اجلراحية  العمليات  ك��اإج��راء  العنف  اأعمال  �سحايا  على  لل�سرف 

للجرحى اأو م�ساعدات لالأيتام واالأرامل
وتوقع الكربالئي

املطالب  مع  التعامل  يف  اآخ��ر  اأ�سلوبا  ينتهج  ب��داأ  النواب  جمل�س  ب��اأن 
الآراء  ايجابية  ب�سورة  ويتفهم  ي�ستمع  املجل�س  ه��ذا  واأن  ال�سعبية, 
املواطنني واأع�ساء املجل�س وي�سعرهم باهتمام وعناية املجل�س مب�ساعر 
على  واحتياجاتهم  املواطنني  خ��دم��ات  يقّدمون  واإن��ه��م  امل��واط��ن��ني, 

�سوؤونهم اخلا�سة
الكربالئي يف ختام خطبته من ال�سيخ  وحذَر �سماحة 

بهذه  يكرتث  ومل  ُيبال  مل  املجل�س  اإن  فلو  ذلك  من  العك�س  على  كان 
املطالب فان ذلك �سيوؤدي اإىل اإحباط املواطنني, وفقدان ثقتهم بتمثيل 
بالعملية  املواطن  ثقة  اهتزاز  اإىل  يوؤدي  وبالتايل  لهم,  النواب  هوؤالء 

ال�سيا�سية برمتها و�سيرتك ذلك تداعيات خطرية يف امل�ستقبل

كربالء  يف  اجلمعة  وخطيب  العليا  الدينية  املرجعية  ممثل  اأ���س��اَر 

يدعو ملناقلة تخ�شي�شات ال�شيارات 
امل�شّفحة اإ م�شاريع خدمية

ــــ�شَنِة َوَجاِدْلُهْم ِبالِتي ِهَي اأَْح�َشُن ْكَمِة َوامْلَْوِعَظـــــِة احْلَ َك ِباحْلِ اْدُع اإَِ �َشِبيِل َربِّ
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ولو خرج احل�سني عليه ال�سالم يف زمانه ال�ست�سهد 
كما ح�سل بعد ذلك لكن مل يكن ال�ست�سهاده ذلك 
الدوي لعدة اأ�سباب منها اأن معاوية كان حري�سًا 
على اإ�سبا لبو�س ديني �سرعي على ت�سرفاته ولو 
اأو ا�ستمالة  اعني لالأحاديث  من قبيل �سراء الو�سّ
الب�سائع  عار�سي  جتميع  اأو  ال�سالطني  وع��اظ 
الدينية الإ�سفاء تلك امل�سحة التي تر�سي االأكرثية 
من الب�سطاء ف�ساًل عن تطويقهم من نواح اأخرى 

بالرتهيب تارة والرتغيب اأخرى. 
معاوية  ل��وج��د  ال�����س��الم  عليه  احل�سني  ق��ام  فلو 
واأعوانه ما يجيبون به النا�س من قبيل اتهامه باأنه 
اأو خارجًا عن القانون وملا كان  كان طالب �سلطة 
املجتمعات  اأو�ساط  يف  ا�ستنكار  اأي  اآن��ذاك  لقتله 
اأكرث  ميلك  كان  بالتحديد  معاوية  الأن  االإ�سالمية 
التي  االأ�سا�سية  االأه��داف  على  تعمية  و�سيلة  من 
ومن  ال�سالم.  عليه  احل�سني  اأجلها  من  ي�سحي 

جهة اأخرى فاإن عهدًا وميثاقًا قد وقع بني احل�سن 
عليه ال�سالم ومعاوية, و�سحيح اأن معاوية مل يِف 
باأي بند من بنود ال�سلح لكن النا�س بطبيعتها التي 
متيل الدعة واملهادنة كانت �سرتى اأن احل�سني قد 
يف  ال�سيوطي  نقل  فقد  م�سروع  غري  ب�سكل  مترد 
االإر�ساد  يف  املفيد  وال�سيخ  اخللفاء  تاريخ  كتابه 
اأنه ملا مات احل�سن بن علي عليه ال�سالم حتركت 
ال�سيعة بالعراق وكتبوا اإىل احل�سني يف خلع معاوية 
والبيعة له فامتنع عليهم وذكر اأن بينه وبني معاوية 
عهدًا وعقدًا وال يجوز له نق�سه حتى مت�سي املدة 

فاإذا مات معاوية نظر يف ذلك.
النتائج  م�سمون  يكون  ل��ن  قيام  اأي  ف��اإن  اإذن   
اأق�سد بالنتائج هنا غري املك�سب الع�سكري قطعًا 
بل ما حققه احل�سني عليه ال�سالم بعد ذلك, وقد 
اأطبقت كلمة املوؤرخني على اأن �سرب احل�سني اأثمر 
يف نهاية املطاف اإذ ما لبث معاوية اأن هلك وكان 

 نهوض
  اإلمام الحسين 

• �سماحة ال�سيخ:
د. حممد كنعان

   �شوؤال طاملا دار يف اأذهان املوؤرخ والدار�ش هو: َ اختار احل�ش عليه ال�شالم زمن يزيد 
للنه�شة والثورة دون زمن معاوية طاملا اأن النظام احلاكم هو نف�شه واالأ�شباب هي نف�شها

 وكّنا قد اأ�شلفنا اأن االإمام عليه ال�شالم يف اأحد كتبه اإ معاوية اأّكد باالأمثلةوال�شواهد نق�س 
معاوية للعهد وامليثاق وا�شتحالله ما حّرم اهلل ، كالوقو يف مواجهة خّط اأهل البيت عليهم ال�شالم 
  ددًا ونق�شد :اأنه اأعاد لالأذهان  ما حاول معاوية تعميَته وهو اأنه ا جعله فاقدًا لل�شرعية

يكن يوما ذا �شرعّية يف حركته ال�شيا�شية اأو على م�شتوى �شلطته التنفيذّية. 

في زمن يزيد 
تحديـــدا
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هناك انقالب يف اأفكار النا�س جتاه احلكم, ولعل 
فيما قاله طه ح�سني يف هذا ال�سدد كفاية حيث 
حني  معاوية  ومات  اخل�سو�س:  بهذا  ه  ن�سّ اأنقل 
بنوع  العراق  اأه��ل  وعامة  النا�س  من  وكثري  مات 
البيت  اأه��ل  وح��ب  اأم��ي��ة  بني  ُبغ�س  ي��رون  خا�س 

الأنف�سهم دينًا. 
ب�سكل  الروؤية  و�سوح  اإىل  ن�سري  اأن  هنا  ويح�سن 
�ساطع فلم يعط احل�سني عليه ال�سالم اأي �سرعية 
حياته  يف  يزيد  لولده  معاوية  اأخذها  التي  للبيعة 
ح��ت��ى ب��ل��غ ب��ه االأم����ر اأن ي��ح��رم ب��ن��ي ه��ا���س��م من 
اأُعطياتهم حتى يبايع احل�سني ومع ذلك مل يفعل 
كتابه  يف  يزيد  �سخ�سية  مزايا  للتاريخ  فّند  بل 
ملعاوية الذي يقول فيه: وفهمت ما ذكرت عن يزيد 
اأن توهم  اكتماله و�سيا�سته الأمة حممد, تريد  يف 
تنعت  اأو  حمجوبًا  ت�سف  كاأنك  يزيد  يف  النا�س 
غائبًا اأو تخرب عما كان مما احتويته بعلم خا�س. 
فخذ  راأي��ه,  مو�سع  على  نف�سه  من  يزيد  دل  وقد 
ليزيد فيما اأخذ فيه من ا�ستقرائه الكالب املهار�سة 
عند التهار�س, واحلمام ال�سبق الأترابهن والقيان 
ذوات املعازف و�سرب املالهي جتده با�سرًا ودع 
عنك ما حتاول, فما اأغناك اأن تلقي اهلل من وزر 
هذا اخللق باأكرث مما اأنت القيه فواهلل ما برحت 
تقدح باطاًل يف جور, وحنقًا يف ظلم, حتى مالأت 
االأ�سقية وما بينك وبني املوت اإال غم�سة ثم ما لبث 
عليه ال�سالم اأن جاهر براأيه عندما مل يكن بد من 
عتبة  بن  الوليد  اإىل  معاوية  كتب  فقد  املجاهرة 
بعد فخذ ح�سينًا  اأما  له:  يقول  املدينة  واليه على 
وعبد اهلل بن عمر وابن الزبري بالبيعة اأخذًا لي�س 
الوليد  فدعا  وال�سالم.  يبايعوا  حتى  رخ�سة  فيه 
ال  مثلي  ق��ائ��اًل:  ف��اأج��اب��ه  ال�سالم  عليه  احل�سني 
يبايع �سرًا وال يجتزئ بها مني �سرًا فاإذا خرجت 
االأمر  للبيعة ودعوتنا معهم كان  للنا�س ودعوتهم 
واحدًا  فانربى مروان بن احلكم قائاًل للوليد: لئن 
فارقك ال�ساعة ومل يبايع ال قدرت منه على مثلها 
احب�سه  ولكن  وبينه  بينكم  القتلى  تكرث  اأبدًا حتى 
باحل�سني  ف�ساح  عنقه,  فا�سرب  واإال  بايع  ف��اإن 
اأنت  ال��زرق��اء,  بن  يا  عليك  ويلي  ال�سالم:  عليه 
على  اأقبل  ثم  ولوؤمت  كذبت  عنقي  ب�سرب  تاأمر 
بقوله:  التاريخي  م�سروعه  �سرارة  واأطلق  الوليد 
الر�سالة  ومعدن  النبوة  بيت  اأهل  اإنا  االأمري  اأيها 

وبنا يختم, ويزيد  بنا فتح اهلل  وخمتلف املالئكة 
فا�سق فاجر �سارب اخلمر قاتل النف�س املحرتمة 
لقد  مثله.  يبايع  ال  ومثلي  والفجور  بالف�سق  معلن 
اأو�سح عليه ال�سالم اخلط الدقيق الفا�سل بني اأن 
باأنه ظامل  الظامل مع علمها  للحكم  االأمة  تر�سخ 
وبني اأن تر�سخ وهي ترى اأنه حكم �سرعي ال يجوز 

االإنق�سا�س عليه.
احل�سني  مواقف  ر يف  تب�سّ اأدن��ى  اإن  االأخ��وة  اأيها 
عميق  ي��درك  ت�سل�سلها  خ��الل  من  ال�سالم  عليه 
تتخمر  اأن  اآث���ر  ك��ل��ه  ل��ذل��ك  ي��رم��ي اهلل  ك���ان  م��ا 
ال��ظ��روف وي��ت��واىل ف�سل اجل��ه��از احل��اك��م ويكرث 
التي  التاريخية  الفر�سة  وكانت  عليه,  الناقمون 
ما  مع  ال�سلطة  راأ���س  على  يزيد  ب�سخ�س  متثلت 
و�سطحية  تهّور  من  �سخ�سيته  ت�ستبطنه  كانت 
وبعد عن احلذر واحليطة والرتوي, وهو ما ظهر 
جليًا يف معاجلته الفا�سحة لنه�سة احل�سني عليه 
ال�سالم ويف ا�ستباحته املدينة املنورة بعد ذلك ويف 
حما�سرته مكة و�سرب الكعبة امل�سرفة باملجانيق. 
بذرة  تنمو يف فرتة حكمه  الذي  احلاكم  هو  هذا 
عبد  اأبو  االأولياء  ابن  الويل  د�سها  التي  االإ�سالح 
اهلل احل�سني يف تراب وجدان االأمة وعميق دفائن 

تراثها.

 س�ا ي  
ي ال�س اأية 

 ة التيية لسر
 اوية لولدا ماأ
 ت يا يد يفي

 الأمر اأ  
 سا  يحر

 ت يامن اأ
 ي س�ايع اي

  ال�س
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  تعُدّ مدينة �شامراء يف افظة �شالح الدين اإحدى املدن العراقية املقّد�شة لكونها 
حتت�شن االأج�شاد الطاهرة لالإمام علي الهادي وابنه االإمام احل�شن الع�شكري عليهما ال�شالم، 
وت�شّم رفات ال�شيدة نرج�س اأم االإمام القائم عجل اهلل فرجه ال�شريف وال�شيدة حكيمة 

اأخت االإمام علي الهادي عليهم ال�شالم، و�شرداب الغيبة ال�شريف لالإمام املهدي  .

•     اأجرى احلوار واأعّده: حممود امل�سعودي   
المدير ا�داري 

�عادة إعمار العتبة العسكرية المطهرة
الشيخ حيدر اليعقوبي

تعر�ست  قد  �سامراء  املطهرة يف  الع�سكرية  الرو�سة  وكانت 
لتفجري غا�سم من قبل اأعداء اأهل البيت عليهم ال�سالم يف 
عام 2006, ولكن بتكاتف املوؤمنني وعزمهم على اإعادة بناء 
الرو�سة املطهرة من جديد وجتاوز هذه املحنة التي �سربت 
ن�سيج املجتمع العراقي, ت�سهد الرو�سة الع�سكرية اليوم مراحل 

اإعمار عديدة منها مت اجنازه واالآخر قيد االجناز.
ولالإطالع اأكرث والدخول يف �سلب املو�سوع كان ملجلة )الرو�سة 
الرو�سة  اإعمار  االإداري الإعادة  املدير  احل�سينية( حوارا مع 

الع�سكرية املطهرة ال�سيخ )حيدر اليعقوبي(.  

 شعوبات� ثّمة  هل  البدء  يف    

الرو�شة  ــار  ــم اإع الإعــــادة  العمل  يف  واجهتكم 
الع�شكرية، وما هي

التي  ال�سعوبات  من  جملة  هناك  باأن  ال�سك  

واجهتنا منها االفتقار اإىل اليد العاملة ب�سبب تخّوف العّمال 
االأمني  الو�سع  لرتدي  نتيجة  العمل  مكان  اإىل  احل�سور  من 
والنق�س احلا�سل يف معدات واآليات العمل, ولكن ا�ستطعنا 
تذليل هذه ال�سعوبات من خالل التعاون والتكاتف املنقطع 
النظري الذي مل�سناه من اجلميع, والغاية من ذلك هو الو�سول 
فيه  ال��ذي حر�سنا  امل�ستوى  هذا  اإىل  االإعمار  اإع��ادة  بعملية 
على اإرجاع الرو�سة املقد�سة اإىل ما كانت عليه �سابقا, ح�سب 
التو�سيات والتوجيهات ال�سادرة من املرجعية العليا املتمثلة 
اآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين  ب�سماحة 

-دام ظله- يف هذا ال�ساأن.
االأمور  من  فتعد  واالإداري��ة  الفنية  ال�سعوبات  اىل  وبالن�سبة 
جتاوزها  ا�ستطعنا  وقد  هند�سي  م�سروع  اأي  يف  االعتيادية 

بفعل االهتمام الذي اأبداه دولة رئي�س الوزراء باإعمار الرو�سة 
الع�سكرية, حيث ا�سرف ب�سكل خا�س على م�سرية العمل خطوة 
بخطوة عن طريق رئي�س جلنة االإعمار يف الرو�سة الع�سكرية 

املطهرة االأ�ستاذ حقي احلكيم.

 از امل�شروعاأين و�شلت ن�شب اإ 

حتى االآن
ومتطورة  متقدمة  مراحل  اإىل  العمل  و�سل   

خا�سة ما يتعلق بتذهيب القبة امل�سّرفة واملئذنتني حيث و�سلت 
ن�سبة االجناز يف القبة اإىل اأكرث من ثلث العمل, وبالن�سبة اإىل 
املئذنتني فقد و�سل العمل اإىل ن�سبة جتاوزت املرتين, كذلك 
اأجنز ما يقارب 0 من و�سع املرايا واملرمر داخل الرواق 
املقد�س, واإكمال ما يقارب اأربعة مقاطع من اأ�سل اثني ع�سر 
مقطعا داخل القبة ال�سريفة واملقاطع املتبقية قيد االجناز, 

و�ستكتمل خالل اأ�سهر معدودة.
 ومازال العمل متوا�سال الجناز م�سلى يتكون من طابقني ي�سع 
ل�ستة اآالف م�سلي, و�سكل امل�سلى عبارة عن اأربع ع�سرة قبة 
ويت�سل ب�سرداب الغيبة لكي ت�سهل حركة الزائرين, اإ�سافة 
اإىل عمل مكثف من ناحية تركيب املرايا للطارمتني ال�سرقية 

والغربية.
اإع��ادة االإعمار يف الوقت احلا�سر ال ت�سمل ت�سقيف   وخطة 
ال�سحن ال�سريف, وقد مّت يف االأول من حمرم احلرام من هذا 
العام فتح م�سيف الرو�سة الع�سكرية املقد�سة الذي خ�س�س 
لزائري العتبة بعد �ستة اأ�سهر من العمل بتمويل من جمموعة 
من االأخوة الذين تربعوا ببناء م�سيف االإمامني الع�سكريني 

عليهما ال�سالم.

ال�شرعة يف االإاز قد تكون على 
ح�شاب الدّقة املطلوبة

 يو  ليكن 
  ة يوم

ما ميوين 
 مامة اليال

ال�سكري يما 
   ال�س
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 ما رّدكم على ت�شاوؤالت بع�س 

زائري الرو�شة الع�شكرية املطهرة حول التاأخري 
   اأو التباطوؤ يف العمل

 العمل ذو موا�سفات فنية عالية جدا, وعليه فهو 

يحتاج اإىل كوادر تخ�س�سية وفنية ذات كفاءة عالية لتحقيق 
امل�ستوى املطلوب, لهذا فاإن ال�سرعة يف االجناز قد تكون على 
ح�ساب الدقة املطلوبة, ونحن كاخت�سا�سيني نرى اأن �سرعة 
كهذه حالة �سلبية ومرفو�سة, وكل ما ي�سعني قوله للزائرين 
اإىل  يحتاج  العمل يف طبيعته  اأن هذا  الت�ساوؤالت,  حول هذه 
وقت وجهد كبريين ونحن يف الرو�سة الع�سكرية املطهرة كثفنا 
اجلهود حيث نوا�سل العمل لياًل ونهارًا على �سكل  )وجبَتي 
عمل - �سفتني( من اجل االإ�سراع لكن ال على ح�ساب اجلودة.

 العمل باأيٍد عراقية اأم ّ هل 

بالتعاقد مع �شركات اأجنبية و عربية
 العمل مت باأيد عراقية ابتداًء من الت�سميم 

الذي مت من قبل املهند�س املرحوم حممد علي ال�سهر�ستاين 
و�سواًل اإىل التنفيذ الذي مت بكادر عمل عراقي من مهند�سني 
وعمال وكادر فني, لكن هناك م�سائل فنية دقيقة ا�ستعّنا فيها 
اأجنبية واخت�سا�سيني من خارج العراق مثل عمل  بخربات 

املرايا وتذهيب القبة.

 از يف عملما هي ن�شبة االإ 

 شباك املرقد الطاهر واأين تتّم �شناعته�
 بالن�سبة اإىل ال�سباك املقد�س فقد ُ�سنع يف قم 

املقد�سة من قبل اأ�سحاب االخت�سا�س واخلربة يف هذا املجال 
العمل,  ملتابعة  دورية  بزيارات  يقوم  عراقي  كادر  وباإ�سراف 
وبدورنا نو�سل مراحل العمل اىل املرجعية الدينية العليا ودولة 

رئي�س الوزراء, وقد و�سلنا اإىل مراحل متقدمة جدًا.
 ومن اجلدير بالذكر اأن �سقف ال�سباك ُي�سنع من الذهب, 
وبقية اجلوانب من الف�سة ومبوا�سفات دقيقة, ونحن عازمون 
وقت  يف  وال�سباك  الع�سكرية  الرو�سة  يف  العمل  اإكمال  على 

واحد باإذن اهلل -تعاىل-

 التي التمويل  جهة  هي  ما    

الرو�شة  يف  ــار  ــم االإع اإعـــادة  عملية  تعتمدها 
الع�شكرية

جهة التمويل هي رئا�سة الوزراء ب�سكل اأ�سا�س, 

اإ�سافة اإىل العديد من املتربعني من داخل العراق وخارجه, 
حيث ن�سهد توافدا كثيفا من املوؤمنني اخلريين للتربع مبختلف 
الرو�سة  بناء  اإع��ادة  يف  للم�ساهمة  والعينية  املادية  االأ�سياء 

الع�سكرية املقد�سة.

 الرو�شة هل هناك تعاون ب 

الع�شكرية والعتبات املقد�شة االأخرى وكيف
الع�سكرية  الرو�سة  بني  وا�سع  تعاون  هناك   

املطّهرة والعتبات املقد�سة االأخرى وب�سكل م�ستمر كامل�ساعدة 
بت�سريع البناء والدعم املايل وامل�ساهمات امل�ستمرة يف اإحياء 
الوالدات وال�سهادات الأئمة الهدى عليهم ال�سالم, خ�سو�سا 
يف الزيارات املليونية التي ت�سهدها الرو�سة املطهرة, وهذا 
التعاون الذي ي�سّب يف خدمة الزائرين هو تعاون مثمر وفّعال 
جاء نتيجة تاآلف جهود املوؤمنني الذين نت�سّرف باأن نقدم لهم 

ال�سكر اجلزيل.

 هل هناك جهود لتوثيق هذا 

الع�شكرية �شورة  الرو�شة  زائري  واإعطاء  العمل 
عنه وعن مراحل تطوره

غاية  م�ساألة يف  ُتعد  التوثيق  عملية  اأن  ال�سك   

اإعمار  اإع���ادة  باأهمية  ك��ان  اإذا  ال�سيما  عمل  الأي  االأهمية 
الرو�سة الع�سكرية املقد�سة, ومن هنا فقد بادرنا بفتح مكتب 
اإعالمي يتابع مراحل االأعمار يوما بيوم ويقوم بتوثيقها عن 
 طريق الت�سوير الفوتوغرايف والفيديو, وبو�سع الزائر الكر
االإعالمي  املكتب  وّفرها  التي  دي(  )ال�سي  اأقرا�س  اقتناء 
لالطالع على �سري العمل حيث خ�س�سنا مكتبا خا�سا لبيع 

هذه االأقرا�س.

 هل لديكم خطة ال�شتمالك  

العقارات واالأرا�شي املجاورة للعتبة الع�شكرية من 
اجل تو�شعة ال�شحن ال�شريف

 من املوؤكد اأن تو�سعة ال�سحن ال�سريف م�سلحة 

تعود ملدينة �سامراء لكونها مدينة مقد�سة ذات مورد اقت�سادي 
اأعدادا  ت�ستقطب  التي  املطهرة,  العتبة  بوجود  يتمثل  كبري 

 اما الم يف 
الروسة ال�سكرية 

 اسرة وامل
 يف و يت سريال

  دوا
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اأي��ام ال�سنة, لهذا فاإن اأي عمل من  غفرية من ال��زوار طيلة 
�ساأنه خدمة الزائرين وا�ستيعاب اأعدادهم الكبرية �سي�ساهم 

يف االنتعا�س االقت�سادي للمدينة.
وبالن�سبة لعملية ا�ستمالك االأرا�سي والعقارات املجاورة فاإنها 
جتري �سمن �سوابط قانونية ور�سمية ن�سري عليها من دون 
اإجبار او اإيذاء, وقد عرّب اأهايل مدينة �سامراء عن رغبة اأكيدة 
بتطوير املدينة وتو�سعتها لالرتقاء بامل�ستوى االقت�سادي الذي 
يليق بقد�سّيتها من خالل اإقدامهم احلثيث على بيع االأرا�سي 
والعقارات املجاورة للعتبة الع�سكرية املطهرة, ونحن م�ستمرون 

بهذا امل�سمار حتى ن�ستكمل ما بداأنا باإذن اهلل تعاىل.

 اأها تعاون  تلم�شون  كيف    

شامراء مع الرو�شة الع�شكرية املقد�شة�
وعالقات  ومتوا�سل  م�سرتك  تعاون  هناك   

والوجهاء  الع�سائر   و�سيو �سامراء  مدينة  اأهايل  بني  جيدة 
فيها مع اإدارة الرو�سة الع�سكرية املقد�سة, يف اإعادة االإعمار 
والتعاون من اجل م�سروع التو�سعة للعتبة املقد�سة, وي�ساركوننا 

اأي�سا يف اإحياء املنا�سبات اخلا�سة باالأئمة عليهم ال�سالم.

 ماذا عن تعاون القوات االأمنية 

الع�شكرية  الرو�شة  مع  �شامراء  يف  املتواجدة 
اأن الرو�شة ت�شهد كل عام اأك من زيارة  خا�شة 

مليونية
 قيادة عمليات �سامراء طاملا كافحت من اجل 

الهدف  لهذا  ال�سهداء  مقّدمًة  االأمني  الو�سع  حت�سني  تهيئة 
الو�سع  ا�ستتباب  يف  كبريا  دورا  ت��وؤدي  اليوم  وه��ي  النبيل, 

االأمني وتهيئة الظروف االأمنية املالئمة للزائرين والتي تليق 
بهذه املدينة املقد�سة, وبيننا تعاون كبري على جميع االأ�سعدة 
اأوق��ات املنا�سبات حيث ت�ستعد القوات االأمنية  خ�سو�سا يف 
اأمنية  اأو�ساع  يف الزيارات املليونية بكل امكانياتها من اجل 
م�ستقرة تتيح لزائري الرو�سة الع�سكرية املقد�سة القدوم من 

جميع حمافظات العراق وخارجه.

 رفع على  االتــفــاق    هــل    

الرو�شة  ــول  ح املــوجــود  الكونكريتي  احلــاجــز 
التجارية  املــحــالت  وفــتــح  املــطــّهــرة  الع�شكرية 

املغلقة
بقيادة  ترتبط  الكونكريتي  احلاجز  ق�سية   

عمليات �سامراء, وهي م�ساألة موؤقتة -اإن �ساء اهلل- و�سوف 
تنتهي عندما ترى قيادة عمليات �سامراء اأّن الو�سع االأمني 
فتح  ويعاد  الكونكريتي  بذلك, فريفع حينها احلاجز  ي�سمح 

املحالت التجارية املحيطة بالعتبة املقد�سة.

 توافد قّلة  تف�شرون  كيف    

 الرو�شة الع�شكرية الزائرين اإ
 يت�سور بع�س الزائرين الكرام اأنه ال توجد 

خدمات كافية كتلك التي توجد يف العتبات املقد�سة من اأماكن 
جمّهزة ملبيت الزائرين وتقد اخلدمات, ورمبا كان هذا غري 
متوفر بالفعل يف الوقت ال�سابق, لكننا ا�ستطعنا اأن نوفر مكانا 
واأعلّنا  وجبات,  ثالث  على  الطعام   وتقد الزائرين  ملبيت 
الرو�سة  يف  باملبيت  يرغب  ملن  االحتياجات  كافة  تهيئة  عن 
والطعام  املبيت  توفري  يف  جنحنا  وقد  املطهرة,  الع�سكرية 
التي قدمت  والهيئات احل�سينية واملواكب  الوفود  للكثري من 

اإىل �سامراء يف حمرم احلرام.
واأدعو من خالل جملة )الرو�سة احل�سينية( االأ خوة املوؤمنني 
اأنه لدينا كّل امل�ستلزمات  الذين يرغبون باملبيت واأقول لهم 
و�سبل الراحة التي يحتاجونها لي�س لليلة واحدة واإمنا الأكرث 

من ذلك.

ما هي كلمتكم لالإعالم 

اأن  االإعالميني  االإخ��وة  اأنه على  اأبنّي  اأن  اأود 

اإعادة  االآن من عملية  يتم  ما  لنقل  �سامراء  اإىل  يتوجهوا 
االإعمار, وما يبذل من جهود يف هذا امل�سمار, وكذلك يجب 
اأن يقوموا بتحفيز النا�س  لزيارة االإمامني الع�سكريني عليهما 
ال�سالم, وليكن كل يوم جمعة يوما خم�سو�سا لتوافد املوؤمنني 
على زيارة الرو�سة الع�سكرية املقّد�سة بعد انتهائهم من زيارة 
مدينة كربالء املقد�سة ليلة اجلمعة, هذا من جهة ومن جهة 
اخرى فاإن يوم اجلمعة هو اليوم املوعود لظهور االإمام احلجة 
يوم  يوم اجلمعة  فليكن  بيته,  و�سامراء  فرجه-  اهلل  -عجل 
زحف جماهريي مليوين لزيارة االإمامني الع�سكريني عليهما 

ال�سالم. 

 ا اأا�ست 
 يا ملوفر مكا

 درين واال
   اال

وات   
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ر�سوله  تعاىل  اهلل  خاطب  وقد 
واآله و�سلم  )وال  �سلى اهلل عليه 
خ�سيمًا(وهذا  للخائنني  تكن 
اإلينا,فالندافع  موّجه  اخلطاب 
حياتهم  �سوؤون  يف  اخلائنني  عن 
, والنربر اأعمالهم باأن جند لهم 
العذر الأنهم خانوا املجتمع وخانوا 
احلياة , وقد قال اأمري املوؤمنني علي عليه ال�سالم :) اإن 
اأعظم اخليانة خيانة االأمة (..وخيانة االأمة تتمثل يف كثري 
من االأو�ساع واحلاالت املتنّوعة , فيخون احلاكم اأمته , 
بتعامله معها بالظلم واجلورواال�ستبداد وقمع احلريات , 
ويخون النا�س اأمتهم فيمكّنون العدو من احتالل وطنهم , 
ويخونون اأمتهم , فيتج�س�سون ل�سالح العدو حتى ميكّنوه 
من ال�سيطرة عليهم , وخيانة االأمة اأي�سًا هي اأن ُتّوجه 
اأجيالها  اإىل االنحراف والت�سليل , وينال �سفة اخليانة 
اأي�سًا هوؤالء الذين يعملون على اإثارة الف بني �سفوف 
اأبناء الوطن الواحد , اإن كانت ف طائفية اأو مذهبّية اأو 
�سيا�سّية , ويدعون اإىل التباغ�س والتحا�سد والتحاقد بني 

النا�س يف اأي موقع من مواقع 
التحديات والتعقيدات االأجتماعية وال�سيا�سية ..

وي�سيع  الفرقة  ليزرع  يتحّرك  اإن�سان  كل  فاإّن  وعليه 
الفاح�سة ويهيء الظلم والباطل بني النا�س ويبذر احلقد 
بينهم ,ليمزق وحدتهم وي�سعف واقعهم , هو اإن�سان خائن 

 هلل ور�سوله والأمته ووطنه
و يف ظل التعقيدات ال�سيا�سية واالق�سادية واالجتماعية 
التي يعي�سها النا�س يف هذه املرحلة , فاإن كل اإن�سان يعمل 
على اأن يثري حقدًا اأو فتنة اأو نزاعًا اأو يعمل على تعطيل 

القوانني اأو دعم وتاأييد الظاملني اأوالدفاع عن ال�سارقني 
والت�سرت  الق�ساء  م�ساءلة  عن  واإبعادهم  واملف�سدين 
على جرائمهم واختال�ساتهم وخياناتهم فهو خائن هلل 

ولر�سوله والأبناء وطنه و�سعبه
وما علينا اإال اأن نراقب اهلل ور�سوله يف كلماتنا واأعمالنا 
وعالقاتنا ويف تاأييدنا اأو رف�سنا , وعلينا اأن نح�سب ح�ساب 
اهلل وح�ساب الوقوف بني يديه �سبحانه وتعاىل غدًا يوم ال 
ينفع ال مال وال بنون, يف كل اأمر نفعله اأو نرتكه  قبل اأن 
نح�سب ح�ساب امل�سالح واملنافع واملح�سوبيات والعالقات 
النا�س  نح�سب ح�ساب  فال  اأحد,  اأي  اجتاه  ال�سخ�سية  
وال�سيا�سية  االجتماعية  مواقعهم  يف  النا�س  كان  مهما 
واالقت�سادية , ولكن علينا اأن نح�سب ح�ساب اهلل وح�ساب 
التاريخ وح�ساب االأجيال القادمة التي تنتظر منا اأن نذلل 
وطنًا  الأبنائنا  ونقدم  االأمور  لها  ونوطيء  ال�سعاب  لها 
عزيزًا حّرًا كرميًا راف�سا وجود جيو�س االحتالل وممنوعا 
 , وال�سارقني  اخلائنني  وعلى  الفا�سدين  احلكام  على 
ونعمل عليها حتى  لها  نبادر  اأن  الأنها م�سوؤوليتنا وعلينا 
ترتحم علينا اأجيالنا القادمة وعندما يتذكروننا فاأنهم 
ماذا   : عنا  يقولوا  اأن  ...والنريدهم  بخري  �سيتذكروننا 
اآباوؤنا واأجدادنا غري اخليانة والدمار والف�ساد  ترك لنا 
ذا  وما  والظلمة,  الطواغيت  غري  لنا  �سنعوا  وماذا   ,
اأ�س�سوا  لنا من اأ�سا�س غري اأ�سا�س املحا�س�سة والتفرقة 

 واملح�سوبية
وهذه   , لنا  اهلل  اأعطاها  التي  الذهبية  فر�ستنا  فهذه 
ف�سحتنا الرحيبة التي اأكرمنا بها املوىل �سبحانه وتعاىل  
فالينبغي اأن ن�سّيعها من اأيدينا ونلوم اأنف�سنا بعد فوات 
ونحن  منها  واال�ستفادة  معها  التعامل  عدم  على  االآوان 
اأُخرجت  اأمة  وخلري  �سعب  خلري  مرياث  اأعظم  منتلك 

للنا�س........

 اأعظم ايانة  

• عبدالهادي البابي 

املــاأثــور   احلــديــ يف  ورد 
ــواد عليه  عن االإمــام ا
ال�شالم قوله: )كفى باملرء 
اأمينًا  يــكــون  اأن  خيانة 
يكون  اأن  (..اأي  للخونة 
ويوؤيدهم  ين�شرهم  ن 
ويدعمهم ويحارب الأجلهم  
واملف�شدين    اــونــة  الأن 
ن  ويتكاثرون  يــقــّوون 
يــ�ــشــاعــدهــم ويــعــاونــهــم 
خياناتهم  على  ويغطي 
ومفا�شدهم ونع الق�شاء 

اأن ينال منهم ! 
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�شمّو النبّوة وذّل ابابرة
 لقد ا�شطفى اهلل عز وجل بالد ما ب النهرين )العراق( 
لتكون منبعا لر�شاالت العديد من االأنبياء يف الدعوة والتبليغ، 
ال�شهداء  ثناياها   بــ حتت�شن  رو�ــشــة  البلد  ــذا  ه اإن  بــل 
وال�شديق واالأولياء، ومتحف كبري  ي�شم يف اأرجائه تاريخًا 
حافاًل ب�شجل االإن�شان على االأر�س واآثاره يف تلف االأزمنة 
احل�شارة  مع  ق�شته  وا�شحة  ب�شورة  حتكي  والتي  والدهور، 

ختلف ت�شمياتها واأزمانها.

  مقام والدة إبراهيم الخليل
وأثر النمرود 

ومن تلك االآثار ال�ساخ�سة اأر�س بر�س )بور�سيا( وهي قرية 
يف بابل, وحتديدا بني الكوفة واحللة, وبور�سيا هو اال�سم 
االأقدم للمنطقة التي ت�سم مقام والدة النبي اإبراهيم عليه 
النمرود, الطاغية الذي  ال�سالم, وعلى مقربة منه �سرح 
اأراد حماربة خليل اهلل حتى و�سل به االمر لبناء حمرقة 
االنبياء  ابو  الإحراق  اليوم,  �ساخ�سة حتى  اآثارها  مازالت 
ولكن النار كانت بردا و�سالما على ابراهيم باأمر اهلل -عز 

وجّل- 
واختلفت االآراء حول �سخ�سية والد اإبراهيم عليه ال�سالم 
 فمنهم من قال ان اآزر هو والده واآخرون قالوا اأن والده تار
وقد ذهب اأ�سحاب الراأي االأول اإىل ما ورد يف االآية الكرمية 
اآلهة اإين اأراك  )اإذ قال اإبراهيم الأبيه اآزر اأتتخذ اأ�سناما 
وقومك يف �سالل مبني(. واأما اأ�سحاب الراأي الثاين فقد 
قالوا اإن اأزر عمه ولي�س اأبيه الأن اأباه تار فقد نقل االأفا�سل 
 تار اإبراهيم  وال��د  ا�سم  اأن  الن�سبني  بني  خ��الف  ال  ان��ه 
الزمن  باالأب يف  العم  ت�سمية  وهذا غري م�ستبعد ال�ستهار 
ال�سابق, وقد ذكر النبي �سلى اهلل عليه واآله ذلك بقوله: 
اأرحام  اإىل  الطاهرين  اأ�سالب  من  اهلل  ينقلني  يزل  )مل 
الطاهرات, حتى اأخرجني يف عاملكم هذا, مل يدن�سني 
بدن�س اجلاهلية( ولو كان يف اآبائه كافر مل ي�سف 

جميعهم بالطهارة. 
ويف جولة ملجلة )الرو�سة احل�سينية( بني ثنايا هذا املقام 
الب�ساتني,  بها  ربوة عالية حتيط  يقع على  الذي  ال�سريف 
ومبقابلها على ربوة اأخرى يقع �سرح الطاغية النمرود الذي 

لعنه اهلل تعاىل وخ�سف معبده الوثني.
املكان   ه��ذا  يف  التقينا 

)ابراهيم  املقام  خ��ادم 
عبيد حميد( فقال" هذا 
بالق�سة  ي��وح��ي  امل��ق��ام 
ال��ت��ي حدثت  امل��ع��روف��ة 
النمرود  الطاغية  ب��ني 
والنبي ابراهيم عليه ال�سالم, حيث اأ�سار كهنة النمرود باأن 
وليدا جديدا يف ذلك الزمان �سيق�سي على النمرود, ولذلك 
قام هذا الطاغية باالإيعاز اإىل جنده بقتل كل طفل يف هذه 
الأن  ال�سالم  عليه  اإبراهيم  اأم  دعا  االم��ر  وه��ذا  املنطقة, 
تخفيه عن النا�س فو�سعتُه يف املغارة التي هي االآن �سرداب 

يقع حتت قبة املقام 
ال���������س����ري����ف 

مبا�سرة".
عبيد"  وي�سيف 

واملقام عبارة عن جممع متكامل حيث ال�سحن ذو الف�سحة 
الوا�سعة التي تطل على باَبني اأمامي وخلفي, ويحتوي املقام 
جوانبه  من  املقام  مبركز  يحيط  رواق  على  الداخل  من 
االأربعة ويغطي م�ساحة 256م2, وتطل منه على ال�سحن 
بابان اأحداهما املدخل الرئي�سي ملركز املقام واالأخرى تقع 

يف اجلهة املقابلة لهذا املركز".
وتابع ابراهيم" اأما احلرم الداخلي للمقام فهو عبارة عن 

حجرة يتم الدخول اإليها بعد اأن نرتقي اأربع درجات 
تقع يف اجلهة الداخلية, ويف جانب باب املقام من 

الداخل هناك �سلَّم ذو �سبع ع�سرة درجة توؤدي 
اإبراهيم  فيها  ولد  التي  املغارة  اإىل  ن��زواًل  بك 
م�ساحة  بنف�س  واملغارة  ال�سالم,  عليه  اخلليل 
ويف  24م2,  مب�ساحة  تعلوها  ال��ت��ي  احل��ج��رة 
لل�سلَّم  املقابل  املغارة  احد جوانب 

تقرير:
في�سل غازي
�سباح الطالقاين
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ب�سباكني  يطل  للحائط  مال�سق  خ�سبي  �سندوق  نالحظ 
على و�سط املغارة وب�سباك واحد على اجلانبني االآخرين, 
اأما اأبعاد ال�سباك فهي1م عر�سًا و2,5م طواًل و3م ارتفاعًا, 
مرت  ن�سف   xمرت )ن�سف  قيا�س  �سخرة  بداخله  ويوجد 
التي  ال�سخرة  اأنها  يقال  �سغرية  ثقوبا  حتتوي  تقريبا( 
اأنها  اأي�سا  ال�سالم, وقيل  اإبراهيم اخلليل عليه  ُولد عليها 
ال�سخرة التي اأغلقت بها اأم اإبراهيم املغارة بعد اأن و�سعت 

ابنها يف داخلها".
واأو�سح ابراهيم" على م�سافة مرتين اأو اقل من هذا 
ال�سندوق هناك فتحة �سغرية يف ال�سقف تطل 
على الرواق املوجود يف االأعلى باأبعاد )0,5م× 
املالئكة  طريق  اأنها  اج��دادن��ا  وي��روي  0,5م( 
الذين هبطوا حلماية اإبراهيم عليه ال�سالم من 

كيد الكائدين, 

اأمتار  ع�سرة  بارتفاع  خ�سراء  قبة  الداخلي  احل��رم  وتعلو 
اإبراهيم  يرفع  )واإذ  اآي��ة  طوقها  على  ُكتب  )5م(  وبقطر 

القواعد...(". 
وعن مراحل االإعمار قال اإبراهيم" اأن اآخر مرحلة اإعمار 
�سهدناها كانت عام 1963م واملقام اليوم بو�سع غري جيد فهو 
بحاجة ما�سة الإعادة بناء كاملة بدءا من ال�سياج اخلارجي 
واأر�سية ال�سحن القدمية واملتك�سرة, ومرورا برتميم احلرم 

والقبة واللوازم الكهربائية وال�سحية وغريها".
واأما عن اأثر النمرود حتّدَث خادم مقام والدة النبي ابراهيم 
اخلليل عليه ال�سالم )عبا�س �سلمان( قائاًل" على بعد اأقل 
ال��ذي هو منرود  من كيلو مرت ي��رتاءى لك �سرح الطاغية 
بن كنعان بن �سنحاريب ابن منرود بن حام بن نوح, وقد 
ُولد اإبراهيم عليه ال�سالم يف عهده, وكان منرود قد ملَك 
رّبا,  نف�سه  النا�س وفر�َس عليهم  وا�ستعبَد  والغرب  ال�سرق 
عقولهم  و�سخافة  النا�س  لدى  االجتماعي  الوعي  ول�سعف 
 وقلة تفكريهم اتخذوه مع اأ�سنام لهم اأربابًا من دون اهلل
ف���ت���وج���ه���وا ال��ي��ه 
اأ�سنامهم  واىل 
ب�����ال�����ع�����ب�����ادة 

واخل�������س���وع 

واخل�سوع والظاهر اأن هذا ال�سرح الكبري كان بناوؤه م�سيدا 
على طراز الزقورة املعروفة عند ال�سومريني, وكانت هذه 
املنطقة املحيطة بنا االآن مركزا ملدينة بر�س التي هي مقر 

النمرود".
وختَم عبا�س بالقول" ان ما ينق�س هذا ال�سرح احل�ساري 
الكبري  والديني  واالأث��ري 
املتمثل مبقام والدة النبي 
والذي  اخلليل  ابراهيم 
من  ال���زائ���رون  يق�سده 
وخارجه,  العراق  داخ��ل 
انه ال توجد اإدارة للمقام 
وال توجيهات اأو اإر�سادات دينية, ف�ساًل عن انعدام تواجد 
مفارز للحماية والتفتي�س يف املداخل, وهناك حاجة ما�سة 
اأي�سًا اإىل مكتبة عامة ي�ستفيد منها الزائرون والعاملون يف 
املقام حيث اأجواء الهدوء وال�سكينة املتناهية يف هذا املكان 
ال�سريف ت�سجع كثريا على املطالعة والتزود بالعلوم واملعارف 

الدينية والتاريخية والثقافية".

باب ال�سرداب املوؤدي اىل املزارمقام والدة النبي اإبراهيم

اأطالل معبد النمرود مقام الوالدة 
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القيمة ال�شرعّية )للراأي( 

يف  اليمة    ا�سيية  الروسة  ة  سرت 
اأداا   –  موة مالت فكرية 
 وو سال�ا  ود الراأ مال متة 
ار ا ال�سا لد ميع   حدي ساام
 ا  سوا املو ا  وا راالأ
 ا سومو م رية ودا ك اأ
 لو واأ اسر وامل ديا ايمة ل األ

�سع والدالو من األوا
  الراأ مال ةرواأ ر اياأد اأو
اية من   يالت  او  ا  ا  ات

يةراة الالو
د اأ ا م مسرو ل ر في ول  ومن املوؤ
د يا  اأ ية التسرال واو من ال  و
 و�س  لوا  ي ا س ال  وس�رال
 ال  ا  كتا  م ة   حاسال والأمة 
 سام مات اأملن امل�س وا س لك يا في
الراأ   مسا الدين الا  ادة 
 املال   من ي يال  لال  الو
اأما مسا الراأ ف اياة اأسكالا وداياا 
ا ا يك�س ساا  ا ومروا وسااومت

ااس رفة يفم
امتياا  املرفة    يف   اي  ال  و
 يالت ا تما حد  نوم تو د

واوال
  د ا مارفة اامل  من ي ال فالراأ
يف سريع ا وارا لاأ اأكام سة 
 ف اات ل ية لمر ستكو�  يةسواملو
 رايف ال  ر س الت كان الأ ت ةيس�
الكر فح مد  ا يو اليامة 

يامةال يو ا را رامو
وال ريد رس ا و يا اليمة السرية 
 سو ركال رارات الدي يف راأل
ال   ك ل ي اول راأال كااأ ملا يت


ية التاليةراال واال ليوا

اول ما الدين ال�سم ما ك ل ير 
 كي لك ماأ اليو ا ا ر ول
 اي س�ال لك سيو مت يك مواأ

الدين ماية اية اال  سم�و دة ةاملا
 تما ا لكا ين ا يف سا داأ و اف
  املد سو ن  و  املد ا ال وا
سوا سسيا وا  ل فوسع سريات 
الراأ ا ا سريات الرا الكر اا و 

مالية الدينيف ا سال 
  ر ال اأ في دا ا ل ا ياا
 وامن اأ و�س لوا ي ا س ال ل�سا
 تسحا ت منسد امن اف ر وما وما ف
 ا ول ليا وما اأ ايف ا ف الكرا
 يو ل وو ا ا ون ال ا يوم
 ا  سسال  اتال من   رفت جال
  و   و ل و  ا  ولل  ويةال ة  ال�س  اتا
       مي ال     م ا    أ ل ي او  أ ال    ا  ي 
     د اأ  ن م   ك م ا  م ف      و ال    م ا    ل

  –  ةاا ين  ا 
 ال�سما   واد  ة  الدين  مسدية   اال
و اتة لتر ودة املتد وا�ستامت وا 
 ل ا ساوا دتدة املدة المة لوو ي
     سو ا  م  ين الد  ن م   كل   ر س ا ول

 ي ا را   ا ي سا و مو يلا ا ي  واأ  ال و او
 ي وا ف  ر ت لو ين وا الد يم اأ اأ  ي�س و  و�س مو
  ت جي   ا  يلا   و  د ا  م    ر س امل      
  سوال ي  ن ي م  يلا  د ي و ا سن ي م  يلا


  ا  ا م د  ن م لوا ا  ر  ا مو ا ولو

  سوال    ي يا    ال
الدين و س في وس يف   اا  راأال فوسع 
 يالأل امتدا  ةل   ت دةو
املا�سة لوية الدين ما ر فيما مس من 

ال�سماوية ياالأ
 و�س لوا ي ا س رال ال اا
 اأ  امتياو     فيما   ا  ااأم  وؤوس�م
 ل  ومع رة واة والأمااات ال
 و�س لوا ي ا س ي  يح ا فا
   والت  ساال اأو   والي  اا يتع   اأ من 
 سر ولن  ا ا لا �لي وااأ 
  تع مت ت ساول ال والي 
ا د ا و الد ولن ا اأوا د 
ال ا من ال ما ل من ا من و ول 
 رسع اأيف مو ا او  رةالس
   ال ن م ا  ا م د  ن م  ا و اأ  ا ن ول 
 سااأي او    رةال  امل ال ن مل اا ا
   ال ن م ا  ا م د   ا و اأ  ا ن ل و

  دالر او لو  ن و م  ا ن م ا ل م
 الر�سو  اأ الدين ماة اواأما ا وفت
دين   ات  وي  و�س  لوا  ي  ا  س
 سسال الراأ لأ ا سر يف تحكا وراأي

اين اأما الدين ف وة من ال

الكر  راال ديرات  يف 
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 دو ال اكال  يف اامل ا  اس�ام
ات ل ف اأما الراأ تةا سية دوال

 د ي سال وات  ل وا ما ين ا ال  يا اأي ا ا
  م ا  ج ف دا م ت م  ك م ت  ن مو  ر  تاأ و
   ك م  د  ا و    ك حي  ال ن م ت  ا م

�  دةاملا�
 حكل دال و وي ا ا  سر دف
 يدا دال وال يف ا يحكموا دووا الو
 ا م دوال ات ل ل فالراأ ن الراأ

ل يت
 ا  ا من  الدين  مسدية   اأ ما   سا�سا�
 داو  واأ�سا�س  دال مسدية   اف  او
 ا د األو او ا وامل  اا
فا     اأمر ما  يحيدوا   اأ  س�و  يااأ
  سر  ملا   ال�س يما   او ن   يماس�
 ول يف ما لديفتحا – كام – سما يدي
  و ة ج  و  س�  و ع س�  ل  اأ ا    ا  ا
 ا   ا يف ين ا و ي    اأ  ا  ف ة د او ة ج 
   ا    ا  ت ج  ا وؤ س�   م  د ل ا  

 – 
 ة التاملراف   او ا ا  دو
 ا   اا و او اي ا ول راأي ارااأ
 لو   ا  �اال      ك ا ف  أ ال يف ة ي 
 ين ال   ا   ا  ي  س� ن     سي ف  و  ال  ع ت
وا  س� ا   يد د س ا    ل  ا ي  ن �س  و سي

   ا س�  ا  وي
ماي دو ل ووال فالراأ

الد  ويوسع   مو�س  ا ا سة  يف  لا   اسا�
السال اسر ما في الكاية األ مكاة 
 ا سر اأما راأل

وكالي فراأ مو�س ي ال�س ير املكر يف 
ما ا  الد السال ت اس ا ا 
املتاة ملالت و الد  ا فس ن   اأ

مم من ف فيما ير ي األ و
 كا  يتو ا اأ�ستا  مو�س افا
الار لكن اأكا ا تجاو املار ا ما 
و الواع ا الا د ا ا ما ر 
 ا كا وال ال�س ي سرا و من
ا  م ي واأ  ل  ر ماأ ن  ت  ا ف مو ول ا

  الك ا  س  ي  ع  س�  
 الكر رايف ال الراأ مة اي و لو اام
وما   سل ال�سية  السوة   ن  وو 
 ي واح د اأ الرا ا�ستدما  سما
 ي سع ل يح�سدو موو د فسع وايف مو
 ين ال لا ا ا ر ا مو ا ول يف
ن  ا م ي   كل ر ا مو  اأ رال  ا ا ل ااأ  
 و   ف الية  ا   ك     س ف
 ة اوؤ اساة ا ما يف الراأ من 
 راأي سيدي وال الد والتاوالت  والتم
يف  الأيا الارة فو ل ي ال ن املالة 
 وال مة  املتحك واملاية    سوالت واملاة 
الدوات  ر  ااسرة  اأياما   ا واا 
 ف ةسريال واملا اال اية واسال
 اال اا ة اة املتساا سوتيجة و
لكن   ةرفيوامل املوسية  لساا   ساوامل
الراأ يف الو ال�ساة لر�سالة ال�سمية 
 ومن ال ارا و دا ل يتد ما وو
و�سار التسرفات السسية وما ا الراأ ل 
 لل الأ وس لد ا ا  وي
 ا ل الراأ اأ الكر راال وا يكن يف 

ي تمدي
 ا ي  ال   اأما   وي  ا  رول  اا�س
 ال�س ي ا ي سياااليمن و ا اس�
 اأ�سن   و ا سا اواأ ت ا  ف

ي ساأ فكي م
 ا ي اأ  الرواية ما يد  يف �لي وو

 راأي سي ا ال�س ي
 كا اا   د  تمة الرواية لأ

 و  ماال لد الراأ
  دسي� ا اأ اف يا ااأ ال اأ 
 ي   يف ال ا دو  ل�سا وي
 س�ما اأ لأمت وم م ا  ال�س

د من 
التا ال�سوؤا الةامل  تو سراا

  ةرا راأال كااأ  تمدامل يدل ي
 اتيسر الأل�سن اا  امت من كاالأ

ا ول من لت�س
   ا     ك ال   كت س� لاأ   س ا  مل  واول   لو
 ين ال   ا    ك ال   ا     وا   تل  ا ر  ا   و
حال و ح  ي ل  ك ال  ا   و   ي

بقلم:
عبد الرزاق ال�شيخ باقر اابري
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ور�شة ال�شباكة يف العتبة احل�شينّية املقّد�شة 
قلوٌب موؤمنٌة و�شواعُد ال تكّل...

1- �سيانة وجتديد وتطوير �سبكات املاء واملجاري داخل 
جلميع  وك��ذل��ك  ال�سريف  احل�سيني  ال�سحن  وخ���ارج 

الوحدات التابعة للعتبة املقد�سة .
املقد�سة  للعتبة  التابعة  امل��اء  ت�سفية  اإ�سالة  ن�سب   -2
وكذلك  املدينة  داخ��ل  )البوبيات(  منطقة  يف  الواقعة 
ن�سب معمل الثلج الواقع يف نف�س املكان واإجراء اأعمال 

االإدامة اخلا�سة بهما .
احل�سينية  بالعتبتني  املحيطة  النافورات  تاأ�سي�س    -3
والعبا�سية املقد�ستني ونافورات حدائق اجلزرة الو�سطية 
لكل من �سارع باب القبلة و�سارع ال�سهداء باالإ�سافة اإىل 

اأعمال ال�سيانة التابعة لها .  
ال�سحن  داخ���ل  احل��ري��ق  اإط��ف��اء  منظومات  عمل   -4

ال�سريف . 
الواقع يف  املقد�سة  العتبة  االأعمال اخلا�سة مب�ستل    -5
ت�سمنت  والتي  احل�سينية  ق�ساء  من  احلافظ  منطقة 
ن�سب غطا�سات املاء وتاأ�سي�س النافورات املوجودة حاليا 
يف امل�ستل وعمل منظومات الري وكذلك منظومات البيوت 
الزجاجية وكذلك مر�سات احلدائق واملجموعات ال�سحية 

وملحقاتها وكذلك اأعمال ال�سيانة التي حتتاجها .
للعتبة  التابعة  املياه  وت�سفية  ن�سب حمطات حتليه   -6
احل�سينية املقد�سة الواقعة على الطرق املوؤدية ملحافظة 
كربالء التي ي�سح فيها املاء ال�سالح لل�سرب والتي يفد 
عربها مالين الزائرين على مدار العام يف كل من حمطة 
هور ال�سيب الواقعة على طريق )احللة /كربالء( وحمطة 
على  الواقعتني  الربع  خان  وحمطة  العطاء  ك��راج  موقع 

ال�سيانة  اأعمال  اإىل  باالإ�سافة  اال�سرف  النجف  طريق 
اخلا�سة بها كون الت�سغيل يف هذه املحطات ب�سكل يومي 
الغر�س  لهذا  يوميا  منت�سب  بتخ�سي�س  الور�سة  وتقوم 

وب�سكل دوري .
  7- عمل مناهل ماء ال�سرب داخل ال�سحن ال�سريف. 
حيث اأخذت ور�سة ال�سباكة على عاتقها القيام بهذا العمل 
داخل  الرتامز  عن  اال�ستغناء  من  فكرته  تتاألف  ال��ذي 
ال�سحن ال�سريف وما تتطلبه من جهد يف ملئها وتنظيفها 
ب�سكل يومي وكذلك احليز الذي ت�سغله وذلك بعمل مناهل 
مال�سقة  ال�سريف  ال�سحن  داخ��ل  ال�سرب  مل��اء  ثابتة 
للجدران تفي بهذا الغر�س دون اأدنى جهد وتعقيد وقد 
قامت ور�سة ال�سباكة بهذا العمل وما يت�سل به من اأعمال 
ملحقة وعلى درجة عالية من الكفاءة . اأما م�سوؤول ور�سة 
فقد حدثنا  عبا�س جهاد  املنت�سب خ�سري   االأ ال�سباكة 
قائال : هناك اأعمال تقوم بها الور�سة منها االأعمال اأثناء 
الزيارات املليونية خدمة للزائرين يف مواكب العتبة  من 

عمل منظومات الغاز ال�سائل وعمل )ال�سحيات(واالأعمال 
اخلا�سة باملن�ساآت ال�سحية املتنقلة على طريق الزائرين 
وهناك اأعمال اأخرى اإذ نقوم بعمل التاأ�سي�سات ال�سحية 
وربط �سخانات وم�سخات املاء ومنظومات واأجهزة تنقية 
املتعددة  واأق�سامها  للعتبة  التابعة  الوحدات  جلميع  املاء 
وكذلك نحن من يقوم ب�سيانة هذه االأجزاء ب�سكل وهناك 
اأعمال تقوم بها الور�سة مثل تن�سيب منظومات تنقية املاء 
ب�سكل  وتبديل مر�سحاتها  و�سبكاتها  فوق �سطح احلرم 
دوري واإجراء اأعمال ال�سيانة لها وقد �ساركت الور�سة يف 
عام 2009م اخلدمة والعمل مع العتبة الكاظمية يف بغداد 
مبنا�سبة ذكرى ا�ست�سهاد االإمام مو�سى ابن جعفر )علية 
ال�سالم( وتاأدية اخلدمة لزائري االإمام  واالأعمال كثرية 
وهناك اأمر البد من التطرق له وهو اإن ور�سة ال�سباكة هي 
التي  الور�س االأخرى  الوحيدة بني زميالتها من  الور�سة 
تعتمد نظام )اخلفر( اأي اإن هناك منت�سب يوا�سل الدوام 
بعد انتهاء �ساعات العمل الر�سمية وذلك لتفادي احلاالت 
الطارئة اإذا ح�سل خلل يف حمطات املاء اأو الربادات وما 
ليوم  بالن�سبة  وكذلك  االأ�سبوع  م��دار  على  وهكذا  �سابه 
اجلمعة من كل اأ�سبوع فقد خ�س�ست الور�سة منت�سبني 
اثنني لنف�س الغر�س . ويف اخلتام حتدث م�سوؤول الور�سة 
عن ما يبديه منت�سبو  هذه الور�سة من تعاون اأثناء العمل 
وروح املبادرة وعدم الكاللة وامللل فحب االإمام املخدوم 
هو مدد اخلادم املطيع واحلمد هلل الذي وّفقنا خلدمة 

موالنا اأبي االأحرار ون�ساأله التوفيق والت�سديد . .

ور�شة ال�شباكة هي اإحدى الوحدات التابعة لق�شم ال�شيانة يف العتبة احل�شينية املقد�شة والتي تقوم جموعة من االأعمال ب�شكل يومي على مدار 
العام اإذ تقوم هذه الور�شة باأعمال �شيانة طات وبرادات املاء واأنابيب املجاري واملجاميع ال�شحية واأعمال اأخرى ولت�شليط ال�شوء اأك حول 
هذه الور�شة وما تقوم به من اأعمال التقينا املهند�س املدين حيدر عبد االأمري ال�شعدي م�شوؤول �شعبة االأعمال املدنية والذي حتد لنا عن تفا�شيل 

عمل الور�شة وما قامت به من اأعمال وهي كاالآتي:  
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)ذخائر  يف  الطربي  بن  احمد  الدين  حمب  روى 
عن  ب�سنده  القربى(  ذوي  مناقب  يف  العقبى 
ابن  علي  يف  االية  هذه  نزلت  قال:  انه  عبا�س  ابن 
 / املوؤمنني  قلوب  ودا يف  لُه  اهلل  ابي طالب )جعل 
ابو  االمام  واخرج   9ج1/�س ال�سافعي  الطربي 
عبد اهلل �سم�س الدين الذهبي يف تذكرته عن النبي 
لعلي )عليه  انه قال  واآله و�سلم(  )�سلى اهلل عليه 
ال�سالم( اليحبك اال موؤمن وال 
�سحيح   9 منافق  اال  يبغ�سك 

م�سلم كتاب االميان 61/1.
ويقابل ذلك دعاء االمام زين 
يف  ال�سالم(  )عليه  العابدين 
)اللهم  ال�سجادية  ال�سحيفة 
واله  حممدا  خ�س  يامن 
بالر�سالة  , وحباهم  بالكرامة 
االنبياء  ورثة  وجعلهم   , بالو�سيلة  وخ�س�سهم   ,
وختم بهم االو�سياء واالئمة , وعلمهم علم ماكان 
تهوي  النا�س  من  افئدة  وجعل   ( مابقي  وعلم 
اليهم( . ف�سل على حممد واله الطاهرين , وافعل 
بنا ماانت اهله يف الدين والدنيا واالخرة انك على 
المري  ثابت  العظيم  الود  هذا  .ان  قدير  �سيء  كل 
املوؤمنني )عليه ال�سالم ( واوالده يف قلوب امل�سلمني 
نفو�سهم  هوى  اأن  حيث  خا�سة  و�سيعته  عامة 
االمياين بود اأهل البيت ملجرد ذكرهم فهي نفحات 
خمتارون  النهم  بها  اهلل  حباهم  ملودتهم  ربانية 
جعل  ومكانتهم  م�سطفون  تعاىل  اهلل  قبل  من 
فنهجهم  ب�سر  من  اختيارا  او  انتخابا  ولي�س  اإلهي 
�سائب دائما قد و�سع احللول للم�سلمني يف الدنيا 
ان  ال�سيا�سيني  من  االمور  اولياء  وعلى   . واالخرة 
يعتربوا مبا و�سعه االمام علي امري املوؤمنني )عليه 
حينما  اال�سرت  ملالك  املكتوب  العهد  يف  ال�سالم( 
امل�سلمني  حكام  من  مامطلوب  خا�سة  م�سر  واله 

واالدارة  واالقت�ساد  واحلق  العدالة  توفري  من 
وتوفري اخلريات التي خولهم اهلل جل وعال للعباد 
النا�س على الك�سب احلالل  واحلفاظ عليها وحث 
واملجتمع كافة  اولو االمر  وليعترب  واملثابرة  بالعمل 
مبا قدمه احل�سني)عليه ال�سالم( من نكران الذات 
مبادئ  تطبيق  اجل  من  والفداء  الت�سحيات  وقدم 
العدل واالن�ساف واال�سالح بعدما انحرف احلكام 
اجلائرون عن مبادئ الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( ونهجه اال�سالمي ال�سحيح. فاذا ماو�سعوا 
امكنهم  امامهم  ال�سالم(  اهداف احل�سني )عليه 
املحرومني  واعطاء  واالن�ساف  العدالة  حتقيق 
وامل�ست�سعفني حقوقهم وال�سعي لتوفري العدالة فيما 
بينهم . الن املحرومني �سريفعون اياديهم حينذاك 
 . والكرامة  العدل  لهم  وفر  ملن  باخلري  ليدعون 
الذين  االطهار  باالئمة  تعاىل  اهلل  اىل  ويتو�سلون 
االميان  رموز  النهم  دائما  نحوهم  قلوبهم  تهفو 
والو�سيلة امل�سفعة عند اهلل تعاىل يف دنيا املظلومية 
من  اف�سل  ان  يرون  فامل�سلمون   . احلقوق  وه�سم 
بتو�سية  البيت  اهل  واالن�ساف هم  العدالة  يحقق 
من جدهم ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
اهلل  كتاب  الثقلني  فيكم  تركت   ( قال:  حينما 
وعرتتي  اهل بيتي ما ان مت�سكتم  بهما لن ت�سلوا 
خمل�سون  النهم   .) احلو�س  علي  يردا  حتى  ابدا 
م�سطفون وان الرحمن جل وعال عندما جعل الود 
للم�سلمني  اعطى  اإمنا  البيت جميعهم  الآل  واملحبة 
عامة حكاما ورعية ان ينهلوا من هذا الود ويتو�ّسلوا 
به اليه لينالوا من خالله األطافه وكرمه عليهم يف  
النجاة  �سفن  االطهار  االئمة  والأن  واالخرة  الدنيا 
التي  اآخر املطاف يف جنان اخللد  بهم  التي حتط 
هي اكرم مقاما وخري م�سري. وال نن�سى ان نربي 
وحبهم  البيت  اهل  مودة  على  و�سبابنا  اجيالنا 
على  الثبات  لتاأكيد  الربانية  بالتعاليم  وااللتزام 
القيم االن�سانية واملبادئ احلقة للر�سالة املحمدية 
علي  املوؤمنني  امري  ثّبتها  التي  ال�سامية  واملفاهيم 
ارتباطا  ال�سالم(  )عليهم  واوالده  طالب  ابي  بن 
عليه  اهلل  )�سلى  حممد  االن�سانية  ر�سول  بجدهم 

واله و�سلم( النهم من نور واحد.

 وجعل الرحمن 
للموؤمن وّدَا 

• �سالح ابراهيم الرفيعي 

قال تعا يف 
كتابه الكر ) ان 

الذين امنوا وعملوا 
ال�شاحلات �شيجعل لهم 

الرحمن ودا( 
  مر
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وهموم  اال�شتقاللّية والتفعيل 
احل�شــــــــــاري

  ان م�شطلح املجتمع املدين لي�س م�شطلحا علميا كن تعريفه ب�شورة منهجية، 
بل هو تعبري لغوي قابل لتف�شريات تلفة ح�شب وجهة نظر الباح وارتباطاته 
املتقدمة،  املجتمعات  يف  الزاوية  حجر  املــدين  املجتمع  منظمات  وتعّد  الفكرية، 
وياأتي دورها بعد دور احلكومة يف التعبئة ال�شعبية لتحقيق االأهدا االقت�شادية 
واالجتماعية والثقافية وتاأم حياة الئقة للمواطن، وكن اأن ت�شك يف تاأهيل  
اأ�شا�شيات  ن�شر  خالل  من  املجتمع  عجلة  وتطوير  نف�شه  يف  الثقة  وزرع  الفرد  بناء 

التعاون امل�شك ب اأبناء املجتمع الواحد. 

منظمات 
المجتمع المدني

وحول احلديث عن بدايات ظهور منظمات املجتمع املدين الأول مرة يف الفكر 
�سيا�سية  جمموعة  باعتبارها  اإليها  )اأر�سطو(  اأ�سار  االإغريقي,  اليوناين 
الثامن  القرن  يف  املدين  املجتمع  مفهوم  تطور  ذلك  بعد  للقوانني,  تخ�سع 
من  التقليل  ل�سرورة  امل��دين  واملجتمع  الدولة  بني  التمّيز  ب��داأ  حيث  ع�سر, 

هيمنة الدولة ل�سالح املجتمع املدين.
وبالعودة  املدين,  للمجتمع  التاريخي  التطور  من  تقدم  ما  ملجمل  وا�ستنادا 
النبي حممد �سلى اهلل  اأن  االإ�سالم, جند  التاريخ وخا�سة فرتة ظهور  اإىل 
عليه واآله, قد قدم اأجمل واأبهى �سورة ملنظمات املجتمع املدين, من خالل 
الت�سحية  االإ�سالمية روح  االأمة  واالأرام��ل, عندما غر�س يف  رعايته لالأيتام 
تطورت  الوقت  مرور  ومع  للم�ساعدة,  بحاجة  هم  ممن  وم�ساعدة  باملال, 
هذه الفكرة, اإىل انخراط الكثري من ال�سحابة والنا�س للعمل على م�ساعدة 

املحتاجني والتربع باأموالهم اخلا�سة مل�ساندة هذه الق�سية. 
جملة  كر�ست  وحيثياته,  املتكامل  االجتماعي  النظام  ه��ذا  يف  وللغو�س 
الذي  الدور  عن  والتحري  البحث  يف  اهتمامها  جل  احل�سينية(  )الرو�سة 

تقوم به منظمات املجتمع املدين, وعن ما يدور يف اأروقة هذه املنظمات:

 دور علمي وثقافي وفكري 
جواد,  حممد  الدكتور  مع  رحلتنا  بداية  كانت 
ال�سحة  وزارة  يف  ال��ع��ام  املفت�س  م�ست�سار 
العراقية, الذي قال اأن" دور منظمات املجتمع 
امل���دين ك��ب��ري يف ك��اف��ة امل��ج��االت وه���ي كثرية 
معينة,  وفكرة  تنظيم  منظمة   ولكل  ومتفرعة 
هي  االأ�سا�سية  الفكرة  تكون  باأن  نطمح  ونحن 
نابعة من اأنف�سنا, اأي حتتم على ال�سخ�س اأن ميار�س عمله ومهنته بطريقة 
والتي  امل��خ��درات,  حماربة  اإىل  تهدف  منظمات  يف  الدخول  مثل  وا�سعة, 
انت�سرت ب�سورة كبرية يف العقد االأخري, ب�سبب تزايد التهريب عرب احلدود 
تفر�س  ومثل هكذا ظواهر  ال�سوء,  الرقابية وكرثة جتار  ال�سلطات  و�سعف 
على جميع املواطنني امل�ساهمة والعمل بجدية مع املنظمات اخلريية, حتى 
جمتمعات  يف  املنت�سرة  والفكرية  ال�سحية  االأوبئة  على  الق�ساء  من  تتمكن 

العامل اأجمع".
وحول التعاون امل�سرتك بني الوزارة ومنظمات املجتمع املدين اأ�ساف جواد" 
نحن لنا ن�ساطات م�سرتكة مع منظمات املجتمع املدين االأخرى, لغر�س تنبيه 

احل�شــــــــــارياحل�شــــــــــارياحل�شــــــــــاري
• حتقيق: في�سل غازي

• حترير: علي الها�سمي
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ال�سباب  من  الكثري  الأن  الريا�سة,  جمال  يف  املن�سطات  تناول  من  ال�سباب 
الريا�سيني فقدوا حياتهم ب�سبب تناولهم املن�سطات, لذلك توجهت وزارة 
منظمات  دور  لتفعيل  للوزارة,  العام  املفت�س  من  باأمر  العراقية,  ال�سحة 
ال�سيئة  الق�ساء على هذه احلاالت  واملوؤ�س�سات اخلريية يف  املدين  املجتمع 

بالعالج وتفعيل مبداأ )الوقاية خري من العالج(".
اأجل  من  الدينية  املوؤ�س�سات  جهود  ت�سافر  من  قائال" البد  حديثه  واأكمل 
اأن  على  ين�س  كان  ال��ذي  القول  يتكرر  ال  حتى  امل�سلمني,  ال�سباب  احتواء 
ال�سباب  اأن  احلقيقة  يف  ولكن  ال�سباب,  عن  تخلوا  الدين  ومراجع  العلماء 
يقرتب  ال��ذي  ال�ساب  اأن  نالحظ  ونحن  الدين,  رج��ال  عن  تخّلى  من  هم 
اإذا كانت املوؤ�س�سة ت�سري على  من املوؤ�س�سة الدينية يزداد فخرا, باالأخ�س 
توجيه  ميكن  خاللها  من  املوؤ�س�سة  فهذه  ال�سحيحة,  االإ�سالمية  االأ�س�س 
اإىل  مطبقة  واأفعال  �ساغية  اأذان  جميعهم  وهم  �سورة,  باأف�سل  ال�سباب 
املوؤ�س�سات الدينية املعتدلة التي تخرتق جميع �سفوف املجتمع وهي تنبع من 

اأ�سل احلياة".
وا�سرت�سل" اأنا اأحّذر ال�سباب من االن�سمام اإىل املوؤ�س�سات الدينية امل�سبوهة, 
التي تقتل االأبرياء با�سم الدين االإ�سالمي, وتاأجج االأو�ساع داخل البلدان, 

ولتو�سيح هذا يكون مثلنا ثورة االإمام احل�سني عليه ال�سالم الذي ثار حني 
راأى انحرافا يح�سل يف املجتمع با�سم الدين االإ�سالمي, ومن اأجل هذا قّدَم 
نف�سه واأهل بيته واأ�سحابه فداًء للدين االإ�سالمي, كي يبني جلميع العامل ما 

هو الدين االإ�سالمي ال�سحيح؟
وختم كالمه قائاًل" يتبنّي من هذا اأن احلق يحارب بطرق لئيمة وملتوية, 
فهناك الكثري من الدعاة الذين يحر�سون على قتل النا�س حتت غطاء الدين 
االإ�سالمي, وهم ي�سّكلون منظمات وموؤ�س�سات دينّية, واأنا اأعلنها على جميع 
قتل  الذي حّرم  االإ�سالمي  للدين  اأعداء  الأنهم  توخي احلذر منهم  النا�س, 
التي  االإ�سالمية  املوؤ�س�سات  الدينية هي  املوؤ�س�سات  النف�س بغري حق, وخري 
ت�سري على خطا اأهل البيت عليهم ال�سالم الأن الدين االإ�سالمي مكّمل جلميع 
االأديان ال�سماوية والنبي امل�سطفى )�سلى اهلل عليه واله( هو خامت االأنبياء 
مت�ّسكتم  اأن  بيتي  اأهل  وعرتتي  اهلل  كتاب  الثقلني  فيكم  "تركت  قال  الذي 
بهما لن تظلوا من بعدي اأبدا", ويبقى ما مييز ال�سح من اخلطاأ هو العقل, 
واأن  بدقة,   الكر القراآن  قراءة  نابعة من  ثقافة  االإن�سان من  يحتويه  وما 
االإ�سالمي,  الديني  الداخلة حتت غطاء  امل�سبوهة  الدينية  املنظمات  اغلب 
هي منظمات تكفريية تدفعها اأجندات داخلية وخارجية تهدف اإىل ت�سويه 

�سورة الدين االإ�سالمي".    
          

بين شرعية العمل وطبيعة التمويل 
وعن طبيعة عمل و�سرعية وتبعية هذه املنظمات حدثنا ال�سيخ جعفر ال�سائغ, 
من مملكة  البحرين قائاًل" ينبغي على االإن�سان اأن يبحث عن املنظمة اأو 
اأي موؤ�س�سة  اأن  واأنا من وجهة نظري, اعتقد  اأن يرتبط بها,  املوؤ�س�سة قبل 
كاملراجع  الدينية  املوؤ�س�سات  من  اإ�سالمية  رعاية  على  حت�سل  موجودة 
القلب, الأنها حتمًا تتبع  املوؤ�س�سات يطمئن لها  ومن ينوب عنهم, فاإن هذه 
اأي كلما كانت هناك جمعيات مدنية لها عالقة ودية  ال�سرعية,  ال�سوابط 
الدين  وم��راج��ع  الدينية  باملوؤ�س�سات  ح�سنة 
واالأمان,  للثقة  م�سدر  �ستكون  ومعتمديهم, 
يف  واملنظمات  املوؤ�س�سات  على  ينبغي  لذلك 
وتكون  م�ستوى  ه��ك��ذا  يف  ت��ك��ون  اأن  ال��ع��امل, 

مرتابطة".

 يف سر و ال�س ساأت فكرة 
 لأ اسو س�اأ املجتمع املدين
ين يسم ميع املار ال�ساية 

   يةيجاية التماية والوالأ
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وعن دعم املوؤ�س�سات وتقدميها للخدمات قال ال�سائغ" اأن بع�س منظمات 
املجتمع املدين, هي يف قب�سة الدول الكربى ودول اال�ستعمار التي اأ�سبحت 
اأنف�سهم,  األزموا  األزموهم مبا  تكيل مبكيالني, ونحن نتعامل معها من باب 
اإذا حتررت من قيود اال�ستكبار,  اإال  واملوؤمن ال يعتمد على هذه املنظمات, 
ن�سمع  كما  الو�سع احلايل  اأما  العامل,  بني جماهري  االأن�ساف  مبداأ  وفّعلت 
ونقراأ مثاًل اليوم, اأن جمل�س االأمن نظم بع�س موؤ�س�سات املجتمع املدين يف 
العامل, وهنا ياأتي دور املوؤ�س�سات الدينية, يف التحذير والتوجيه والتنبيه من 

املخاطر املحيطة باملجتمعات الب�سرية".

تقوم  المدنية  الجمعيات  أكد:  يلدرن 
على العمل الطوعي

يف  مدنية  جمعية  رئي�س  اأك��د(  )يلدرن  ال�سيد 
اأملانيا اأدىل بحديث على هام�س زيارته مع وفد 
كبري من اجلالية الرتكية يف اأملانيا اإىل كربالء 
يف  املدنية  اجلمعيات  عمل  فقال" اأن  املقد�سة 
املجتمعات هو عمل تطوعي, لكن البد منه حيث 
تقوم اجلمعيات املدنية واخلريية والدينية مب�ساعدة النا�س وتوجيههم اإىل 
الطريق ال�سحيح, وهناك عدة جوانب للم�ساعدات التي تقدمها اجلمعيات 
املعنوي  واجلانب  االإن�ساين  واجلانب  الديني  واجلانب  املادي  منها اجلانب 
الطريق  على  وو�سعهم  م�ساعدتهم  اأج��ل  م��ن  املت�سررين  م��ع  وال��وق��وف 

ال�سحيح مرة اأخرى".
املتطوعني  من  جميعها  هي  للجمعيات  املادية  امل��وارد  اأن  يلدرن"  واأكمل 
واملتربعني وجتمع هذه االأموال �سهريًا اأو �سنويًا حتى تكون ر�سيد للجمعية 
لغر�س حتقيق اأهدافها املرجوة بوا�سطة م�ساعدة االآخرين, مثاًل اجلمعيات 
الدينية االإ�سالمية تعمل على تقريب اخلرّيين و�سرح مبادئ الدين االإ�سالمي 

هذه  تر�سخ  حتى  تدريجيًا  االإ�سالمية  الر�سالة  اأهداف  على  وتعليمهم  لهم 
الفكرة يف اأذهانهم".

وختم حديثه قائاًل" تبداأ اجلمعية اأو املوؤ�س�سة اأو املنظمة ب�سخ�س واحد له 
اأهداف ب�سرط اأن تكون اأهدافه مفيدة يف املجتمعات, ومن ثم يبداأ النا�س 
م�ساعدة  على  تعمل  خريية  حقيقية  قوة  تكون  حتى  حوله  من  االلتفاف  يف 

االآخرين بفاعلية".   

انتباه  عنصريجذب  العراقي  الشاب 
المهتمين 

ومن جانب اآخر تطّرَق الدكتور �سعد حممد �سالح اإىل االأ�سباب التي توؤدي 
اإىل اجنذاب النا�س للموؤ�س�سات الدينية اأو منظمات املجتمع املدين اخلا�سة 
ب�سورة  ال�سباب  قائاًل" اأن  واالإر�ساد  بالرتبية 
عامة مييلون اإىل الريا�سة ويحبون الن�ساطات 
وت��ف��ج��ري ط��اق��ات��ه��م امل���خ���زون���ة, ف��م��ث��اًل اأن 
املوؤ�س�سات الدينية يف بع�س الدول, تتبنى بناء 
االإمكانيات  ب�سبب  وريا�سية  اجتماعية  اأندية 
تكفيه  ال  ال�ساب  اأن  كذلك  لديها,  امل��ت��وف��رة 
الفكرية  ومواهبه  قدراته  لتنمية  بحاجة  هو  اإمنا  فقط  الدينية  االإر�سادات 

والعقلية واجل�سمانية.
وحول طبيعة عمل هذه املوؤ�س�سات قال" اأن عمل املوؤ�س�سات الدينية يف هذا 
للمجتمعات,  الكايف  الدعم  تقدم  الأنها مل  املطلوب,  بامل�ستوى  لي�س  املجال, 
يف  كان  �سواء  االإداري,  الف�ساد  ظاهرة  على  الق�ساء  يف  م�ساعدتهم  مثل 
ال�سعوب,  مب�ستوى  واالرتقاء  النمو  لغر�س  العامة,  اأو  اخلا�سة  القطاعات 

وهذا يعتمد على ت�سافر جميع اجلهود الر�سمية واالجتماعية".
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        املق�سود بالبداء هو ظهور الراأي بعد اأن مل يكن)املو�سوعة 
اال�سالمية املي�سرة ال�سيخ عبد الر�سا فا�سل, 2009: 450(. 
وهو من بدا  يبدو اأي ظهر ما مل يكن ظاهرا. ومعناه اأن يحدث 
اهلل اأمرا اأو اأن ميحوه مل�سلحة ت�سيب العباد, من قبيل اإطالة 
االأعمار اأو االإماتة اأو االإحياء وغريها وهو �سابق يف علم اهلل 
اإظهاره. فاهلل �سبحانه عامل بكل �سيء وهنالك  لكنه يريد 
الكثري من االآيات التي تدّل على ذلك من قبيل االآية 5/من 
�سورة اآل عمران)اإن اهلل ال يخفى عليه �سيء يف  االأر�س وال 

يف ال�سماء(. 
         ولو كان البداء مبعنى اأن يبدل االإن�سان راأيه يف العمل 
ب�سيء عزم على فعله وذلك الأنه يجهل ال�سالح ويندم على 
ما �سبق, فال يجوز اأن ينطبق ذلك على اهلل الأنه العامل بكل 
ال�سادق)عليه  االإمام  يقول  –كما  ذلك  ظن  فمن  �سيء. 

ال�سالم(- )فهو عندنا كافر باهلل العظيم(.   
      ويقول ال�سيخ حممد ر�سا املظفر 
يف كتابه)عقائد االأمامية,1961:45( 
ال�سالم(  ال�سادق)عليه  االإمام  اإن 
بدا  كما  �سيء  يف  هلل  بدا  قال:)ما 
اهلل  اإن  اأي  ابني(,  اإ�سماعيل  له يف 
االإمام  ابن  اإ�سماعيل  توفى  تعاىل 
اأبيه  قبل  ال�سالم(  ال�سادق)عليه 
وكان  اإماما.  لي�س  انه  النا�س  ليعلم 

قبل ذلك يبدو انه االإمام الأنه ابنه االأكرب. 
        ينق�سم الق�ساء االإلهي اإىل ق�سمني, فمنه ما هو حمتوم 
ومنه ما هو م�سروط. فال يقع البداء يف املحتوم, وهو مما 
ولو  اأحدا.  عليه  ُيطلع  -وال  وعال  -جّل  اخلالق  به  ا�ستاأثر 
افرت�سنا البداء يف املحتوم فهو يعني اأننا نفرت�س التغري يف 
علم اهلل تعاىل. واأما امل�سروط فهو مكمن البداء وفيه يقول 
�سبحانه )ميحو اهلل ما ي�ساء ويثبت وعنده اأّم الكتاب( 39/

الرعد. فقد يظهر اهلل �سيئا اأو اأمرا مل�سلحة ثم ميحوه مل�سلحة 
اأخرى غريها. ومن اأمثال ذلك ن�سخ ال�سرائع ال�سماوية التي 
�سبقت االإ�سالم مبا ورد يف �سريعة االإ�سالم. وهذا لي�س دليال 
على عجز يف علم اهلل تعاىل وهو ما ي�سرعه اهلل تعاىل موؤقتا 

مل�سلحة معينة. 
العك�س,   اأو  خري  اإىل  �سر  من  اإن�سان  م�سري  اهلل  يغري  وقد 
كالزيادة يف الرزق والعمر اأو النق�سان فيهما, طبقا الأعمال 
واأقوال ونوايا ذلك ال�سخ�س. فال�سدقة تدفع البالء وكذلك 
اال�ستغفار يزيد يف الرزق والدعاء يرّد الق�ساء و�سلة الرحم 
تزيد يف العمر اأي�سا. وقد يختار اهلل البقاء على االأ�سياء كما 

اأحدثها. 
ح �سيئني هما: لوح املحو واالإثبات واأّم        وينبغي لنا اأن نو�سّ

الكتاب. 
يقول ال�سيخ نا�سر مكارم �سريازي يف كتابه)االأمثل يف كتاب 

اهلل املنزل 2006,ج 6 �س465وما بعدها( اإن حتقق و�سريورة 
اأّم  وهي  الثابتة  القطعّية  املرحلة  مرحلتان:  لها  احلوادث 
الكتاب اأو اللوح املحفوظ حيث ال �سبيل للتغيري فيها, و املرحلة 
املتغرّية اأو امل�سروطة وهي حالة املحو  واالإثبات والتي يجد 

التغيري اإليها �سبيله.
وعلل  باأ�سباب  احلوادث  اإىل  الب�سر  ينظر  الواقع  ويف        
اإىل  بطبعه  يوؤدي  الذي  ال�سّم  اإىل  نظرتنا  ولناأخذ  ناق�سة. 
قتل من يتناوله. ولكن هنالك الرتياق الذي هو �سد ال�سم ولو 
تناوله من يتناول ال�سم لعطل مفعوله. فحادثة املوت ب�سبب 
ال�سم لي�ست قطعية فهي يف لوح املحو واالإثبات, اإذ قد يجد 

التغيري �سبيله اإليها. 
    وعندما ننظر اإىل احلادثة من خالل العّلة التامة لها, اأي 
)مثل  باملوانع  االكرتاث  وعدم  لها  الالزمة  ال�سروط  بتوفر 
اللوح  يف  مكانها  اأن  اأي  قطعية,  احلادثة  فتكون  الرتياق( 

املحفوظ واأم الكتاب وال �سبيل اإىل تغيريها. 
     وبكالم اآخر, ثمة للعلم االإلهي مرحلتان: علم باملقت�سيات 
باملرحلة  التامة. فما يرتبط  بالعلل  الناق�سة, وعلم  والعلل 
باملرحلة  يرتبط  وما  واالإثبات,  املحو  لوح  االأوىل موجود يف 

الثانية موجود يف اللوح املحفوظ واأم الكتاب. 
   ويورد ال�سيخ نا�سر)امل�سدر ال�سابق( عدة اأخبار واأقوال 
واآله  عليه  اهلل  الر�سول)�سلى  قاله  ما  فمنها  ذلك.  توؤيد 
و�سلم( عندما �سئل عن هذه االآية لل�سائل: )الأقرّن عينيك 
اأمتي بعدي بتف�سريها, ال�سدقة على وجهها  والأقرّن عيني 
وبر الوالدين وا�سطناع املعروف يحّول ال�سقاء �سعادة ويزيد 
)عليه  علي  االإمام  وقول  ال�سوء(.  م�سارع  ويقي  العمر  يف 
ال�سالم( : )لوال اآية يف كتاب اهلل, حلدثتكم مبا كان وما يكون 

اإىل يوم القيامة(. وهو يق�سد بذلك هذه االآية.
   ومن االأمثلة الواردة يف القراآن ويف االأثر على البداء ق�سة 
امل�سيح)عليه  ال�سيد  ال�سالم( مع قومه وق�سة  يون�س)عليه 
ال�سالم( عندما اأخرب عن موت عرو�س ليلة زفافها, لكنها مل 
متت. وعند التق�سي عن ذلك عرف اأن اأهلها ت�سدقوا, وق�سة 
اإبراهيم)عليه ال�سالم( بذبح ابنه اإ�سماعيل)عليه ال�سالم(, 
اإذ ظهر البداء بعد ا�ستعداد اإ�سماعيل)عليه ال�سالم( للذبح, 
وق�سة النبي مو�سى)عليه ال�سالم( الذي ترك قومه ثالثني 

يوما ال�ستالم اأحكام التوراة, التي زيدت ع�سرة اأيام.
الذي  الدعاء  فائدة  البداء, ما  نت�ساءل: دون وجود  اأن  ولنا 
جرى  وقد  الدعاء  فائدة  ما  به؟  واالأئمة  والنبي  اهلل  اأَمرنا 

الق�ساء مبا هو كائن يف كل �سيء؟
        وما من �سّك اأن نقي�س فكرة البداء هو ما كان يقوله 
اليهود من اأن الق�ساء جرى مبا كان وقد جّف وُرفع القلم, واأن 
اهلل ال ميكن اأن يغريه, وهو ما عرّب عنه القراآن يف االآية 64 
من �سورة املائدة: )وقالت اليهود يد اهلل مغلولة ُغّلت اأيديهم 
ولعنوا مبا قالوا بل يداه مب�سوطتان ينفق كيف ي�ساء(.                             

 البداء   
•  اأ . د. حميد ح�سون بجية 

   قال االإمام الر�شا)عليه 
ال�شالم(  )ما بع اهلل نبيا 

قط اإال بتحر امر 
واأن يقّر هلل بالبداء( 
 فما البداء ومامعناه

27 ربيع االأول  1433ه�



 اأواًل – الرحالت الداخلّية وت�شمل :
–اوالأ –  وال–ال�س  ااأي يف    مد  – �سيد   راامس� 
 ال د مكاالوا سل  را اي   ةك ةموا

 ااس سام�سة والة اال�سا ا ة يفال�سد ا ام
 الكامية–اأول م�س  يف اأيا ال�س –وال – الأا–امة 
كة  يا را  لس الواد ويكو مكا ال من 

 ااس سام�سة والة يف اال�سد ا
   ةك اد–الالأ ااأي   الج–الكوفة – ال�سة  يف 
 را اي  و املكي اد يف الالوا سل  را اي
 لا ال مكي ويكو مكا ا الرة ما ا ال�سدة 

ااس سسة وال�ة ال�سايف ال�سا ال و ويكو
ور امع ان فد ا مر املدية  ما الدية  الديات 
 امع  الي  الي  امع الما اوا  الأ�سرة  امع 

 سر يةاة الال�سا ال و ويكو را  املت ماا
                                           ا

 اي   ةك ةما يف يو  سن�ات ا–ا�سة–الما 
ال�سدة يف   ا ام ا مكا د ويكوالوا  سل   را

 ااس سسة وال�ة ال�ساال�سا
 ثانيًا – الرحالت اارجية وت�شمل:

 امهورية االإ�شالمية يف اإيران
 را اي   ةك سر يوما ةة اأمدة الر كوو 
ما ال�سكن والية وال لس الواد  ويكو رام الرة 

الأ
اليو الأو – ال من ر املد�سة ا مرا اسات دية 
 سة الس د الأ�سرة  يف وامد ا ماامع ال ة منومكي

 اتاوال�س ريع الوو د�سة ليامل  ةمدي ا سووالو

ق�شم ال�شياحة الدينّية 
يف العتبة احل�شـــــــينية املقد�شة 
عن تسيير رحالتـه الداخلية والخارجية وكاآلتي:

ق�شم ال�شياحة الدينّية ق�شم ال�شياحة الدينّية ق�شم ال�شياحة الدينّية ق�شم ال�شياحة الدينّية 
يف العتبة احل�شـــــــينية املقد�شة يف العتبة احل�شـــــــينية املقد�شة 

يعلن
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ر  سو� – سومةة ال�سيدة ميا – اينال اليو
 ر – وال د الر ا مدية مسد  سو� – ةيا – الال اليو
 سا دمر – ميد ال�سيد امر  ريات يف الاة امليا سمد�سة وامل

  ال�س ي ساالر ماال ا د دسم – يد ال
 – ريع الود�سة ود املسة ممدي ر اال  سوع – الوالرا اليو

ال�س ي ساالر ماة اليا – ةاا�س
 ر سو� – ةاا�س – ال�س ي ساالر ماة اليا – �اما اليو

 ماوة السر اأاد يا�سر ومر  دسد�سة يف مات املاة امليا �ال�سا اليو
  مرا واو – سال يع – واأ واد امر – ال�س ي ساالر

 ر سو� – ةاسا – ا�سالر ة الأمايا عال�سا اليو
 يةن ال�سياالأما ا اامن – الال اليو

 ر سو�ة واسا – ا�سالر ماة اليا – التا�سع اليو
 د�سةامل  ةمدي  رد ال سر – الاال اليو

 رع اليور وال   ةديم ا وسوسر – ال اا ويال
 سومةة ال�سيدة ميا – ةاوال�س

 – مكرا م�سجد رد ال  ات يفاامل ا اسر – ال اينال اليو
  واأ  دسر – مرا ام

د   ال –  ر  سو� – ال�سيدة مسومة  – ياة  سر   الال  اليو
 د�سةامل ر ر اال

   رد ال د�سةامل ر ا ا سا ا سوسر – الو عالرا اليو
 ع ليااأ  امة يفوال ليا  د �سسامة يف مال  ةالر ماا ويكو

 ع ليااأ ريوال

 العمرة يف اململكة العربية ال�شعودية
 او يع الأو ت يفداأ  الرية وومرة يف ال�سال اة لأ س� 

اري
الرة    ومدة  املوة  املدية   ا  دا  او من ما ري ن ة 
  راال ميع مد مرة يفوال ا مع مكا يا�سا ةا�سم ااأ�سو سرة اأيا
 ية ةرا مسمو سر يوما ةا اأية ومدسو� ري ن ةري ة 

من   ا ومة   دام�سا  ول  ي مرسد   ا  يكو الرة  سمن  ومن 
 ة مات يف املدياة املايمرة وال ا�سم ااأ   ةالر ستمة وتال
سدا اأد و اأد و�سع م�ساد ومسي دا الما ا�سن  وماات 

 و ة ولوم رفات وم مكة م
 تمرينمية لا ا اتو     دو

 ماوة السر اأاد يا�سر ومر  دسد�سة يف مات املاة امليا �ال�سا اليو
  مرا واو

 رع اليور وال   ةديم ا وسوال

 –
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هو  وتوجهًا  و�سلوكًا  فكرًا  العمل  وراء  من  االأ�سمى  الهدف  يكون  اأن  هو  النية  يف  باالإخال�س  املراد   
اهلل تعاىل فقط , وجند يف كتاب اهلل تعاىل وروايات النبي االأكرم واأهل بيته )�سلوات اهلل عليهم 
اأجمعني( اأن عن�سر االإخال�س هو يف اأعلى مراتب االأهمية فهو دعامة اأعمال االإن�سان التي ال ُيقبل 
العمل اإال بها, وهو من اأهم اخلطى يف عملية الرتبية والتهذيب والتوجه اإىل اهلل �سبحانه وتعاىل.. 
يقول ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه  االإميان ويف ذلك  باختالف درجات  االإخال�س  و تختلف درجات 
يف  ال�سالم(  )عليه  علي  االأمام   االإميان((,وين�س مراتب  تتفا�سل  ))باالإخال�س   : و�سلم(  واآله 
م�سمون كالمه اأنَّ كمال التوحيد هو االإخال�س هلل..ولالإخال�س معطيات كثرية ومن اأهمها ما َوَرَد يف 
احلديث املبارك ))ما اأخل�َس عبد هلل عزَّ وجل اأربعني �سباحًا اإال جرت ينابيع احلكمة من قلبه على 
ل�سانه((.. ومما مينع االإن�سان من الو�سول اإىل حت�سيل االإخال�س هو الهوى و النف�س االأّمارة بال�سوء 
وو�ساو�س ال�سيطان الذي يجري من ابن اآدم جمرى الدم يف العروق ويف هذا يقول اإمام املتقني)عليه 
يذكر  الهوى((..و  َيغِلُبه  من  االإخال�س  ي�ستطيع  ))كيف   : ال�سالم( 
الرياء  اأ�سباب  من  هي  العقل  قلة  اأن  ال�سالم(  الباقر)عليه  االإمام 
وعدم االإخال�س فيقول : ))ما بني احلق والباطل اإال قلة العقل. قيل 
وكيف ذلك يا اأبن ر�سول اهلل..قال اإن العبد يعمل العمل الذي هو هلل 
ر�سًى ,فرييد غرَي اهلل, فلو اأّنه اأخل�س هلل جلاءه الذي يريد يف اأ�سرع 

من ذلك((. 
  متقاربة باألفاظ  ة  النيَّ الفقهاء  ف  يعر  .. العملية  ر�سائلهم  يف       
ويكون  الفعل  ُيق�سد  اأن  لها ))هي  تعريفاتهم  واحد,ومن  ومب�سمون 
اأن يكون ذلك بداعي احلب له �سبحانه  اأمُر اهلل تعاىل من دون فرق بني  الباعث اإىل هذا الق�سد 
اأو رجاء الثواب اأو اخلوف من العقاب ويعترب فيها االإخال�س((. وتعد النية �سرطًا وركنًا يف جميع 

رين �سرط االإخال�س يف النية بق�سة اأرويها لكم : العبادات. و يذك
   " ُدعي بع�س االأ�سحاب يومًا اإىل وجبة غداء يف بيت �سديق لهم يف منا�سبة معينة..ويف االأثناء اأعلن 
املوؤذن وقت ال�سالة التي توَجه االأخوة املدعوون اإىل اأدائها بعد اأن اأنهوا طعامهم , ولكن اأَحَدُهم.. 

اأن يكون ذلك بداعي احلب له �سبحانه  اأمُر اهلل تعاىل من دون فرق بني  الباعث اإىل هذا الق�سد 

 اإخال�ُس النية 

• �سادق مهدي ح�سن   

    ِمن كالٍم الإمامنا 
اأمري املوؤمن علٌي 

)عليه ال�شالم(: ))َلو 
ِت النياُت َلَزكِت  َخُل�شَ

االإعماُل((..وعن اأبي 
جعفر الباقر )عليه 

ال�شالم(( : )) ال يكوُن 
 الَعبُد عابدًا هلل حق
عبادته حتى َينقطع 
عن اَلق كله اإليه، 

فحينئٍذ يقول هذا 
خال�ٌس  فيتقبله 

بكرمه(( .
  فما هو االإخال�س
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◄  يكتبها: �سباح الطالقاين

بداأت  اأن  منذ  كافة  املجاالت  التطور يف  �سُبل  الب�سر  �سلَك 
له  اأوج���دت  اجتماعيا  نظاما  ُتثمر  االإن�سانية  احل�سارة 

ال�سرورة فيما بعد تنظيما اقت�ساديا الإدامة احلياة.
الب�سري  الفكر  املادية فيما بعد على تطورات  وطغى طابع 
باملقارنة مع اجلانب االإن�ساين والروحي, فاأفرزت احل�سارة 
ال�سرقية  احل�سارة  اأجنبت  حني  يف  "الكهنوتية",  الغربية 
"االعتدال"  "ال�سوفية", وكالهما اأ�سبحا طريف نقي�س ل� 

الذي هو منهج احلياة الكرمية.
"الكهنوتية"  ن�ساأة  اأ�س�س  ببيان  ي�سمح  ال  املو�سع  كان  واإن 
يف  التعبد  نحو  واالجت���اه  الغرائز  كبت  على  تعتمد  التي 
انعزال تام عن املجتمع ومتطلبات احلياة االعتيادية, اإال اأن 
بيان م�سار ذلك تتواءم مع ما نريد الذهاب اإليه من و�سف 
االن�سحاب من احلياة  اأنواع  نوع من  "ال�سوفية" التي هي 
�سلَك طريقها بع�س امل�سلمني معتِقدين اأن الزهد يف الدنيا 

هو الطريق االأوحد اإىل اهلل تعاىل.
بينما اإذا رجعنا اإىل القراآن الكر �سنجد العديد من االآيات 
التي تدعو اإىل الو�سطّية واالعتدال. ومعنى هذا اأن االإ�سالم 
ومتطلبات  الغرائز  تنظيم  املوازنة بني  احلقيقي هو منهج 

احلياة وبني الكهنوتية وال�سوفية ومثيالتها.
قال:"ال  اأن��ه  واآل��ه  عليه  اهلل  �سلى  حممد  اهلل  ر�سول  فعن 
اخلوف  ه��و  الرهبة  م��ن  واالأ���س��ل  االإ�سالم"  يف  رهبانية 
وترِك  الدنيا  بالتخّلي عن  النا�س يرتّهبون  بع�س  فقد كان 
ملّذاتها, والعزلة عن اأهلها, وتعّمد م�ساّقها. وقد نهى نبي 

االإ�سالم عن ذلك وبنّيَ م�سار هذه التوجهات.
وهذا ما ذهب اإليه اأي�سًا و�سي نبي االإ�سالم وخليفته اأمري 
املوؤمنني علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم يف حديثه:" لي�س 

الزُهد اأال متُلك �سيئا, اإمنا الُزهد اأن ال ميُلكَك �سيء".

بداأت  اأن  منذ  كافة  املجاالت  التطور يف  �سُبل  الب�سر  �سلَك 

الو�شطّية واالعتدال


 االأر�س مبا رُحَبت..ودارت  لها وقد �ساقت عليه  بداأ ينظر بَحرية ال مثيل 

عيونه يف راأ�سه وتلفت بارتياب وارتباك كمن �سلَّ طريقه يف اأو�سع الفلوات 
ماذا  َيدري  فال  َحَجرًا  اأُلِقَم  وكاأن�َّه  ِل�سانه  اأجَلَمت   اأفكار ذهنه  �ست  و�سوَّ  ,
يقول  .. اإَنه يف ماأزق حُمرج خُمِجل,فهو تارك لل�سالة بل هو  - و رغم 
جتاوزه العقد الثالث من عمره- جاهل باأفعال ال�سالة واأركانها واأجزائها 

واأذكارها والعياذ باهلل.. 
واأ�سحى امِل�سكنُي يف َو�سع ال ُيح�َسُد َعليه وهو اأمام َخياَرين: اأما اأن ال ي�سلي 
اأن ي�سلي مراعاًة لذلك  اأو  اأ�سدقائه,  ويف ذلك )ف�سيحة و�سنار( له بني 
اإذ تو�ساأ هذا الرجل وا�ستقبل  الظرف الطارئ , وهنا ح�سلت املفاجاأة.. 
القبلة و�سرع يف )ال�سالة( ولكن قربة اإىل من .. ؟ حركات لي�س اإال لكي 
ال ُيو�سف اأو يظهر اأمام املجتمع باأّنه تارك لل�سالة..وبهذا فقد جعل اهلل 
تعاىل اأهون الناظرين اإليه, وكان هّمه اأن ينظر النا�س اإليه بعني الر�سا ال 

اأن يكون مر�سيًا عند اهلل �سبحانه وتعاىل ".
يوؤدي  ال  �ساكلته ممن  على  من هم  واأُذن  اأُذنه  هم�سة يف  من  بد  ال  وهنا   
فرائ�س اهلل التي فر�سها على عباده اأو ممن يت�سنع العبادة اأمام النا�س..

 رب على  تكذب  فال  االآخرين  على  اأو  نف�سك  على  تكذب  كنت  اإن  فنقول: 
ُدوُر(( وتذكر اإنَّ احلرج  العاملني الذي ))َيْعَلُم َخاِئَنَة االأْعنُيِ َوَما ُتْخِفي ال�س
 َ اأََتى اهللَّ َمْن  اإِال  َبُنوَن  َيْنَفُع َمال َوال  احلقيقي واملاأزق االأعظم هو ))َيْوَم ال 
يا  غادر  يا  فاجر  يا  كافر  يا   : املرائي  على  ُينادى  عندما   )) َسِليم�  ِبَقْلب
خا�سر.. فاهلل �سبحانه وتعاىل اأوىل باحلياء من النا�س الأن مقادير االأمور 
اجعل  ..اللهم  وجربوته  �سلطانه  وحتت  قب�سته  يف  ونحن   , �سبحانه  بيده 

اأعمالنا خال�سة لوجهك الكر, يا اأرحم الراحمني.
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�سعر: بدر �ساكر ال�سياب

لك احلمد مهما ا�شتطال البالء 
ومهما  ا�شتبـــــــــــــّد االألـــــــــــــــم 
لك احلمد، اإن الرزايا عطــــاء !
واإن امل�شيبات بع�س الكـــــــــرم !
اأ ُتعطني اأنت هذا الظـــــــالم 
 واأعطيتني اأنت هذا ال�ّشحــــــر
فهل ت�شكر االأر�س قطر املطــــر 

 يجدها الغمــــام  وتغ�شب اإن
• • • • •

�شهور طوال وهـــــذي اــــــــــــراح 
ّزق جنبّي مثـــــل امِلـــــــــــــــــــــدى 
وال يهداأ الداء عنـــــد ال�شبــــــــاح 
وال �شح الّليل اأوجاعه بالـــردى 
ولكّن اأّيوب اإن �شــــــاح �شـــــــــــــاح: 
لك احلمد ، اإن الــــــــــرزايا نـــــدى 
واإّن اراح هـــــــــدايا احلبيــــــب 
ـــــدر  باقـــــــــــــــاتها  اأ�شّم اإ ال�شّ
هداياك يف خـــــــافقي ال تغيـــــب 
هداياك مقبــــــــــــــــولة. هاِتـــــها 

• • • • •
اأ�شد جراحــــــي واأهتف بالعائــــدين:

»اأال فانظروا   واحـــــــــــــــ�شدوين، 
فهذى   هدايـــا حبــــــــــــــــــــــــيبـــــــــــــي 
 بـــــــــــــــــــــــــــواإن م�ّشت النار حّر ا
توّهمُتها ُقبلة منك بولة من لهيب. 
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جميل هو ال�ّشهُد اأرعى �شـــــــــماك 
بعينّي حتى تغيب النـــــــــــــــــجوم 
ويلم�س �شّباك داري �شنــــــــــــــاك. 
جميل هو الليل: اأ�شــــــــــداء بوم 
واأبواق �شيارة من بعيـــــــــــــــــــــــــد 
واآهاُت مر�شى، واأم ُتعيــــــــــــــــــــــد 
اأ�شاطري اآبائها للوليـــــــــــــــــــــــــــد. 
هاد، الغيــــــــــــــوم  وغابات ليل ال�شُّ

حتّجُب  وجه ال�شـــــــــــــــــــــــــــــــماء 
وجتلوه تــــــــــــــــــــــــــــــــحت القمر. 
واإن �شاح اأيوب كان النـــــــــــــــداء: 

»لك احلمد يا راميًا بالــــــــــــــقدر 
ويا كاتبًا، بعد ذاك، ال�ّشـــــــــفاء!« 
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 قال اأبو عبداهلل عليه ال�شالم: االأمر باملعرو
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

 االأمر باملعرو

اواب: 
ب�شمه تعا

بجوز ذلك يف حّد نف�شه، ولكن ال يجوز اإهاره اأمام 
االأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطالء فوق الد 

وكان حاجبًا نع من و�شول املاء للب�شرة يف الو�شوء فيجب 
اإزالته عند الو�شوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء 

به اإ�شكال، واهلل املوفق.

:ومن االأمر باملعرو
ال�شخاء والكرم وااِليثار:

قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه الكر: )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  ِااّل  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
 .ااَل�سخياء دار  اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: ِان اف�سل النا�س اميانًا 

 .اأب�سطهم كّفًا
ااِلنفاق على االأهل والعيال: 

 الكاد :فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال
على عياله كاملجاهد يف �سبيل اهلل وقال �سلى اهلل 
عليه واآله: خريكم, خريكم اَلهله 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 االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله الوارف(

 

 رم هـ
مكتب 

ال�شيد ال�شي�شتاين دام له
.النجف االأ�شر

وكان حاجبًا نع من و�شول املاء للب�شرة يف الو�شوء فيجب 

اواب: 
ب�شمه تعا

بجوز ذلك يف حّد نف�شه، ولكن ال يجوز اإهاره اأمام 
االأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطالء فوق الد 

وكان حاجبًا نع من و�شول املاء للب�شرة يف الو�شوء فيجب وكان حاجبًا نع من و�شول املاء للب�شرة يف الو�شوء فيجب 
اإزالته عند الو�شوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء اإزالته عند الو�شوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطالء 

به اإ�شكال، واهلل املوفق.

وفق فتاوى املرجع الديني االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله الوارف(

 رم هـ
مكتب 

ال�شيد ال�شي�شتاين دام له
.النجف االأ�شر

 قال اأبو عبد اهلل عليه ال�شالم: االأمر باملعرو
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

 قال اأبو عبد اهلل عليه ال�شالم: االأمر باملعرو قال اأبو عبد اهلل عليه ال�شالم: االأمر باملعرو
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

النهي عن املنكر 

:ومن االأمر باملعرو
ال�شخاء والكرم وااِليثار:

قال اهلل �سبحانه وتعاىل يف كتابه الكر: )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  ِااّل  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
 .ااَل�سخياء دار  اجلّنة  واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: ِان اف�سل النا�س اميانًا 

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

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

ااِلنفاق على االأهل والعيال: 
 الكاد :فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال

ااِلنفاق على االأهل والعيال: 
 الكاد :فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال

ااِلنفاق على االأهل والعيال: 

على عياله كاملجاهد يف �سبيل اهلل وقال �سلى اهلل 
عليه واآله: خريكم, خريكم اَلهله 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

ومن املنكر: 
• ترك اأحد الواجبات: 

من  غريهما  اأو  ال�سوم  اأو  ال�سالة  كرتك 
الواجبات: فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
متعمدًا  ال�سالة  ترك  من  قال:  اأّنه  واآله 

 .فقد برئ من ذّمة اهلل وذّمة ر�سوله
وعن ااِلمام ال�سادق عليه ال�سالم اأّنه قال: 
وال ينظر اهلل اىل عبده وال يزّكيه لو ترك 
ارتكب كبرية  اأو  فرائ�س اهلل,  فري�سة من 

 .من الكبائر
وعنه عليه ال�سالم: اأّن اهلل اأَمَره باأمر واأَمَره 
, فرتك ما اأَمَر اهلل عّز وجّل به  ِابلي�س باأمر
و�سار اىل ما اأمر به ِابلي�س, فهذا مع ِابلي�س 

 .يف الدرك ال�سابع من النار
املجال  ي�سع  ال  وتلك  هذه  غري  وهناك 
لذكرها هنا, فراجعها ِان ِان �سئت يف كتب 

احلديث والفقه. 
والنهي  باملعروف  ااَلمر  حوارّية  و�سنختتم 
املجتهدين  اأكابر  اَلحد  بكالم  املنكر  عن 
اأعظم افراد  قد�س �سره جاء فيه: ِان من 
ااَلمر باملعروف والنهي عن املنكر واأعالها 
اىل  بالن�سبة  خ�سو�سًا  واأ�سّدها,  واأتقنها 
املعروف  رداء  يلب�س  اأن  الدين:  روؤ�ساء 
املنكر حمّرمه  رداء  وينزع  ومندوبة  واجبه 
بااَلخالق  نف�سه  وي�ستكمل  ومكروهه, 
الذميمة  ااَلخالق  عن  وينّزهها  الكرمية, 
فِان ذلك منه �سبب تام لفعل الّنا�س املعروف 
ذلك  اأكمل  اذا  خ�سو�سًا  املنكر,  ونزعهم 
هبة فِان لكل  غبة واملر باملواعظ احل�سنة املر
مقام مقااًل, ولكل داء دواء. وطّب النفو�س 
مبراتب  ااَلبدان  طّب  من   اأ�سد والعقول 
افراد  باأعلى  كثرية. وحينئذ يكون قد جاء 

 .ااَلمر باملعروف والّنهي عن املنكر

وفق فتاوى املرجع الديني االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظّله الوارف(

باإر�شال  االأطباء  بع�س  يقوم  ال�شوؤال: 
معينة  حتليل  تات   ا مر�شاهم 
تخطيط  اأو  ال�شونار  اأو  االأ�شعة  الأجل 

القلب ونحو ذلك، اأو �شيدليات معينة:
 على اأ�شا�س وجود اتفاق بينه وبينها 

باأن تكون له ح�شة من اأجورها.
 اأن ال يكون هناك اتفاق بينهما ولكن 
مبالغ  تعطي  وال�شيدليات  املختات 

للطبيب الإغرائه باإر�شال مر�شاه اإليها.
 ان ال يكون هناك موجب اأ�شال لذلك 

التحليل.
فما هو املوقف  ال�شرعي يف ذلك

بع�س املوؤمن

ب�شمه تعا
دقة   حي من  املري�س  م�شلحة   خال على  االرجــاع  كان  اإذا   و
فــاإذا كان  االأجــرة وغريها  يجز، وعلى كل حال  اأو غالء   املخت

هناك قانون نع عن ذلك فال ترخي�س يف الفته.
ال يجوز ذلك.

مكتب 
ال�شيد ال�شي�شتاين يف النجف االأ�شر

اأجوبة امل�شائل ال�شرعية
 ربيع االآخرة هـ

ب�شمه تعا
اإ مكتب �شماحة املرجع الديني االأعلى اآية اهلل العظمى 

.)له الوار االإمام ال�شيد علي ال�شي�شتاين) دام
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◄اإعداد: هيئة التحرير

النهي عن الكالم 
يف ذات اهلل

◄اإعداد: هيئة التحرير

اآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّيةاآراء فقهّية

 ي ر ا  د ا وا دال  دةا يف الكو ا امراأة و لو
 اسر ما حفالولد ي ولدت م ا وا داموؤ

ا اا ا املراأة اة واأما اا ا املة كوا يف الدة وحرمة التوي يف الدة 
 ي يةا افا اسر اأم حول ي الر حفالولد ي

 ا د و اال  افي واحرمة ال ة او دال ا فكو ا امراأة و لو 
 حفالولد ي ولدت م ا و ا  ما مر داموؤ ي ر را ا و لو  د
 الأو من و مر مدة ايد من األأ ولد اأ  و اأمكن ا اسر 
 ا اأ  مام ك و اأمكن و ا  اال من و سالأ ا ما ولأ
 و ف  الأو من و ما ساأ وو اال ر من وسل�ستة اأ ول
 ف اا اك و  وة ما منيا ول ي اما وي ةراأو ال اال الولد

ا د ة فسل ا الاملدة و و تا املدة اأو او اا وا ا املتمتع
ا ف لحو الولد اأي و اأما و اأم فا ا املراأة اة كوا ف الدة 
اأو حرمة التوي فيا  الولد ا وا ا املة ل  يح ا سرا 

ي يةا افا

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

اآية اهلل العظمى املرحوم ال�شيد ابو القا�شم اوئي )قّد�س �شّره(

)له الوار اآية اهلل العظمى ال�شيد ال�شي�شتاين )دام

الزواج يف العّدة
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  ولته وسه
يف  الأ�سفهان  التابعة  ف��الورج��ان  مدينة  ق��رى  من  قرية  يف  ول�د 
ال�سيد  وال��ده  ظل  يف  وت�رع�رع  وتربى  ه���,   124 او   1277 �سنة 
ال�سيد عبد  فهو  اما جده  االأفا�سل  العلماء  كان من  الذي  حممد 
احلميد الذي كان من طالب اآية اهلّل ال�سيخ حممد ح�سن النجفى 
اثنني وثالثني  بوا�سطة  العائلة  ن�سب  ينتهي  )�ساحب اجلواهر(. 

عقبا اىل االمام مو�سى بن جعفر الكاظم عليهما ال�سالم.

 ر��سته و�أ�ساتته
عندما بلغ �سن الرابعة ع�سر  من عمره ذهب اىل مدينة ا�سفهان 
ا�ساتذتها  عند  ال�سطوح  مرحلة  ف�ي�ها  واأكمل  الدرا�سة,  لغر�س 
باقر  حممد  وال�سيد  النحوي  مهدي  ال�سيد  اأمثال  من  امل�سهورين 

الدرجئي واالخوند الكا�سي.
اآية اهلّل اجلهار  در�س ال�م�راح�ل االول�ية من البحث اخلارج عند 
العليا  ال�م�راحل  واأجنز  والكلبا�سي,  املعايل  ابو  اهلّل  واآية  �سوقى 
الدرجئي,  باقر  اهلّل حممد  اآي��ة  اخل��ارج عند  البحث  درو���س  من 
واحلكيم الكبري جهانكري خان, واالخوند الكا�سي, وذلك يف حوزة 

مدينة ا�سفهان ع�ام 1307ه� .

ومه لق 
در�س  فح�سر  130ه���,  �سنة  االأ�سرف  النجف  اإىل  بعدها  هاجر 
در�سه  على  مواظبًا  وبقي  الفقه,  يف  الر�ستي  اهلل  حبيب  امل��ريزا 
االأخوند اخلرا�ساين, فح�سر درو�سه  ثم الزم  املريزا,  وفاة  حتى 
بالتدري�س  ا�ستقل  1329ه���,  �سنة  وفاته  حتى  واالأ�سول  الفقه  يف 
اإليه  تتجه  االأنظار  واأخ��ذت  فا�ستهر,  االآخوند,  اأ�ستاذه  وفاة  بعد 

كمجتهد كبري ومر�سح بارز للمرجعية الدينية.
ومن املفيد االإ�سارة اأنه ال ميكن ف�سل حركة االأ�سفهاين وغريه من 
العلماء عن حركة املرجعية التي واجهت التطورات واالأحداث التي 
حلقة  االأ�سفهاين  �سكلت حركة  بحيث  اآنذاك,  باملنطقة  ع�سفت 
فيها  �سماحته  و�سارك  للمرجعية  احلركية  ال�سل�سلة  �سمن  من 

م�ساركة فعالة وقاوم الغزو الربيطاين للعراق 1333ه�/1914م.

 معته
اآية  اىل  ال�سيعة  مرجعية  انتقلت  اخلرا�ساين  االخوند  وف��اة  بعد 
يف  ي�رج�ع  ال�م�ي�رزا  وك�ان  ال�سريازي,  تقي  حممد  امل��ريزا  اهلّل 

اال�سفهاين,  احل�سن  ابي  ال�سيد  فتاوى  اىل  الفقهّية  احتياطاته 
اآية اهلّل �سيخ ال�سريعة  وبعد وفاة املريزا )عام 133ه�(, ورحلة 
)عام 1339ه�(, وارحتال اآية اهلّل ال��س�ي�خ اح�م�د كا�سف الغطاء 
)عام 1344ه�(, ت�ساوت مرجعية ال�سيد ابي احل�سن اال�سفهاين 
اآية  اآية اهلّل املريزا النائيني يف ال�سهرة, وبعد وفاة  مع م�رج�ع�ية 
اهلّل ال�سيخ عبدالكر احلائري يف م�دي�ن�ة ق�م ال�مقد�سة, ووفاة 
اآية اهلّل املريزا النائيني يف النجف اال�سرف, برزت زعامة ال�سيد 

ابي احل�سن يف اغلب البالد اال�سالمية بال منازع.

ة و�لتعه ل تف 
ابتداأ ال�سيد االأ�سفهاين بعد عودته اإىل العراق فرتة جديدة من 
حياته ات�سمت بالعمل الثقايف واالجتماعي والتاأكيد على اجلانب 
يف  الدينية  امل��دار���س  من  العديد  بتاأ�سي�س  ق��ام  حيث  التعليمي, 
مدار�س  وي�ساند  يرعى  وكان  وكربالء,  والب�سرة  والنجف  بغداد 
�سنة  تاأ�س�ست  ال��ت��ي  الن�سر  منتدى  جمعية  منها  وموؤ�س�سات 

1353ه�/1935م.
الذي  النائيني  املريزا  وفاة  بعد  فيه  الدينية  املرجعية  انح�سرت 
�ساطره همومها, ف�سيَد جهازًا مرجعيًا وا�سعًا ا�ستوعب اأربعة اآالف 
بالتبليغ  اهتم  وقد  املختلفة,  العراق  مناطق  على  موزعني  وكيل 
االأقطار  خمتلف  اإىل  العلماء  فاأر�سل  كبريًا  اهتمامًا  االإ�سالمي 
االإ�سالمية والقيام على نفقتهم كاملة, وذلك بعد اأن اأو�ساهم اأن 
اأنه كتب  اأحد �سيئًا, وبلغ من عظيم اهتمامه بذلك  ال يقبلوا من 
املر�سدين  اإليهم  واأر�سل  بلغتهم  عملية  ر�سالة  ال�سيعة  للرتكمان 

واملبلغني.
اإىل  االإ�سالم  ن�سر  يف  التبليغي  عمله  ت�سهيل  الأجل  عمل  اأنه  كما 
ا�ستمالة الروؤ�ساء من خالل الهدايا, ومما يوؤثر له حماربته البدع 
واالنحرافات يف املجتمع, وكان له يف هذا ال�ساأن موقف حازم من 
ال�سهام  اأ�سابته بع�س  وتاأييده حتى  ال�سيد حم�سن االأمني  ن�سرة 

التي رمي بها ال�سيد االأمني.
ال�سيد  قام  النا�س  جتاه  وواجبه  االجتماعية  حركته  �سياق  ويف 
يف  فتفقدهم  النا�س,  مع  مبا�سرة  توا�سل  بحركة  االأ�سفهاين 
االأطباء  يوفد  فكان  ال�سحية  الناحية  من  بهم  واعتنى  بيوتهم 
اأطباء  اإىل معاينة املر�سى يف خمتلف املناطق التي يتواجد فيها 

حاذقون.

 لمو�سو� مم سو �لأ� سل� 
   لأ�سفها�


 نبذة عن حياته
ولد يف ا�شفهان �شنة هـ  
ــكــاــمــيــة  ال يف  وتــــوفــــى 
اإليه  اآلـــْت  ــ ،  هـــ �شنة 
ال�شيخ  وفاة  بعد  املرجعية 
مد ح�ش النائيني �شنة 
هـ، �شارك يف احلركة 
كما  اإيـــران  يف  الد�شتورية 
الع�شرين  ثــورة  يف  �ــشــارك 
في�شل  تن�شيب  وعــار�ــس 

االأول ملكًا على العراق. 
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 �سريته و�أخالقه
ال�سفات احلميدة  كل  اال�سفهاين  احل�سن  ابو  ال�سيد  ورَث 
ومكارم االخالق عن اجداده الطاهرين, ويف كل مقطع من 
اال�سالمية.  ب��االآداب  متحليا  جنده  ال�سريفة  حياته  مقاطع 
فهو كما قال ال�ساعر: لقد ظهرَت فما تخفى على احد ... 

اإال على اأكمه مل يب�سر القمرا.
وهذه بع�س االإ�سارات ل�سفاته احلميدة:

1- �سربه وحتمله
ينقل لنا احد العلماء حول �سرب ال�سيد اال�سفهاين وت�ح�م�ل�ه 
ف�ي�قول: ما راأيت احدا اكرث �سربا من ال�سيد ابي احل�سن, 
يوؤدي  ال�سيد  كان  االجنليز  مع  ال�سراع  ايام  من  يوم  ففي 
�سالة اجلماعة التي كان يح�سرها اآالف املوؤمنني, ويف اثناء 
ال�سالة �ساح احد احلا�سرين ب�سوت عال: لقد قتل ال�سيد 
ح�سن ابن ال�سيد اال�سفهاين, فت�ستتت �سفوف امل�سلني على 
اثر هذا اخلرب, لكن ال�سيد ظل م�سغوال ب�سالته. وب�عد ان 
انتهى من ال�سالة اأدار براأ�سه ال�سريف نحو امل�سلني واإذا 
به يرى ابنه مقتوال �سهيدا, فلم يتكلم ب�سيء �سوى انه قال: 
اإال اهلّل ثالث م��رات. ومل تخرج من عينيه وال دمعة  اله  ال 
واحدة, واالأ�سد م�ن ذل�ك ه�و ع�ف�وه عن القاتل, وبهذا كان 

م�سداقا لالآية ال�سريفة )وان تعفوا اقرب للتقوى(.
2- ثباته

احل�سن  اأبو  ال�سيد  القاها  التي  وامل�ساعب  امل�ساكل  تعددت 
ابنه  قتل  فِمن  اأمامها,  و�سمد  �سره(  )قد�س  االأ�سفهاين 
العراق حيث خالف �سيا�سة امللك  واإبعاده عن  اأمام عينيه, 
ق�سة  يف  لالإجنليز  وحم��ارب��ت��ه  ال�����س��الح  وحمله  في�سل, 
اإليه  اأرجع  قد  للنا�س  وهو حينذاك مرجع  العراق,  احتالل 
من  هجرته  ة  وق�سّ احتياطاته,  تقي  حممد  امل��ريزا  ال�سيخ 
ال�سغط  كرَث  حينما  املقد�سة  كربالء  اإىل  االأ�سرف  النجف 
هناك حول�ه وا�سرتاكه مع االآخوند )قد�س �سره( يف ق�سة 
)قد�س  القمي  مع  وا�سرتاكه  اأعبائها,  وحمل  امل�سروطة, 
اإبان  وذل��ك  ال��ع��راق,  من  االإجنليز  ط��رد  يف  وغ��ريه  �سره( 
الت�سيع  وحفظ  االإ�سالم  ن�سر  يف  و�سموده  العاملية,  احلرب 
اأيام ت�سلط اأمثال البهلوي واأتاتورك ويا�سني الها�سمي على 

بالد امل�سلمني, وغري ذلك من الق�سايا التاريخية املهمة.
3- حلمه

نقل �ساحب كتاب )بندهائي از رفتار علماء ا�سالم( هذه 
من  يوم  ف�ي  الدينية:  العلوم  طلبة  احد  ل�سان  عن  احلادثة 
االيام كنت جال�سا قريبا من باب تل الزينبية, احد ابواب 
مدينة  ف�ي  ال�سالم  عليه  احل�سني  لالإمام  املطهر  احل��رم 
كربالء املقد�سة, وكان يقف اىل جانبي رجل, فلما خرج اآية 
قال  منزله,  نحو  م�ت�ج�ها  ال�ب�اب  تلك  من  اال�سفهاين  اهلّل 

هذا الرجل ب�سوت منخف�س: �ساأذهب وا�ستم هذا ال�سيد, 
وذهب ب�اجتاهه واخذ ي�سبُه وي�ستمُه, وبعد مدة من الزمن 
عاد ودموعه جتري على خديه, فقلُت له: ماذا جرى؟ ملاذا 
حتى  ذلك  على  وبقيت  ال�سيد  الأ�ستم  ذهبُت  فقال:  تبكي؟ 
اىل  فدخل  وانتظر,  هنا  قف  يل:  فقال  داره,  باب  و�سلُت 
الدار ثم عاد ب�سرعة, واأعطاين مبلغا من املال وقال يل: اي 
وقت تكون فيه م�ح�ت�اج�ا اإىل �سيء تعال اىل هنا و�ساأعطيك 
غ�ي�ري,  اخرى  ملراجعة جهات  داعي  وال  ي�سد حاجتك,  ما 
ل�سماع  ا�ستعداد  على  واأنا  م�ساعدتك,  ي�ستطيعون  ال  لعلهم 
ت�ستم عر�سي  ال  ان  ارجو منك  ولكن  وال�ستم منك,  ال�سب 
تاأثرا كبريا بكالم  تاأثرُت  لقد  الرجل:  ف�ق�ال ه�ذا  و�سريف. 
ال�سيد واأخذتني الرع�سة, و�سرعان ما اأجه�سُت بالبكاء من 

�سدة حلم هذا الرجل العظيم.
4- حمافظته على �سمعة االآخرين:

ن�ق�ل ع�ن�ه ال�سيد ح�سني املظاهري هذه الق�سة فقال: كان 
ال�سيد اذا اعطى وكالة �سرعية الأحد االأ�سخا�س وتبنَي بعد 
فرتة من الزمن بان ذلك ال�سخ�س غري جدير بتلك الوكالة, 
مل ي�سحب منه تلك الوكالة, وكان كثري من ال�م�قربني يقولون 
له: ا�سحب منه تلك الوكالة فريد عليهم ال�سيد قائال: قبل 
لدى  منزلة  ميتلك  ال�سخ�س  هذا  كان  وكالتي,  امنحه  ان 
لديهم,  منزلته  ازدادت  الوكالة  منحته  وعندما  النا�س, 
املنزلة  تلك  كل  فقد  قد  يكون  وكالته  اأُب��ِط��ل  عندما  ولكن 
متامًا, ولي�س لدّي اال�ستعداد الأن ا�ساهم يف اراقة ماء وجه 

احد وفقدانه العتباره بني او�ساط النا�س.

مبقاومة  �لأ�سفهاين  فتوى   

�ل�ستعمار �لربيطاين
وجاء يف فتوى اآية اهلل ال�سيد اأبو احل�سن االأ�سفهاين )قده( 
الرحيم  الرحمن  اله  )ب�سم  االإنكليز:  �سد  العراق  ثورة  يف 
اإن  العراقيني:  االأخ���وة  وباالأخ�س  اجلميع  على  ال�سالم   �

الواجب ال�سرعي يلزم على جميع امل�سلمني العمل على حفظ 
حوزة الدين والبالد االإ�سالمية, واأن ي�سمروا عن �سواعدهم 
بقدر االإمكان يف ذلك, ويجب على كافة امل�سلمني الدفاع عن 
ال�سالم(  )عليهم  الهدى  اأئمة  م�ساهد  اأر�س  العراق  اأر�س 
كما  الكفار,  ت�سلط  من  عليها  واحلفاظ  الدينية,  واملراكز 
اأدعوكم اإىل الدفاع عن النوامي�س الدينية, وفقنا اهلل واإياكم 
اأثر  الفتوى  وقد �سدرت هذه  وامل�سلمني(.  االإ�سالم  خلدمة 
فتوى زعيم الثورة االإمام ال�سريازي ون�سها موجود يف كتاب 

)احلقائق النا�سعة(.
اأمنيتان مَتّنى ال�سيد حتقيقهما:

كان ال�سيد اال�سفهاين يقول: لديَّ اأُمنيتان عزيزتان, وعلى 
الدوام فكري م�سغول بهما واأمتنى اأن تتحققا, اأولهما �سراء 
علي  االم��ام��ني  بحرم  املحيطة  االرا���س��ي  وقطع  امل�ساكن 
�سامراء.  يف  ال�سالم  ع�ليهما  الع�سكري  واحل�سن  الهادي 
من  االذان  فى  الثالثة  ال�سهادة  ذك��ر  ا�سمع  ان  وثانيهما: 

منارة امل�سجد احلرام.
وب�ه�ذه ال�منا�سبة جدير بنا ان نذكر دعوة امللك ابن �سعود 
له لزيارة مكة املكرمة, فقبَل دعوته ب��س�رط ان ي�قوم بتعمري 
فلم  البقيع,  يف  ال�سالم  عليهم  االئمة  قبور  بناء  واإع���ادة 

ي�ستجب امللك لهذا ال�سرط.

 وفاته:
ان�تقل اىل رحمته تعاىل يف الكاظمية املقد�سة بتاريخ 9/ذي 
ال�ن�ج�ف  ال�ى  ال�ط�اه�ر  جثمانه  نقل  ثم  احلجة/1365ه�, 
اال�س�رف و�ُس�ي�ع ت�سييعا كبريا, ومّت دفنه يف ال�سحن املطهر 
ال�سالم,  عليه  طالب  ابي  بن  علي  ال�موؤمنني  ام�ي�ر  لالإمام 
وقال يف تاأبينه اآية اهلّل ال�سيخ حممد ح�سني كا�سف الغطاء: 
قد  حميدا,  وم��ّت  �سعيدا  ع�ست  احل�سن  ابا  يا  لك  )هنيئا 
اأن�سيت املا�سني واأتعبت الباقني, كاأنك قد ولدت مرتني...(
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ب �شرورة اال�شتخـــدام   
وغيــــــاب   االلـــــــــــتزام   وغيــــــاب   االلـــــــــــتزام   

 ُتعّد م�شكلة الدراجات النارية وما يتعلق بها من حواد   
منها  يعاين  التي  ال�شلبية  الق�شايا  جملة  من  قانونية  واإ�شكاالت 
املجتمع، ال�شيما يف حال غياب ثقافة اال�شتخدام االأمثل وااللتزام 

بالقوان املرورية واالأعرا وال�شفات واالأخالق االجتماعية. 

الدراجات 
النارية.. 

• حتقيق: في�سل غازي
• حترير: �سباح الطالقاين

والأهمية هذا املو�سوع اأجرت جملة )الرو�سة احل�سينية( ا�ستطالعًا مو�سعًا على 
املقد�سة, حول ظاهرة  دائرة �سحة كربالء  التي نظمتها  العلمية  الندوة  هام�س 
انت�سار الدراجات النارية يف املحافظة وتزايد حوادثها ب�سكل غري م�سبوق, حتى 

 جتاوز اأعداد �سحاياها �سحايا العنف واالإرهاب على م�ستوى املحافظة
ُنواب  بح�سور  التعليمي  )ع(  احل�سني  م�ست�سفى  قاعة  على  الندوة  اأقيمت  وقد 
ريا�س غريب  واالأ�ستاذ  الدكتور �سالح احل�سناوي  املقد�سة  الربملان عن كربالء 
واالأ�ستاذ جواد احل�سناوي, والدكتور عالء حمودي بدير مدير عام دائرة �سحة 
كربالء, وال�سيد مدير مرور كربالء, واالأ�ستاذ ح�سني �سدهان رئي�س جلنة ال�سحة 
يف جمل�س املحافظة, واالأ�ستاذ علي كمونة من�سق االأمم املتحدة )يونامي(, والدكتور 
عادل حمي العنبكي معاون املدير العام, وت�سمنت الندوة عدة حما�سرات ودرا�سات 
ناق�ست ظاهرة انت�سار الدرجات النارية وحوادثها يف املحافظة و�سبل احلّد منها. 

إصابات تترتب عليها تداعيات 
)حوادث  حول  درا�سة  يف  قال  ك�سور,  اأخ�سائي  ال�ساحب,  عبد  مهدي  الدكتور 
الدراجات النارية يف حمافظة كربالء(" اأجريت هذه الدرا�سة على جميع امل�سابني 
الذين يدخلون يف �سعبة الطوارئ يف م�ست�سفى احل�سني التعليمي يف حمافظة كربالء 
املقد�سة, والوفيات التي و�سلت اإىل الطب العديل ب�سبب خمتلف احلوادث ومنها 

حوادث الدراجات النارية من )7-10-2010 اإىل 17-2-2011(, وقد ا�ستخدمنا 
مم خ�سي�سًا لهذا الغر�س الإدراج املعلومات عن ال�سحايا امل�سابني  ا�ستبيانًا �سُ
اإن  اأقاربهم يف حاالت عدم قدرة امل�ساب على اال�ستجابة, واأظهر اال�ستبيان  اأو 
اأكث��ر م�ن ث�لث���ي م�ستخدمي الدراجات النارية هم مّمن مب�ستوى �سهادة املرحلة 
املجتمع  من  ال�سريحة  اإدراك هذه  يف�سر حمدودية  قد  وهذا  اأق��ل,  اأو  االبتدائية 

للمخاطر احلقيقية للدراجات".
واأ�ساف الدكتور مهدي" من النتائج اأي�سا اأن معظم امل�سابني من الك�َسبة والعمال 
والطلبة )اأ�سحاب الدخل املحدود( وهي ال�سريحة االأكرث معاناة والتي ي�ستخدم 
اأفرادها الدراجات لغر�س الو�سول اإىل اأماكن العمل بتكاليف اأقل". مبينا" اإن هذه 
احلوادث حتتاج اإىل بقاء يف امل�ست�سفى لفرتة اأطول وبالتايل اإىل تكاليف وجهد 
طبي اأكرث مما ي�سّكل عبئًا ثقياًل على عاتق اخلدمات ال�سحية, وحتتاج اإىل وقت 

اأطول للعالج وال�سفاء وبالتايل خ�سارة مادية على امل�ستوى ال�سخ�سي والوطني".
وحتدد  والت�سّوه  العظام  ُق�سر  من  ابتداًء   دائميا  يكون  قد  العوق  مو�سحًا" اأن 
احلركة والعَرج وااللتهابات املزمنة, وانتهاًء بالبرت, وقد توؤدي االإ�سابة اإىل ترك 
اأو تغيري املهنة وبالتايل تديّن امل�ستوى املعي�سي للم�ساب وعائلته وانعكا�سه على 
املجتمع برّمته". م�سريا اإىل" اأن هذه احلوادث هي اأحد امل�سادر املهّمة الرتفاع 

ن�سبة الوفيات املبكرة بني ال�سباب".
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سب األكبر من الحوادث سببها الدراجات  النِ
النارية 

فيما قال الدكتور معمر االأعرجي, اأخ�سائي جراحة الوجه والفكني يف م�ست�سفى 
احل�سني )عليه ال�سالم( التعليمي يف حما�سرته املعنونة )اإ�سابات الوجه والفكني 
جراء حوادث الدراجات النارية( التي تناول فيها االإ�سابات الناجتة عن حوادث 
النارية والتي متت معاجلتها يف م�ست�سفى احل�سني للفرتة من 1-1- الدراجات 

2011 اىل 1-1-2012, بنّي فيها" اإن �سعبة جراحة الوجه والفكني ت�ستقبل يوميا 
حاالت ك�سور اأو جروح ب�سيطة ومتو�سطة اأو معقدة من جراء هذه احلوادث, وعند 
ح�سول حادث مروري يتم اإدخال امل�ساب اإىل غرفة الطوارئ ليقوم املقيم االأقدم 
ك�سور  من  اجلراحية  االخت�سا�سات  كافة  مع  وبالتعاون  والفكني  الوجه  جلراحة 

وجراحة عامة وجملة ع�سبية بالفح�س والت�سخي�س".
مو�سحًا" انه يف كثري من االأحيان تكون االإ�سابة م�سرتكة بني اأكرث من اخت�سا�س 
لذلك يتم التن�سيق وعمل ما هو �سروري اأواًل للحفاظ على حياة امل�ساب, ومن ثم 
يتّم تقد عالج اأويل وعالج للجروح والك�سور املمكن اأو الواجب عالجها اآنيا, ثم 
يتّم اإدخال املري�س اإما للعناية املرّكزة عند احلاجة اأو اإىل ردهة االخت�سا�سات 

املختلفة وح�سب االأولوية".
واأ�ساف الدكتور االأعرجي" يف الفرتة املبيّنة اأعاله: بلغ عدد امل�سابني من حوادث 

املرور والذين متت معاجلتهم من قبل ق�سم جراحة الوجه والفكني )275( م�سابًا 
توزعوا بني )205( ذكور و)70( اإناث". مبينًا" اإن هذه االإح�سائية تناولت كل نوع 
من احلاالت على حدة, واأن الِن�سب االأكرب من حوادث ال�سري الواردة لق�سم جراحة 
الوجه والفكني كانت نتيجة الدراجات النارية ومثيالتها وخ�سو�سا  يف ما يعرف ب� 

)ال�ستوتة(.

تأثيرات الضوضاء والسموم
ويف حما�سرة للدكتور اإح�سان هادي, اخت�سا�س انف واأذن وحنجرة, بعنوان )تاأثري 
ال�سجيج وعوادم الدراجات النارية على ال�سحة( حتدَث فيها عن م�ساكل كرثة 
اإن معظم  النارية ومن عدة جوانب فقال" من اجلانب ال�سحي نرى  الدراجات 
والواقيات  اخل��وذة  يلب�سون  وال  واملراهقني  االأح��داث  من  هم  الدراجات  �سائقي 
االأخرى, فكانت معظم االإ�سابات بالراأ�س والوجه واالأطراف, ومن ناحية ال�سجيج 

 ا اأر من  م�ستدم الداات 
ن �ستو ساة املرة التداية    يةاال

 اأو اأ

ا اأر من  م�ستدم الداات 

 اأو اأ اأو اأ
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فاإن مرور الريح ب�سرعة كبرية بجانب االأذن يخلق اأ�سواتا عالية ومبرور الزمن ي�ساب 
ال�سخ�س ب�سمم تدريجي يف االأذنني كلتيهما".

 ومن ناحية التلوث البيئي فاإن املواد الناجتة عن اإحراق الوقود )البنزين املخلوط 
انبعاث  اإىل  وت��وؤدي  بيئية  اأ�سرار  ت�سفر عنه  النارية  الدراجة  امل�ستعمل يف  بالزيت( 

غازات �سامة جدا مثل:
) Nitrogen Oxides  & Emit 16 Times More Hydrocarbons, Three 

Times More Carbon Monoxide (
 ومعظمها �سامة وخمر�سة لالأغ�سية املخاطية وم�سرِطنة بن�سبة ع�سرة اأ�سعاف وقود 

ال�سيارة.
ونتيجة لذلك اكت�سفنا اأن ن�سبة االإ�سابة بح�سا�سية االأنف والتهاب الق�سبات قد زادت 

حوايل ثالثة اأ�سعاف عن ال�سنوات ال�سابقة.  
فيما بنّي البكرتيولوجي �سالم القريني, مدير اإدارة اجلودة يف دائرة �سحة كربالء" 
اإن املوؤ�س�سة ال�سحية وجدت نف�سها ملزمة بن�سر هذه احلقائق بعد اأن تكّونت لديها 
�سورة كبرية عن اإح�سائيات اخل�سائر الناجمة عن هذا النوع من احلوادث, وبدورنا 
ننا�سد اأي�سا باأن تاأخذ باقي املوؤ�س�سات املعنية مثل دائرة املرور وغريها دورها الفعال 
يف التوعية املرورية, والت�سّدي للحاالت التي ال يتّم فيها مراعاة االلتزام بال�سوابط 

املرورّية والوقائّية".

تحديات االلتزام بالضوابط الوقائية
ومن جانب اآخر قّدم الدكتور حممد عبا�س, جراح اخت�سا�س, ومدير ق�سم العمليات 
يف دائرة ال�سحة حما�سرة بعنوان )برنامج ر�سد االإ�سابات اخلارجية( جاء فيها" اأن 
الر�سد هو عملية منهجية جلمع وحتليل املعلومات حول مو�سوع �سحي معني, وت�ستعمل 
البيانات التي يتم جمعها التخاذ اإجراءات �سحّية عامة لتقليل املر�س والوفيات وتعزيز 
ال�سحة, ومن بع�س النتائج االيجابّية للربنامج  مت التن�سيق مع مديرية املرور يف اأواخر 
�سنة 200 من خالل حتليل النتائج حيث مت مالحظة معدل حوادث املرور خالل �سهر 
متوز )200( للدراجات النارية بن�سبة )51(, وذلك بالتن�سيق امل�سرتك مع مديرية 
الدراجات  بن�سبة حوادث  وتبليغهم  بامل�سوؤولني  ومن خالل عالقاتنا  كربالء,  مرور 
الدراجة  ل�سائق  ال�سالمة  ارت��داء معّدات  ايجابي بوجوب  اإج��راء  اتخاذ  املرتفعة مت 
اآخر مع �سائق الدراجة, وو�سع العقوبات  اأي �سخ�س  )خوذة الراأ�س( وعدم ركوب 

.")322( ال�سارمة للمخالف مما اأدى اإىل تقليل ن�سبة احلوادث اإىل

أرقام ودالالت..
حول  ع�سبية,  جملة  اخت�سا�س  الدفاعي  اجمد  للدكتور  اأخ��رى  حما�سرة  ويف 
)اإ�سابات اجلملة الع�سبية( بنّي فيها" اأن الدرا�سة �سملت املر�سى الداخلني لردهة 
حوادث  ب�سبب  الراأ�س  يف  اإ�سابات  من  يعانون  والذين  الع�سبية  اجلملة  جراحة 
الدراجات النارية من بينها )ال�ستوتة( وحوادث ال�سيارات واالإطالقات النارية اأو 
ال�سقوط من مرتفع اأو االإ�سابة نتيجة امل�ساجرة, فوجدنا اإن )70( من الداخلني 
لهذه الردهة هم م�ستخدمي الدراجات النارية اأو امل�سابني ب�سبب الدراجة النارية 
اأعمار امل�سابني بح�سب  ال�سارع و)30( هم من االإ�سابات االأخرى, وكانت  يف 
البيانات من )20( �سنة واأقل بن�سبة )65(". م�سيفًا" اإن هناك م�سابني كرث يف 

هذه احلوادث ال يراجعون امل�ست�سفى الأ�سباب خمتلفة".

مداخالت نواب البرلمان العراقي
الدرجات  مو�سوع  فيها" اإن  قال  احل�سناوي  �سالح  الدكتور  للنائب  مداخلة  ويف 
النارية مو�سوع جمتمعي وهو مو�سوع �سحة عامة اأي�سا, وَطرق هذا املو�سوع من 
اجلانب ال�سحي ال يكفي اإطالقا , ًفال�سلوك املتهور وغري ال�سحيح من قبل بع�س 
�سائقي الدراجات من ال�سباب واملراهقني جراء ال�سرعة وطريقة ا�ستخدام الدراجة 
من االجتياز اخلاطئ والقفز وعدم االنتباه والتهور والتدخني اأثناء ال�سياقة, كلها 
اأ�سباب توؤدي اإىل حوادث تلقي بتبعاتها على املجتمع والعائلة والفرد, بل توؤثر جذريا 

على م�ستقبل هوؤالء النا�س من مرتكبي اخلطاأ اأو ال�سحايا على ال�سواء".
واأ�ساف النائب احل�سناوي" اأن مو�سوع ال�سالمة مو�سوع هام وقد بينت منظمة 
العامل  يف  وف��اة  حالة   )1300000( هناك  اأن  لها  تقرير  يف  العاملية  ال�سحة 
و)50000000( مليون اإ�سابة, وامل�سكلة اإن )90( من هذه االأعداد الهائلة تقع يف 
الدول املتخلفة, وهذا يدلل على غياب الثقافة ال�سخ�سية والثقافة املجتمعية, ولذلك 

نرى احلاجة املا�سة لوجوب االلتزام بالقوانني املرورية ل�سمان �سالمة اجلميع".
فيما قال النائب االأ�ستاذ ريا�س غريب" اإن هذه امل�سكلة بداأت تتفاقم يف مدينة 
كربالء واأن اخللل هو يف عدم تنفيذ القانون وتطبيقه بال�سكل ال�سحيح, ولذلك 
يجب التنفيذ ال�سارم يف م�ساألة تطبيق القانون وااللتزام به, ونرى اأي�سا �سرورة 

 اسد املوؤ�س�سات املية اأ اأ وا الا يف 
التوية املروية   

اسد املوؤ�س�سات املية اأ اأ وا الا يف 
التوية املروية  

 ية يجات املروساالدللت وال  
الية مية التحديات واملار لرا الداة 

  رة اأر ولأ

 ية يجات املروساالدللت وال 

  رة اأر ولأ
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لهذه  االأم���ان  و�سائل  ووج��ود  النارية,  للدراجات  �سوق  اإج���ازة  اأو  رخ�سة  وج��ود 
الدراجات لتقليل ن�سب االإ�سابة باحلوادث املرورية".

إجراءات ومحاذير ونصائح..
اغلب  اإن  كربالء"  م��رور  مدير  احل�سن,  عبد  مانع  العميد  ق��ال  جانبه  وم��ن 
التجار امل�ستوردين للدراجات النارية هم من حمافظة كربالء املقد�سة وخا�سة 
الدراجات ذات احلجم ال�سغري وهي غري م�سمولة بقانون املرور كون حمركاتها 

ذات حجم اقل من )125( �سي �سي".
بحجز  اإج���راءات  واتخاذ  مكثفة  بحمالت  تقوم  دائرته  اإن  اإىل"  مانع  واأ�سار 
عدم  اأو  املرورية  املخالفة  ح��االت  يف  �ساحبها  على  الغرامة  وفر�س  الدراجة 
اإىل  االخ��رى  الدوائر  نطمح من جميع  ولكننا  الوقائية,  ب��االإج��راءات  االلتزام 
التعاون يف معاجلة هذه الظاهرة التي اأ�سبحت ت�سكل عبئا كبريا على املجتمع 
والطبيب ورجل املرور الذي يقوم مبتابعة ال�سري وامل�ساكل اليومية الناجتة عن 

الدراجات النارية".
فيما بنّي االأ�ستاذ جمال مهدي عبا�س, مدير اإعالم �سحة كربالء" اأن الندوة 
خرجت بعدة تو�سيات للحد من حوادث الدراجات النارية وهي" تنظيم وتطبيق 
قانون �سري الدراجات النارية وحدود ال�سرعة وتعليمات ال�سالمة, كما هو احلال 
على �سائق ال�سيارة, واأن التدريب واخلربة من العوامل املهمة للحد من احلوادث 
لنيل  اخلا�سة  املهارات  اختبار  اجتياز  النارية  الدراجات  �سائقي  على  وينبغي 
)اإجازة ال�سوق(, الأن تعلم ركوب الدراجة النارية باأمان يختلف عن تعّلم قيادة 

ال�سيارة وقد ي�ستغرق وقتا ًاأطول".
اأ�ساف جمال" ولغر�س احلد من ا�ستعمال الدراجات خرجْت التو�سيات اأي�سا 
باأن تكون تكاليف احل�سول على رخ�سة قيادة الدراجة �سعف تكاليف رخ�سة 

قيادة ال�سيارة".
وتابع" ينبغي على الت�سريعات املتعلقة بالدراجات النارية حتديد احلد االأدنى 
للعمر, واأن يكون فوق ال�سن القانوين, وعدم ال�سماح لركوب اأكرث من �سخ�سني 
على الدراجة الواحدة, ومن املهم جدا ًاإلزام م�ستخدمي الدراجات النارية بتوفري 

كل و�سائل الوقاية ال�سخ�سية )خوذة وحذاء منا�سب وغريها( عند القيادة".
واأ�سار جمال" هناك م�ساألة اأخرى كانت �سمن التو�سيات تتعلق ب�سرورة تطوير 
كفاية  وع��دم  ال�سوارع  تبليط  فعدم  احل��وادث,  لتقليل  للمدينة  التحتية  البنية 
االإنارة فيها ونق�س الدالالت واالإر�سادات املرورية يجعل البيئة مليئة بالتحديات 
واملخاطر لراكب الدراجة والأي عربة اأخرى, وي�ستح�سن ف�سل الدراجات النارية 

عن املركبات الكبرية وت�سكيل ممرات خا�سة للدراجة النارية على الطرق" 
وختم اال�ستاذ جمال قائاًل" هناك و�سائل اإ�سناد اخرى غري مرئية وهي توفري 
و�سائط النقل العامة )م�سلحة نقل الركاب( التي قد تقلل اإقبال املواطن على 
ا�ستخدام الدراجات النارية خا�سة اإذا كانت متي�سرة يف كل مكان وذات نظام 
حتّرك مبني على احرتام الوقت وااللتزام بنقاط واأوقات االنطالق واحلركة, 
ف�سال عن �سرورة و�سع �سوابط للتجار واأ�سحاب معار�س بيع الدراجات النارية 
من حيث الكميات والنوعيات, وحث اأولياء االأمور واإدارات املوؤ�س�سات الرتبوية 
واأخريا  واملراهقني,  االأطفال  قبل  من  النارية  الدراجات  ا�ستخدام  من  للحد 
عن  وتثقيف  توعية  برامج  ببث  االإع��الم  و�سائل  دور  على  التو�سيات  �سددت   ً

خماطر هذه الظاهرة". 

◄  بقلم: د. نظري اخلزرجي

هل هناك مالزمة بني كلمة )اأمن( و)نام( و)منا(؟
جتمع  ال�سروف,  خمتلفة  احل��روف  متحدة  الثالث  فالكلمات   
مطمئنا  نام  اأمن  فمن  لالن�سراح,  املوجبة  الدعة  عوامل  بينها 
املطمئّن  فالنوم  وماله,  زرعه  منا  اأمن  ومن  وحاله,  ماله  على 
والنماء مدعاة لتحقق االأماين على م�ستوى الفرد واملجتمع والبلد 
وهي من عالمات رقي االأمة وتطورها, فالكلمات هي يف واقعها 
حاكية عن زوايا مثلث القوة يف البلد االآمن, واإذا مت رعاية االأمن 
على م�ستوى ال�سلطة واالأفراد مبا فيه ر�سا اهلل و�سالح النا�س 
ومتّثلت  احل�سنة,  االأ�سوة  مقود  وت�سنَّمت  رقيها  االأم��ة  �سمنت 
َتاأُْمُروَن  ا�ِس  ِللنَّ اأُْخِرَجْت   ة اأُمَّ م�سداق االأمة الو�سط )ُكْنُتْم َخرْيَ 
 ,110 عمران:  اآل   ) ِ ِباهللَّ َوُتوؤِْمُنوَن  امْلُنَكِر  َعْن  َوَتْنَهْوَن  ِبامْلَْعُروِف 

التي ت�سع على االآخرين باخلري.
واأفراح,  �سرور  من  يتبعه  وما  ال�سالح  جلب  يت�سّمن  فاالأمن   
ودفع الف�ساد وما يتبعه من �سرور واأتراح, وهو مما تتقّبله النف�س 
معه  يرتفع  بحيث  واال�ستقرار  )الطماأنينة  فيه:  الأن  الب�سرية 
ي�ستاأن�س  )اأمر  وهذا:  الكربا�سي  الفقيه  عنه  يعرّب  كما  القلق( 
يعرّب  كما  وم�سداقًا(  مفهومًا  ومعنًى,  لفظَا  ال�سليم  الطبع  به 
عنه الفقيه الغديري, ولهذا فاإن فر�س االأمن كما يرى �ساحب 
ال�سريعة: )فري�سة اإ�سالمية كربى, ويقابلها الفو�سى التي ُتعّد 
من الف�ساد, وهي من املعا�سي الكبرية ومن كبائر الذنوب التي 
يف  االإف�ساد  جعل  وتعاىل-  �سبحانه   - اأّن��ه  بل   , �سديد  عقابها 
)قتل  تعاىل: من  قال  النا�س جميعا حيث  قتل  االأر���س مبعادلة 
ا قتل النا�س جميعا( نف�سها بغري نف�س اأو ف�ساد يف االأر�س فكاأمنَّ

الب�سرية,  ت�ساملت عليها  م�ساألة عقالئية  )املائدة: 32 (, وهذه 
بل: )اإن فر�س االأمن واجب على احلكومات كّلها(   فاالأمة البد 
لها من حاكم مي�سك بزمام االأمور ومينع انهيارها, وذلك: )الأنَّ 
الب�سرية  للحياة  والهامة  ال�سرورية  االأم��ور  من  االأم��ن  فر�س 
اأو النق�س به يوجب  اأ�سا�سها, فورود النق�س فيه  وعليه ي�ستقر 
ا�سطراب القوات الفاعلة, ولواله يتهّدم كل �سيء( كما ي�سيف 

الفقيه الغديري....

هل هناك مالزمة بني كلمة )اأمن( و)نام( و)منا(؟

ثالثية االأمة االآمنة
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 ويعتمد الطرح من جهة اأخرى على روح ال�سورى التي 
ورمبا  حكمه,  قواعد  من  قاعدة  وَجَعلها  االإ�سالم  بثها 
اعتمد كل ما دار من جدل حول هذا املبداأ على امل�سا�س 
من  جملة  �سنناق�س  ولكننا  تفنيدها  اأو  النظرية  بهذه 
االحتماالت حول هذا املبداأ مع الت�سليم بالنظرية اأو دون 

امل�سا�س بها: 
بها  ت�سّبع  التي  االأخالقية  القيم  روح  دفعت  رمبا   �1
ال�سحابة ومنها التوا�سع, اىل االمتناع عن قبول مهمة 
اال�ستخالف التي تعني اأف�سلية امل�ستخلف على البقية , 
واأناطتها باآخرين , فينتج عن ذلك تلكوؤ يف عملية تعيني 
اخلليفة ورمبا اأدى ذلك التلكوؤ اإىل �سرر يخ�ساه الر�سول 

  سلى اهلل عليه واله و�سلم (على م�ستقبل االإ�سالم�(
2� من خالل مالحظة ماكان من جمل�س ال�سورى الذي 
عقده اخلليفة الثاين 
كحل مل�ساألة اخلالفة 
نرى منه حر�سا على 
حيث  الوقت  م�ساألة 
اأيام  ثالثة  يف  جعله 
للتاأخري يف تعيني  ملا 
خطر  من  اخلليفة 
بالغ على و�سع االأمة 
, وقد بقي ال�ستة يتداولون االأمر طوال املدة امل�سموحة 
معّينون  �ستة  وهم   , باملدة  تقّيدا  اأمرهم  حزموا  حتى 
قد انح�سر النقا�س بهم , فكيف بال�سقيفة ذات الزمن 

املفتوح واالأطراف غرياملح�سورة .
العملية  االأ�سول  من  نوع  ال�سورى  خالفة  عن  نتج   �3
هذه  �سرعية  ال�سني  اال�سالمي  الطرح  واأقّر  كالراأي 
اأن  لو  االأ�سول اعتمادا على ح�سانة ال�سحابي, فماذا 
اأحد ال�سحابة االأجاّلء فهم من قوله تعاىل ) واأمرهم 
باأنه الينطبق على اخلالفة  اآخر  فهمًا   ) بينهم  �سورى 
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  االأعظم  الر�سول  �سكوت  بداللة 

و�سلم (عنها. 
4� قد و�سلت االأ�سول العملية والراأي اإىل حد االإفتاء اإزاء 
الن�س كما يف امل�ساألة املعروفة يف املوؤلفة قلوبهم فماذا 
اإجماع  خالف  يف  براأيهم  ال�سحابة  بع�س  اجتهد  لو 
يقول  من  هناك  اأن  اأظن  وال  ال�سورى  على  ال�سحابة 
اإزاء  اإزاء الن�س القراآين وعدم جوازه  بجواز االجتهاد 

 االإجماع
5� الر�سول االأكرم )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم ( يعلم اأن 
خالفا �سيكون بينهم اإىل حد التقاتل واإهراق الدماء وال 
يحتمل فيهم اأي خالف بالراأي على م�ساألة مل يبت بها, 
لنا  ير�سمها  التي  الطوباوية  ال�سورة  تلك  يحمل  ويظل 
ذلك الطرح عن ال�سحابة بعده  وما تعليق اأ�سباب ذلك 

اخلالف الدموي على ابن �سبا اأو اأية �سماعة اأخرى اإال 
حماولة جلعل تلك االأ�سباب من خارج دائرة ال�سحابة, 
غري  ال�سحابة  واإن  اخلالف  احتمالية  يلغى  ال  وهذا 

نني منه.  حم�سّ
الرا�سدة  اخلالفة  اجتاحت  التي  اخلالف  عا�سفة    �6
ودارت بفعلها حروب �سر�سة راح �سحيتها اآالف امل�سلمني 
اأمل ي�سكل ذلك خطرا داهما على االأمة ؟ فِلم مل ياأخذ 
الكفيلة  (التدابري  و�سلم  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  النبي 
فتنة  اعتربها  ب�سحابته  لثقته  انه  قلنا  ولو   لتفاديها
طارئة ال يلبث اأ�سحابه ان يتجاوزوها .. وان ال�سحابة 
نهاية  يف  الن�سر  يحرز  منهم  واحد  فاأي  عدول  كلهم 
االإ�سالم  فم�سرية  االإ�سالم  لقيادة  ويت�سدى  الفتنة 
الخوف عليها, ولكن ماذا لو مل تنته الفتنة بن�سر واحد 
اأن دولة  لو  , ماذا  تفانوا وذهب ريحهم  لو  منهم ماذا 
ت  الروم املرابطة على حدودهم انتهزت الفر�سة وانق�سّ
االإ�سالم  دولة  بجي�س جرار فجعلت  الق�سطنطينية  من 

 اأثرا بعد عني . ؟
هذا اإذا اأغفلنا امل�سوؤولية ال�سرعية للر�سول )�سلى اهلل 
تلك  اهرقت يف  التي  الدماء  كل  و�سلم (عن  واآله  عليه 
احلروب حيث مل يتخذ التدابري الالزمة ملنعها .. وهو 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم (الذي حر�س جاهدا طوال 
اأن ال تهرق الأعدائه من الكفار قطرة دم  فرتة الدعوة 

واحدة ,و قد عا�س يف االإن�سانية رمزا خالدا لل�سالم .
7� كيف ميكن لل�سحابة اأن يكونوا �سورة م�سرقة اأمام 
االأمم االأخرى وحملة ر�سالة تدعي اأنها خامتةالر�ساالت 
ال�سماوية واأنها جت�سد الذروة يف االإن�سانية بعد تزعمهم 
لهذه احلروب, واإننا اليوم جند الكثري من مفكري اأعداء 
االإ�سالم يكيدون له من خالل ت�سنيعهم بالفتوحات التي 
الطرح  ذلك  يعتربها  التي  و  االإ�سالم,  �سدر  يف  متت 
نهجًا اإ�سالميا �سحيحا يتما�سى مع قيمه العالية, فكيف 
بحروب الفتنة التي يعرتف بها ذلك الطرح باأنها فتنة 

  وهي خالف االإ�سالم
اإذا  بالن�سبة ل�سفني ومعاوية على وجه اخل�سو�س,   �
كانت احل�سانة ال�سحابية فعال اإلهيا فهو االإمامة واإن 
كانت فعال مكت�سبا من خالل االحتكاك بالنبي )�سلى 
واخالقه  �سلوكه  من  واالنتهال   ) و�سلم  واآله  عليه  اهلل 
وعلمه فاإن معاوية مل يكن له حظ من ذلك حيث اأ�سلم 
بعد فتح مكة  ه� وقد تويف الر�سول االأعظم �سنة 11ه� 
وهي فرتة غري كافية للو�سول اىل مايوؤهله الأن يكون قبالة 
�سحابة عا�سوا مع النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم (
منذ اأول الدعوة كعلي بن ابي طالب ) عليه ال�سالم ( اأو 

عمار بن يا�سر ليكون ذا اجتهاد مواز الجتهادهم.
9�  اذا قلنا مبا ين�سب لر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله 

, وقد بقي ال�ستة يتداولون االأمر طوال املدة امل�سموحة 
معّينون  �ستة  وهم   , باملدة  تقّيدا  اأمرهم  حزموا  حتى 

 نظرية عدالة 
ال�شحابة 

• ال�سيخ �سالح مهدي 

احتلت نظرية عدالة ال�شحابة 
م�شاحة وا�شعة يف الطرح اال�شالمي 

ال�شني ب�شبب الدور املناط بها يف 
تير مبداأ ال�شورى يف االفة، 

حي يعتمد ذلك الطرح يف �شرعية 
خالفة ال�شورى على اإ�شفاء هالة 
من القدا�شة يف االإان وال�شلوك 

واالن�شهار يف املحتوى االإ�شالمي 
قلبا وقالبا على كل من كانت له 

�شحبة مع الر�شول االأعظم )�شلى 
اهلل عليه واآله و�شلم( بداللة 

 بع�س االآيات القراآنية واالأحادي
النبوية ال�شريفة التي تثبت لهم 
هذه الرتبة، وباأن هذا هو ال�شبب 

الذي حدا بالنبي االأكرم )�شلى اهلل 
عليه واآله و�شلم ( اأن ي�شر النظر 
عن م�شاألة البت يف ق�شية االفة 
ثقة منه ب�شحابته واأن كّل مايبدر 

منهم �شي�شب يف م�شلحة  االإ�شالم 
وم�شتقبله ، بل اإن هذه الثقة جعلته 
تنع عن رد االإ�شارة لهذا االأمر 

ال من قريب وال من بعيد.
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◄  يكتبها: عبد الّرحمن الاّلمي

اإّن مرحلة التغيري العرجاء التي مّر وميّر بها املجتمع العراقي, اأفرزت الكثري من الظواهر 
الديكتاتوري  العهد  ورثه من  ما  االجتماعي, م�سافًا اىل  ال�سلبية على �سعيد اجلانب 
باأ�سكالها, وظاهرة  امل�سلحة  الع�سابات  االإرهاب, وظاهرة  منها ظاهرة  والتي  املباد, 
 سباب املقاهي املنت�سرة يف كّل حمافظات العراق, وظاهرة التحلل اخُلُلقي واالن�سال�
باأ�سكال  واالآخ��ر  احلني  بني  لدينا  تربز  والتي  الرفيعة,  االأخالقية  القيم  منظومة  من 

متعّددة, وكان اآخرها ظاهرة )االإميو( وما تعاقب من اأحداث بخ�سو�سها.
ومن الغريب امللفت اأّن الت�سّدي لهوؤالء الفتية الذين ال تزيد اأعمارهم عن )1( �سنة 
, الأّن الذنب الذي اقرتفوه هو ت�سّبههم بالكفار  فادح بالقتل وبطريقة ب�سعة, هو خطاأ
يف االأمور التي تتعار�س مع الثوابت االإ�سالمية, وهذا ال ي�ستوجب القتل بحّد ذاته, وما 
راأيك باأّن الكافر نف�سه ال ي�ستوجب القتل اإن كان ذّمّيًا غري حمارب لالإ�سالم وامل�سلمني, 
وهذا االأمر ُيجمع عليه اأئمة امل�سلمني, ومبثوثة تفا�سيله يف كتب املراجع – حفظ اهلل 

الباقني واأعلى مقام املا�سني منهم – مَلن اأراد اأن ي�ستزيد.
ال نريد يف هذه املقالة الق�سرية اأن نخو�س يف تفا�سيل املو�سوع ولكني فقط اأحببُت اأن 
اأّن هذه الظاهرة مل حتدث فجاأة, وبعبارة اأخرى:  اأمر يف غاية االأهمية وهو  اأنّوه اىل 
يت�سّكعون  وهم  )االإمي��و(  فتية  م�ساهدة  على  لن�سحو  اليوم  ذلك  �سباح  ن�ستيقظ  مل 
اأعينهم  على  امل�سدل  الطويل  و�سعرهم  ية  الف�سّ وحلّيهم  االأ�سود  مبلب�سهم  ال�سوارع  يف 
الكحيلة, فاإّن اأّية ظاهرة مهما كانت الظروف موؤاتية لها فهي حتتاج ل�سهور اإن مل يكن 
�سنوات لكي تتبلور وت�سبح ظاهرة ُتلفت االآخرين لها, اإ�سافة اأّن هوؤالء الفتية هم من 
اأبنائنا واإخواننا, تدّرجوا عرب مراحل من التحّلل اخُلُلقي اأمام اأعيننا حتى و�سل بهم 

احلال اىل هذا ال�سذوذ.
ملاذا غاب الدور الواعي الأولياء االأمور حتى �سّذ هوؤالء ال�سباب عن ال�سراط ال�سوّي؟  
والعطف  واحلنان  واحلّب  الرعاية  من  ال�سحية  االأ�سرّية  االأج��واء  لهم  تتوّفر  مل  ملاذا 
والرتبية احل�سنة التي هي من ال�سرورات النف�سية االأ�سا�سية يف االأ�سرة لين�سئوا ن�ساأة 

�ساحلة؟
املوؤ�س�سات  ك��ّل  خلقها  يف  اأ�سهمت   � الظاهرة  كانت  اأّي��ًا   � ال�سلبّية  الظواهر  ه��ذه  اإّن 
االجتماعية بدءا مبوؤ�س�سة البيت وانتهاًء مبوؤ�س�سات احلكومة التي من �سمنها االإعالم 
رت يف اأداء دورها من  والتعليم وغريهما, فهي التي يتوّجه لها املالم والعقاب, الأنها ق�سّ

الرتبية ال�ساحلة لل�سباب منذ طفولتهم ويف كّل مراحل حياتهم.
ويجب اأن يكون يف ح�سباننا اأّن التوعية واالإر�ساد واخلطب الرّنانة لوحدها لن جُتدي, 
ولن حتّرك �سيئًا يف اأعماق هوؤالء ال�سباب, فالبّد اأن ي�ساحبها توفري الفر�س الالزمة 

للتعليم اجليد وت�سجيعهم وحّثهم على ممار�سة هواياتهم وحّل م�ساكلهم النف�سية.

اأحيوهم، وال تقتلوهم !

 و�سلم (قوله ) اخلالفة بعدي ثالثون عاما وبعدها امللك( فاإن  �سوؤاال 
اأ�سا�سيا �سيلّح حينها وهو : مِل هذه املدة ومِل هذا التحديد املر�سي عنه 
من قبل ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم ( األي�س االإ�سالم اإىل يوم 
القيامة ؟  هل وجد الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم (يف �سحابته 
ما يحفظ له القيادة ال�ساحلة لالأمة خالل هذه املدة و�سرب مابعدها 
من قرون بعر�س احلائط بعدما اأوجب على االأمم املتعاقبة خالل تلك 

القرون االإميان بر�سالته ؟  
لو اأخذنا باحلديث خرجت خالفة معاوية من خالفة النبي )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم (ودخلت يف امللك فهنا تكون عملية تعيني الثاين له واليا 
على ال�سام بل اإعفائه من ال�سدة التي طاملا كانت ال�سمة االأهم يف ر�سد 
خالفته �سببا اأ�سا�سيا يف انتقال خالفة ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم (اإىل امللك حيث و�سعه على اأول الطريق واإذا اعُتِذر له باأنه مل 
ي�سمع باحلديث, اأال يكون ذلك جهال يخرجه من احل�سانة ال�سحابية؟ 
واإذا اعتذر عن هذا اإن ال�سحابي لي�س عليه العلم بكل االأمور, اإذ لي�ست 
هناك ع�سمة فهذا اجلهل ُيرتق مبا بني ال�سحابة من الت�ساور الذي كان 
اأمل يكن من  ي�ستعني بهم,  الرا�سدة وان اخلليفة كان  اأ�سا�س اخلالفة 

  ال�سحابة من �سمع به
اإن هذا اجلهل هو عني ما قالت به االإمامية من �سرورة امتالك   ثم 
اخلليفة للنظرة البعيدة التي متكنه من و�سع التدابري الالزمة للحيلولة 

دون اأي طارئ ي�سّر مب�ستقبل االأمة .
10� مع امل�سار الزمني الذي تعاقب فيه اخللفاء على �سدة احلكم ظهر 
ذلك  كان  معا  ب�سرعيتهما  قلنا  اإن  والكالمية,  الفقهية  املذاهب  اأئمة 
اإقرارا بف�سل الدين عن الدولة فلماذا يعار�س بع�س الطرح اال�سالمي 
هذا املفهوم  يف وقتنا احلا�سر واإن قلنا بعدم �سرعية اخللفاء انهارت 
يوؤكد  القائمني عليها فكيف  ال�سرعية عن  ب�سلب  االإ�سالمية  احل�سارة 
ذلك الطرح على مرجعيتها واخلال�سة اإن الطرح الذي يّدعي اإن الواقع 
ال�سيئ الذي يعي�سه امل�سلمون اليوم ومنذ قرون خلت نا عن انحراف 
االأجيال الالحقة لل�سلف ال�سالح عن خطه املثايل فاإننا ن�ست�سف ال�سبب 
اأن مبداأ ال�سورى مل يكن ميتلك تخطيطا مل�ساألة  من كل ما ذكرت يف 
اخلالفة االإ�سالمية و�سمان الدميومة لقيادتها ال�ساحلة , واإن القائلني 
بنظرية عدالة ال�سحابة قد جاءت مبانيهم الفكرية وفق ماتتابع من 
حاالت على �ساحة اخلالفة, فمع االأول ُطّبل لل�سورى وروح الدميقراطية 
وكيف اأنها �سر من اأ�سرار عظمة االإ�سالم وحني َعنّي االأول الثاين تعيينا 
�سخ�سيا مل يراجع فيه اأحدا وكذلك فعل الثاين مع الثالث وجعلها يف 
طاحنة  حروب  اىل  الثالث  �سيا�سة  اأدت  وملا   امل�سلحة اإنها  قالوا  �ستة 
بني امل�سلمني وت�سلم معاوية احلكم �سيقوا احلديث عن الفتنة وتغا�سوا 
عن حتليل االأحداث ومتحي�س االأ�سباب والنتائج فيها, وملا نتجت عن 
حكومة معاوية دولة االأمويني اجتهد اأولئك القائلون بالنظرية يف تربير 
ما الميكن تربيره من انحراف تلك الدولة حتى بلغ االأمر ببع�سهم يف 
التربير ملعاوية ا�ستخالفه ليزيد انه مل يكن يعلم ما �سُيقدم عليه من قتل 

للح�سني )عليه ال�سالم( وهدم للكعبة .
اإننا اإذا �سلمنا بهذه املهزلة املنطقية فلن يحق لنا اأن ندعي اأننا حملة فكر 

ر�سايل ميثل احلقيقة التي على العامل اأن يهتدي بها.
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عقود  مدى  على  ماكمة  م�شاكل  من  العراق  يف  والتعليم  البية  قطاع  يعاين   
عديدة، منها مايتعلق بالبنى التحتية لهذا القطاع الذي يعّد اأ�شا�س بناء املجتمع، وما 
 يتعّلق بجوانب اأخرى تتعّلق بالتوّجه املنهجي لالأفكار واملعلومات املطروحة يف املناه
الواحد،  احلكم  لنظام  الثقيلة  املوروثات  من  اأ�شبحت  االأخرى  هي  والتي  الدرا�شية 
للكوادر  بالن�شبة  التطور  ومواكبة  واال�شتيعاب  والفكر  الثقافة  اإ�شكاليات  ف�شال عن 

التدري�شية.

في حوار مع المفتش العام في وزارة التربية
ا�ستاذ مظفر ياسين سعدون

نحن م�شتمرون يف تطوير املناه �شمن 
ا�شاتيجية تطوير كبرية يف العراق 

اإىل  متتد  العراق  يف  الر�سمية  التعليمية  وال��دورة 
التعليم  ملرحلة  اإلزامية  �سنوات   6 منها  �سنة,   12
االبتدائي, وهي تبداأ من عمر �ست �سنوات, يتبعها 
3 �سنوات للمرحلة املتو�سطة, ثم 3 �سنوات ملرحلة 
التعليم الثانوي, الذي ينق�سم اإىل ثانوي عام علمي 
وهناك  اأو جتاري.  وثانوي مهني �سناعي  اأدبي  اأو 
ا معهد املعلمني ومدة الدرا�سة فيه 5 �سنوات  اأي�سً

بعد التعليم املتو�سط.
يعاين  التي  وامل�ساكل  الوزارة  عمل  على  ولالإطالع 
منها اجلانب الرتبوي والتعليمي يف العراق اأجرت 
املفت�س  م��ع  ح���وارًا  احل�سينية(  )ال��رو���س��ة  جملة 
يا�سني  )مظفر  االأ�ستاذ  الرتبية  وزارة  يف  العام 

�سعدون(.

 التي االآليات  هي  ما    

 املناه لتطوير  البية  وزارة  و�شعتها 
 الدرا�شية

حري�سة  ال��رتب��ي��ة     

با�ستمرار على تطوير مناهجها ومواكبة التطورات 
التعليم, ووزارتنا منذ  العاملية احلا�سلة يف جمال 
مناهجها,  لتطوير  م�ستمرة  حالة  يف   2003 عام 

الدولية  واملنظمات  اخلرباء  ببع�س  ن�ستعني  واالآن 
يف هذا املجال, ونحن م�ستمرون يف تطوير املناهج 
وهذا �سمن اإ�سرتاتيجية تطوير التعليم يف العراق 
والتي اأقّرها الربملان العراقي يف عام 2011 حيث 
يف  اخلطوات  من  جمموعة  الرتبية  وزارة  اتخذت 
تطوير املناهج ورفع كفاءة املعلمني واملدر�سني, وقد 
ي�ستغرق هذا االأمر فرتة طويلة, ولكّننا م�ستعدون 

وجادون يف هذا العمل.

 تعاون للعراق  هل    

تطوير  ــال  يف  االإقليمية  ــدول  ال مع 
يتعلق  فيما  خ�شو�شا  البوي  اانب 

 واملدر�ش باأداء املعلم
الوزارة  بني  بالتن�سيق     

من  وباإ�سراف  االإمن��ائ��ي,  املتحدة  االأمم  ومكتب 
معايل وزير الرتبية مت ت�سكيل جلنة اإ�سرافية عليا 
العامة  املديرية  العام وخرباء من  املفت�س  يراأ�سها 
للمناهج, ومدير مكتب الوزير, حيث �سعينا لو�سع 
ومكافحة  النزاهة  مفاهيم  لتدري�س  مرجعي  دليل 
ومتكّنا  الندوات,  من  العديد  خالل  ومن  الف�ساد, 
اإن عر�س على  بعد  نهائي  ب�سكل  الدليل  من و�سع 

 واة الية 
يف اة اية 
 لم�سة ا

 سة من ا�مد
 م�ساألة الدوا 

املو والواة 
اأت  ة  ي

  ال اأ
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• حوار:
 حممود امل�سعودي
�سباح الطالقاين

اأكرث من ع�سرين خبريا يف املديرية العامة للمناهج, 
تدريب  وه��ي  الثانية  امل��رح��ل��ة  ب�سدد  االآن  ون��ح��ن 
االنتهاء  ومت  املنهج,  ه��ذا  على  واملعلمني  املدر�سني 
اهلل  واإن�ساء  املعلمني,  تدريب  االأوىل من  الوجبة  من 
خرباء  مع  االت��ف��اق  ومت  الثانية,  الوجبة  مع  نبا�سر 
اأردنيني يعملون على تعليم املدر�سني واملعلمني كيفية 

ت�سمني مناهجنا الدرا�سية لهذه املفاهيم.
املدر�سني  تعليم  ه��ي  ال����دورات  ه��ذه  م��ن  وال��ف��ائ��دة 
النزاهة  مفاهيم  على  ال��رتك��ي��ز  كيفية  واملعلمني 
اإي�سالها  وكيفية  الدرا�سية  املناهج  يف  وال�سفافية 
واملعلمني  امل��در���س��ني  بع�س  يفتقر  ح��ي��ث  للطلبة, 
ال��وزارة  ولكن  اخل��ربات  اإىل  ال�سباب,  وخ�سو�سا 
هذا  ونوعز  الو�سائل,  الإيجاد  املجال  هذا  �ساعية يف 
يف  الطالب  يدر�سها  التي  ال��درا���س��ة  اإىل  الق�سور 
املرحلة اجلامعية اأو يف معاهد اإعداد املعلمني, والتي 

ال تواكب التطورات احلا�سلة يف املناهج.

 هل االأهلية  املدار�س    

املدار�س  على  �شلبي  اأم  اإيجابي  دور  لها 
احلكومية

اخلا�س  القطاع  تنمية     

اخلا�س  القطاع  دخول  وم�ساألة  جدا,  مهمة  م�ساألة 
يف الرتبية هو اأمر ايجابي ولي�س �سلبّيا على امل�سرية 
هو  االأم��ر  هذا  يف  املعيب  ولكن  العراق,  يف  العلمية 
املدر�سية  البيئة  توفر  مل  امل��دار���س  ه��ذه  بع�س  اأن 
املدار�س احلكومية, ولذلك  لها  تفتقر  التي  املنا�سبة 
فتحنا العديد من التحقيقات ومنها - مثال -  تلك 
التي اأجريت يف الب�سرة وكان توجهنا بغلق املدار�س 
املقومات  الأب�سط  الفتقارها  الب�سرة  يف  االأه��ل��ي��ة 
يف  ق�سور  هناك  حيث  املدر�سية,  والبيئة  الرتبوية 
املطلوب,  بال�سكل  يطبق  ال  وهو  النظام  هذا  تطبيق 
وال�سبب يف ذلك اأن اللجان املخت�سة يف الك�سف رمبا 
اأو ف�ساد  اأو حالة عدم فهم  عندها نوع من الق�سور 
اإداري اأو مايل, واملكتب يف �سدد معاجلة هذا االأمر, 
نتجت  التي  االأ�سباب  لتق�سي  �سّكلت جلانا  والوزارة 
بت�سكيل  اأوعز  اأي�سا  العام  املفت�س  عن ذلك, ومكتب 
اأهلية,  م��دار���س  لفتح  جديدة  معايري  لو�سع  جلنة 
واالأهلي, ومالحظات  امل�سائي  التعليم  نظام  وتطوير 
الوزارة على املدار�س االأهلية بع�سها جيدة والبع�س 

االآخر ال ميتلك اأي مقّومات لفتح املدر�سة.

 �مدا   
اأية يف افة 

السرة لأا تر 
لأ�س املومات 

الوية والية 

املد�سية  
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 كيف تنظرون للتعليم  

امل�شّرع
امل�سّرع  التعليم  يعّد     

�سدد  يف  الرتبية  ووزارة  ال��ع��راق  يف  حديثة  جتربة 
االيجابيات  حيث  من  التعليم.  من  النوع  هذا  تقييم 
وال�سلبيات والتو�سل ل�سورة وا�سحة الإمكانية العمل 

به.

 وزارة طالبت  هــل    

والذي  التقاعد  قانون  بتعديل  البية 
يقف عائقا اأمام ف�شح املجال لل�شباب

ف�سح املجال اأمام ال�سباب 

م�ساألة مهمة, ولكن اخلربات املرتاكمة يف التدري�س 
تاأثري  لها  اجلامعات  يف  اأو  املدار�س  يف  كانت  �سواء 
كبري بالرغم من طموح واندفاع ال�سباب اخلريجني 
حتى  م�سبق  تخطيط  اىل  يحتاج  وه��ذا  العمل,  نحو 

تكون العملية الرتبوية متنا�سقة وم�سرت�سلة.
قانون التقاعد ال يوؤثر فقط على املدر�سني واملعلمني 
املوؤّيدين  من  ونحن  ال�سعب  قطاعات  كل  على  واإمنا 
وحت�سني  التقاعد  قانون  على  تغيري  هناك  يكون  الأن 
اأحيلوا  الذين  واملعلمني  للمدر�سني  املعي�سي   امل�ستوى 

على التقاعد. 

 الوزارة خطط  هي  ما    

للعام احلا
 لكل وزارة خطة تواكب 

عملت  ووزارت��ن��ا  عملها  يف  اخلا�سة  التطورات  بها 
العام,  هذا  فيها  للعمل  ا�سا�سية  خطوط  و�سع  على 
للنهو�س بالواقع التعليمي يف العراق, ومكتب تفتي�س 
الوزارة اأي�سا و�سع خطة ملتابعة العمل والتن�سيق بني 
املقّر وبني اأق�سام الوزارة للوقوف على املعّوقات التي 

تواجه تنفيذ اخلطط.
الدوام  م�سكلة  من  العراق  يعاين   / الرو�سة  جملة 
العلمي للطلبة فهل  يوؤثر على امل�ستوى  املزدوج الذي 

و�سعت الوزارة خطة حلل هذه امل�سكلة؟
م�سكلة  املدر�سية  االأبنية     

مرتاكمة  م�سكلة  وه��ي  الرتبية,  وزارة  تواجه  كبري 
على  اأوؤك��د  ب��دوري  واأن��ا  اليوم  وليدة  م�سكلة  ولي�ست 
العراقي  الربملان  يف  الرتبية  جلنة  رئي�س  طرحه  ما 
هذه  اأن  ق��ال  عندما  �سر�ساب,  فهد  ع��ادل  االأ�ستاذ 
االأزمة ال حتّل اإال باإقرار مبداأ البناء باالآجل. فنحن 
مدر�سة  اآالف  خلم�سة  اآنية  حاجة  يف  تربية  ك��وزارة 
امل��زدوج,  ال��دوام  اأج��ل حل مع�سلة  ال��ع��راق, من  يف 
والوزارة هّياأت 4000 قطعة اأر�س للبناء, ونحن االن 
ن�سرع  لكي  امليزانية,  على  الربملان  ت�سويت  بانتظار 
فلن  واإال  ب��االآج��ل,  الدفع  نظام  وف��ق  امل��دار���س  ببناء 
يكون هناك حل مل�سكلة االأبنية املدر�سية حتى ولو بعد 

�سنني طويلة.

 قــّلــة �ــشــبــب  مـــا    

االخت�شا�شات يف بع�س املدار�س رغم وجود 
رون باالآال يقد خريج

نعاين  نحن  احلقيقة  يف     

نظرًا  االخت�سا�سات  بع�س  يف  ال��ك��وادر  ق��ّل��ة  م��ن  
لندرتها, حيث فتحنا درجات وظيفية كثرية جدا هذا 
فيها,  ال�سواغر  ت�سد  اأن  املدار�س  من  وطلبنا  العام, 
حيث  املحافظات,  يف  العامة  املديريات  خ��الل  من 
�سد  على  وعملنا  املطلوبة  االخت�سا�سات  اأدرج��ن��ا 
النق�س احلا�سل وفق خطة و�سعتها الوزارة تتمثل يف 
والتي  النادرة  لالخت�سا�سات  التعيني  اأولوية  اإعطاء 

تعاين منها بع�س املدار�س يف عموم املحافظات. 

 الأية 
املد�سية مسكة 

ة  وا واة 
 و يةال

مسكة مامة 
ولي�س وليدة

   اليو 
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•     اأجرى احلوار  واأعّده: ف�سل ال�سريفي- عبد الرحمن الالمي

اأق�شُم اإيّن ابنك!

 البداية
داأب اتباع اأهل البيت عليهم ال�سالم يف الذكرى ال�سنوية 
لوفاة الر�سول االأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( يف 
يذهبوا  اأن  املظّفر  �سفر  �سهر  من  والع�سرين  الثامن 
اأبي  بن  علّي  املوؤمنني  اأمري  وو�سّيه  اأخيه  مرقد  لزيارة 

طالب )عليه ال�سالم( يف النجف االأ�سرف. 
توّجهنا م�سيًا اإىل مرقد اأمري املوؤمنني )عليهم ال�سالم( 
منطقتي  اأبناء  ومعي  لياًل,  الوقت  وكان   2000 عام 
وعددنا يقارب )1( �سخ�سًا, و�سلكنا الطرق الفرعية 
وكنت  املجرم(,  )البعث  اأزالم حزب  وحذرًا من  خوفًا 

اقراأ لهم الق�سائد احل�سينية يف امل�سري.
لنا  تعّر�س  ُنكمل م�سرينا  ونحن  الثاين  اليوم  ويف فجر 
�سخ�سان من اأزالم حكومة )املقبور �سدام( و�سار بيننا 
جماميعهم  جاءت  اللحظات  هذه  ويف  كالمية,  م�ساّدة 
يف عّدة �سيارات وراحوا ُيطلقون النار علينا, حتى ُقتل 
اأ�سحابنا و�سربونا وقيدونا واأخذوا كل ما منتلكه  اأحد 
من مال وخواتيم و�ساعات وغريها, ثم نقلونا اإىل �سعبة 

احلزب يف حمافظة كربالء.

فقدُت �شمعي الأنني جعفري
�سمنها  من  )12م2(  م�ساحتها  يتجاوز  ال  غرفة  ويف 
احلمام, وفيها اأكرث من )70( معتقاًل, والنوم فيها من 
جلو�س ل�سيق املكان, اأما ماء ال�سرب فهو �ساخن ل�سّدة 
حرارة ال�سم�س, واالأكل )قوت كي ال متوت( رغيف خرب 
واحد خلم�سة اأ�سخا�س, وقدح �سوربة ليوم واحد, وبني 
بالع�سي  العذاب  باأ�سّد  تعذيبنا  يجري  واأخرى  �ساعة 

والكيبالت.
وجدوا  معي  كانت  التي  ممتلكاتي  فّت�سوا  وحينما 
العبا�س )عليهما  االإمام احل�سني واخيه  �سورة ملرقدي 
فقلُت   اأنت جعفري؟ ال�سابط: هل  ف�ساألني  ال�سالم(, 

نعم, فانهال علّي �سربًا مربحًا على وجهي حتى توّقفْت 
اأذين اليمنى عن ال�سمع واىل اليوم اأنا ال اأ�سمع بها.

اأّمي اأنا ابُنِك ق�شمًا باهلل!
ملّرة  ولو  يراين  لكي  ر�سوة  املال  الكثري من  والدي  بذل 
واحدة, ويف �سباح يوم من االأيام نادوا با�سمي فاأخذين 
احلر�س � )عبد اهلل ُهبل( وكان معروفًا باإجرامه وتهّتكه 
� بعدما قّيد وثاقي و�سّد غطاء عيني, اىل اإحدى الغرف 
بادية  اللكمات  اآثار  وكانت  الرئي�سية,  االأمن  دائرة  يف 
القيود  وحزوز  ج�سمي,  من  مكان  كّل  ويف  وجهي  على 
يف مع�سمّي والدّم ي�سيل منهما, وثوبي ال ي�سرتين الأنه 
ممّزق من كّل جانب, وهناك رفعوا الغطاء عن عينّي, 
جتل�س  كانت  الذي  اأبي  اأمام  بي  واإذا  قيودي,  وفّكوا 
�سيء,  منها  ُيرى  وال  بعباءتها,  ملتحفة  امراأة  بجنبه 

رحُت من فوري معانقًا اأبي وهو يقول يل: 
والدتي يف  باأّن  �سمعُت  وملّا  بنّي,  يا  والدتك  �سّلم على   �
ملعانقتها  ا�ستياقًا  اأعماقي  من  هّزة  انتابتني  حم�سري 
وتقبيلها وتوّجهُت �سوبها كي اأ�سّلم عليها ولكّنها تنّحْت 

جانبًا وهي تقول:
و�سمني,  فعلي طويل  ولدي  علّيًا  ل�سَت  اأنت   اأنت؟ َمن   �
هذه,  كلماتها  �سمعُت  حني  كلها  اأع�سائي  جتّمدْت  لقد 
وانفجرْت  عليها,  اأرّد  مباذا  اأعرف  ومل  ل�ساين  وتلعثم 
اأمتالك  ومل  معها  فانفجرُت   وال�سرا بالبكاء  هي 
راأ�سها  ومن  يديها  من  واأقّبلها  اأعانقها  فرحُت  نف�سي 

واأنا اأقول:
املجرمني  فاإّن  ابنك,  اأين  باهلل  اأق�سُم  اأّمي  يا  نعم   �
الأين  الويل  واأذاقوين  اأظافري,  وقلعوا  ظهري,  ك�سروا 

زرُت االأمري.
 وملّا �سمع ال�سابط كلماتي هذه ثارْت ثائرته وراح ي�سر

بوجه احلر�س:
� ُهبل خذه ب�سرعة واأرجعه اىل املحجر فاإنه ال ي�ستحّق 

اأن يرى والديه اأبدًا, وجّرين ُهبل املجرم بقّوة من بني 
اأذرع والدتي وهي تتو�ّسل اإليه قائلة:

توؤذيه  اأكرث, وباهلل عليك ال  اأتزّود منه  اأرجوك دعني   �
فاإّنه ما زال �سغريًا وال يعرف كيف يت�سّرف. 

ُي�سبعني  وراح  املتغطر�س  احلر�س  هذا  يرتكني  ومل 
�سربًا بكّل قواه حتى دا�س فمي بحذائه ف�سمعُت �سوت 
ال�سغط  �سّدة  من  فّكاي  وتخالف  تتك�ّسر,  اأ�سرا�سي 
عليهما فامتالأ فمي بالدّم, وفقدُت الوعي من حلظتها.  

التابوت االأحمر!
يف ليلة 13رجب املرّجب مولد اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي 
طالب )عليهم ال�سالم( مل يكن من عادتنا اأن مت�سي 
املنا�سبة من دون اإحياء لها, فطلبُت من احل�سور التوّجه 
نحو القبلة لكي نزور �سيدي وموالي اأمري املوؤمنني علّي 
بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( وكان ذلك يف وقت متاأّخر 
يبقى  كان  الذي  التحقيق  وبعد هدوء �سخب  الليل  من 
اىل بعد منت�سف الليل, وبعد اإمتامي للزيارة بداأُت اأقراأ 
الق�سائد الوالئية بخ�سو�س املنا�سبة العزيزة, واالأخوة 
ذاع  كيف  اأعرف  وال  الق�سيدة,  م�ستهّل  معي  يرّددون 
خربنا وو�سل اىل اأ�سماع احلر�س فجاءوا على الفور وبعد 
ا�ستف�سارهم عن م�سدر هذه االأ�سوات وال�سغط علينا 
بحّب  الق�سائد  يرّدد  كان  َمن  اأنا  لهم  قلُت  وتهديدنا 

اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليهم ال�سالم(. 
واأنفي  وعيني  وجهي  على  �سربًا  واأو�سعوين  اأخرجوين 
ثّم و�سعوين يف التابوت االأحمر )وهو عبارة عن حمجر 
الواحد وكانت جدرانه مطلّية  ال يتجاوز م�ساحته املرت 
ثقب  وفيه  قوية  حمراء  اإ�ساءة  وفيه  االأحمر,  باللون 
�سغري ال ي�سع اإال �سحن االأكل(, وبقيُت فيه اأربعني يومًا 
عادية,  جل�سة  اأجل�س  اأن  اأو  رجلّي  اأمّد  اأن  اأ�ستطيع  ال 
ومتّنيُت  �سدري  يف  ب�سيق  واأح�س�سُت  �سرعًا  ف�سقُت 

املوت على البقاء يف هذا املكان �ساعة واحدة.

 يعد خافيا على اأحد ما كان يرتكبه حزب البع وجهازه احلاكم يف االأيام ال�شالفة من جرائم ال ُتعّد وال حُت�شى، فقد اقفْت حكومة البع اأب�شع ارائم يف تاريخ 
العراق واالإن�شانية، وخري �شاهد على ذلك ما نراه اليوم من املقابر اماعية للعراقي على اختال قومياتهم، ومار�س املجرم املقبور �شدام ح�ش اأ�شر�س االأ�شاليب غدرًا 
ووح�شية، و�شادرت حكومته اأب�شط احلقوق الطبيعية، و تدد يف اقا اأّية جرة مهما كانت، ومع َمن كانت، حتى جتّراأت ب�شرب امل�شاهد املقّد�شة الأئمة اأهل البيت 
االأطهار )عليهم ال�شالم(، واأّن القا�شد لزيارتهم مذنب ال ُيغتفر له، قد ُيعدم املرء عليه اأو ُي�شجن، ويذوق الويالت واالآهات، ال ل�شيٍء �شوى اأّنه ذهب ا زيارة مرقد االإمام 
احل�ش )عليه ال�شالم( اأو مرقد غريه من االأئمة االأطهار )عليهم ال�شالم(، ومن هوؤالء ال�شحايا الذين ُعّذبوا و�شجنوا ال�شيد )علي جبوري فليح( من مواليد كربالء م 

يعمل حاليًا منت�شبًا يف وزارة الداخلية، يروي لنا جانبًا من امل�شاهد املوؤملة التي مّربها: 
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•     يعّده: عبد الرحمن الالمي

خلق اهلل )تبارك وتعالى( االإن�سان وجعله خليفته في االأر�س والم�سوؤول فيها على تنميتها 
وترقيتها, وبّين له عالقته بما حوله من االأ�سياء, واأناط به م�سوؤولّيات عديدة وا�ستاأمنه على 

اأدائها بالوجه االأكمل.
والم�سوؤوليات المناطة باالإن�سان الفرد كثيرة, واأّولها واأجّلها هو امتثاله العبودية المح�سة هلل 
)جّل جالله( في لزوم طاعته, واأداء باقي م�سوؤولياته بالكيفية التي يريدها اهلل )�سبحانه 
وتعالى(, ومن هذه الم�سوؤوليات هو االلتزام بالواجبات الوطنية وتطبيق حقوق المواطنة 

لكي ي�سود العدل بين اأفراد المجتمع وينعموا باالأمان واالزدهار.
واإذا كانت الثقافة ال�سائدة في اأفراد االأمة هي ثقافة ال�سعور بالم�سوؤولية ومّت�سفة بروح 
الوحدة والتعاون فاإّن هذه االأمة �سوف ال تزداد مع مرور الزمن �سوى اقتدارًا وقوة , وال يمكن 
الأّية محنة اأن تهزمها, اأما اإذا كانت الثقافة ال�سائدة هي ثقافة التبرير, واإلقاء الم�سوؤولية 

على االآخرين والتمّل�س منها, فاإّن م�سير هذه االأمة �سوف ال يكون اإاّل الهزيمة والنكو�س.
وهذا اختبار من ع�سرة اأ�سئلة يك�سف فينا مدى حر�سنا و�سعورنا بالم�سئولية الوطنية, ولكي 

ن�ستمّر في االختبار ما عليك اإال اختيار ما ينا�سبك من الخيارات ثّم اذهب الى النتيجة لكي 
ترى هل اأنت مّمن لديه االإح�سا�س بالم�سوؤولية الوطنية: 

واأّنه  عّما يجري من حوله  بالم�شوؤولية  اأن يح�ّس  اأنثى، البّد  اأم  كان  ذكرًا  االإن�شان   
محا�شٌب ال محالة عن اأّي تق�شير يبدر منه، فهل اأنت مّمن:

ر  أ يح�ّس بالم�سوؤولية التاّمة واأّنه �سوف ُيحا�سب من قبل اهلل )تبارك وتعالى( اإذا ما ق�سّ  
في اأداء م�سوؤوليته على اأح�سن وجه؟

ر في بع�س االأحيان؟ ب   يح�ّس بالم�سوؤولية, ولكّنه يق�سّ
ج   ال يح�ّس بالم�سوؤولية اتجاه �سيء ما؟

 اإن المواطن ال�شالح هو الذي ي�شعر بالم�شوؤولية ويوؤّدي دوره بدافع من ذات نف�شه، فهل 
اأنت مّمن:

أ يوؤّدي دوره على اأكمل وجه وبدافع ذاتّي ولي�س خوفًا من عقاب اأو اأماًل في ثواب؟  
ب   ي�سعر بالم�سوؤولية في كثير من االأحيان دفعًا للعقاب وحّبًا بالثواب؟

 :)( ويف �شحيح م�شلم ،)( من كتاب جامع االأخبار لل�شبزواري
قال الر�شول االأكرم )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم(: »اأال كّلُكم راٍع و كّلكم م�شوؤول عن رعّيته، فاالأمري الذي على النا�س راٍع وهو 
م�شــوؤول عــن رعّيته، والرجل راٍع على اأهل بيته وهو م�شوؤول عنهم، واملراأة راعية على بيت بعلها وولده وهي م�شوؤولة عنهم، و 

العبد راٍع على مال �شّيده وهو م�شوؤول عنه، اأال فكّلكم راٍع وكّلكم م�شوؤول عن رعّيته«

هل تملُك 
ح�ّشًا  وطنّيـــًا
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ج   هو بعيد عن اأّية م�سوؤولية؟
 اإّن َمن لديه االإح�شا�س العالي بالم�شوؤولية ال يحتاج اأو ينتظر اأوامر الغير لكي يقوم بالواجب الوطني، 

فهل اأنت مّمن:
أ من المبادرين ال�سباقين الى القيام بالواجب الوطني؟  

ب   قيامه بالواجب الوطني مق�سور على ردود االأفعال وال يمتلك روح المبادرة؟
ج   ال يح�ّس بالم�سوؤولية ولي�ست لديه روح لكي يبادر؟

 دعم وت�شجيع المنتوج المحلي بكّل فئاته اأمٌر �شرورّي، فالعاِلم اإذا التّف حوله اأبناء مجتمعه، والخطيب 
اإذا اأح�ّس باأ�شداء عطائه،  اإذا تجاوب معه الم�شتمعون، والمفّكر اإذا الحظ اال�شتقبال الأفكاره، واالأديب 
ع اإذا راجت ب�شاعته، والمزارع اإذا ا�شترى النا�س اإنتاجه، يوؤّدي كلُّ ذلك الى تحفيز وتطوير القدرات  والم�شنِّ

االقت�شادية للوطن، فهل اأنت مّمن:
أ ياأخذ هذا االأمر بعين الرعاية واالعتبار, ويوؤّديه بما تمّكن عليه؟  

ل الب�ساعة االأجنبّية اأحيانًا لزهادة �سعرها اأو جودتها على الب�ساعة الوطنية؟ ب   قد يف�سّ
ج   ال يح�ّس بالم�سوؤولية اتجاه �سيء من هذا؟

 التم�ّشك بخيار الوحدة الوطنية اأمام التحديات الع�شيبة التي تواجه الوطن اأمٌر في غاية االأهمّية، 
فالتنّوع المذهبي والتلّون القومي يجب اأن يدفعنا اإلى التوّحد والتالحم، فهل اأنت مّمن:

أ يرى االآخر الذي لي�س من مذهبه اأو من قومّيته �سريكًا حقيقّيًا له في هذا الوطن؟  
يرى ذلك في الكثير من االأحيان, واإن كانت تتجاذبه الظروف الع�سيبة الى عك�س ذلك في اأحيان اأخرى؟ ب  

ج   ال يهّمه االأمر ب�سيء؟
 قال الر�شول االأكرم )�شّلى اهلل عليه واآله و�شّلم(: »حبُّ الوطن من االإيمان« فاإعالء �شاأن الوطن والدفاع 

عنه وتقويته اإيجابًا، كّل ذلك اأمٌر الزم في وجوه كثيرة، فهل اأنت مّمن:
أ يبذل ق�سارى جهده في االإخال�س الإعالء �ساأن وطنه؟  

ب   يعمل من اأجل ذلك في بع�س االأحايين؟
ج   ال يعنيه الوطن ب�سيء؟

 اإذا اأهملْت كوادر البلدية رعاية و�شقي ال�شجرة التي تقابل دارك، اأو لم تبادر الى فتح االن�شداد الحا�شل 
في فتحة المجاري التي هي قرب باب دارك، ل�شبب اأو الآخر، وفا�شت المياه اأمام دارك، فهل اأنت مّمن:
أ ياأخذ دور البلدية في تكميل مثل هذه النواق�س وبذل الم�ستحيل في االأمور التي ال تتحّمل التاأجيل؟  

ينتظر مجيء كوادر البلدية ويحتاط في تجّنب دخول المياه الثقيلة الى داره؟ ب  
ج   ال يح�ّس بالم�سوؤولية اتجاه اأّي �سيء؟

 اإّن �شعار "مالنا والدخول بين ال�شالطين" هو �شعار الجبناء الذين يتذّرعون به لكي يقبعوا في جحورهم 
وادعين، فهل اأنت مّمن:

أ يرف�س االمتثال الى مثل هذه ال�سعارات التثبيطية التي تبّث في االأّمة روح االنهزام والتراجع اأمام العابثين   
بالوطن؟

يرف�س في نف�سه هذه المقوالت ولكنه ال يرّتب عليها اأفعااًل؟ ب  
ج   يتقّبلها ويختبئ م�ستترًا خلفها؟

 اإّن اإ�شاعة الروح الوطنية وتثبيت مفاهيمها في اأذهان النا�شئة بات من االأمور ال�شرورية فاإذا كنت رجل 
علم اأو مثقفًا اأو �شيا�شيًا اأو قائدًا اأو �شيخًا لقبيلة اأو وجيهًا ذا تاأثير على االآخرين، فهل اأنت مّمن:

أ يو�سل الر�سالة الى َمن حوله باأهمية الم�سوؤولية الوطنية والحفاظ على المرافق العامة من المدار�س   
والم�ست�سفيات والهيئات الحكومية؟

يو�سل الر�سالة الى اأهله وبع�س ذويه فقط؟ ب  
ج   ال تعنيه هذه الر�سالة ب�سيء؟

 اإذا كان َمن يم�شك زمام الحكم في وطنك لي�س من مذهبك اأو من قومّيتك اأو من حزبك، فهل اأنت مّمن:
أ ي�سع هموم وطنه اأمام عينيه ويغ�س الطرف عّمن يحكمه �سواًء كان مواليًا له اأو معار�سًا؟  

ب   يهّم في اإعالن �ساأن وطنه اإذا كان َمن على ِدّكة الحكم فيه مواليًا له؟
ج   ال يهّمه اأمر الوطن في   الحالْين كالهما؟

  النتيجة:
ح�شادنا  لنجمع  االختبار  من  الق�شيرة  الرحلة  هــذه  وبعد 
من النقاط لكي نرى حالنا ونتاأّمل في م�شتوانا التطبيقي في 
ب    أ ع�شر نقاط ولكّل   االإخال�س لهذا الوطن، اأح�شْب لكّل  
ج   خم�س نقاط، واجمع ما اأ�ّشرَت عليه مّما  �شبع نقاط ولكّل 

توافق مع حالتك.
فاإذا بلغ مجموع نقاطك بين الت�شعين والمائة فاأنت يا �شّيدي بال 
�شّك وفّي وبامتياز ومخل�س لوطنك، وهنيئًا لكّل لكّل وطٍن يتكاثُر 
فيه من اأمثالك، وزادك اهلل )عّز وجّل( وفاًء واإخال�شًا لوطنك.

اأما اإذا كانت درجتك بين ال�شبعين والخم�شين فاأنت على خطى 
المخل�شين االأوفياء للمواطنة ال�شالحة، ولكنك تحتاج لمزيد 
بحّق  تق�شير  من  فاتك  ما  واإدراك  لنف�شك،  المراجعات  من 

وطنك. 
اأما اإذا كانت الدرجة دون الخم�شينـ  والعياذ باهللـ  فنحن نحتاج 

اأن نقَف معك وقفة طويلة:
المخلوقات جميعًا على حّب  اهلُل )تبارك وتعالى(  لقد فطر 
االأوطــان حتى الكائنات غير الب�شرية تحافظ بكل ما وهبها 
اهلل من قدرات واإمكانات على مواطنها ونراها م�شتعدة لخو�س 
االإن�شان  بال  فما  بحياتها،  والمترب�شين  اأعدائها  مع  المعارك 
الوطن  اأجــل  من  العمل  اأّن  االإدراك  حّق  يــدرك  الــذي  العاقل 
واالإخال�س اإليه �شيكون مردوده له والأوالده واأهله وع�شيرته 

وللمجتمع جميعاً.
اأفراد  لدى  الوطنية  الــروح  لن�شوب  الرئي�شة  االأ�شباب  من  اإّن 
المجتمع هو روؤيتهم م�شادرة وطنهم و�شحق وطنّيتهم وحرمانهم 
من اأب�شط حقوق المواطنة وا�شتئثار فئة اأو اأقلّية على منابع 
خيرات الوطن بدون وجه حّق وا�شتفرادها باإدارة �شوؤون الوطن 
القهر  وا�شتخدام  ال�شعب  تطّلعات  على  اأهوائها  وتغليب  عبثًا 
والعنف في تم�شية اأمورها، كما ح�شل في العقود الما�شية من 
تاريخ العراق الحبيب، ولكي ال ُيعيد التاريخ نف�شه وتعود تلك 
الم�شاهد الموؤلمة البّد اأن نعّلمهم باأّن الم�شوؤول الُمخطئ ما هو 
اإاّل اإن�شان عاديٌّ والبّد من تقويمه اأو اإق�شائه اإن لم يِف بما تعّهد 
على نف�شه، واأّن ح�شانة االإن�شان مقيدة با�شتقامته، والبّد اأن 
نجّراأهم على الت�شريح بف�شح الخاطئين بحّق الوطن ومواطنيه، 

حتى ال تنمو الديكتاتورّية من جديد. 
فاإذا كّنا كنا ننتظر من اأوطاننا اأن ُتقّدم لنا فما الذي ُيطلب مّنا 
اأن نقدمه الأوطاننا، لكي تتّم المعادلة، واإذا كنا ال نبالي بهذا 
اأجل  من  والعمل  الوطن  حّب  وهو  واالإن�شاني  الديني  الواجب 
اإعالء �شاأنه، فكيف نريد اأمنًا ونظامًا وعداًل وكرامة، فاإّن كرامة 
خارج  �شافر  من  بذلك  اأح�ّس  ولقد  وطنه،  كرامة  من  االإن�شان 
العراق كيف كانوا يتعاملون معه حينما كان العراق يجثم على 
�شدره الطاغوت، وذلك لتدهور اأو�شاعه ال�شيا�شية واالقت�شادية 

وترّدي منظومته االأخالقية.
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االأحد يف املنطقة
 يامل اتسحي ع م

◄  يكتبها: ح�سني ال�سالمي

اأملّ��ت بي وعكة �سحية قادتني اإىل م�سفى )احل�سني  التعليمي 
العام( يف كربالء, و�سّد انتباهي وجود عار�سات تلفزيونية تبث 
برامج توعية على خمتلف امل�ستويات وكانت برامج ذات م�سمون 
اجتماعي ح�ساري وهي قادرة على اإزاحة امللل عّمن ينتظرون 

دورهم يف الك�سف الطبي.
الفوري  االإ�سعاف  خدمة  يتناول  برنامج  انتباهي,  �سّد  ومّم��ا   
جمموعة  فيه  وكانت  املر�سى  حياة  اإنقاذ  يف  احليوي  ودوره��ا 
االإ�سعاف  خدمة  ال�ستعمال  ال��ربن��ام��ج  م��ع��ّدي  م��ن  تو�سيات 
بال�سكل االأمثل وعدم اإزعاج االإخوة الذين يرّدون على ات�ساالت 

املواطنني.
 وراحت ترتدد على م�سامع احل�سور عبارة -وجد رقم)122( 
مل�ساعدتك- وبعد اأن دخلت للك�سف الطبي تبنّي حاجتي الإجراء 
عملية جراحية وحدد يل اليوم التايل موعدا لها, ويف �سبيحة 
اأ�سابتني نوبة مغ�س �سديد ال يحتمل وكان اجلو  اليوم التايل 
اأ�سكن منطقة زراعية بعيدة عن مركز املدينة  ممطرًا, والأين 

فقد تعّذر علينا اخلروج ال�ستئجار �سيارة تقّلنا للم�سفى.
فات�سلت  املذكور  الرقم  تذكرت  الع�سيبة  اللحظات  هذه  يف 
باخلدمة واأنا اأُطمئن عائلتي بالقول: �سن�سل اإن �ساء اهلل بالوقت 
املحدد الأن هناك �سيارات اإ�سعاف ملثل هذه احلاالت الطارئة, 
وما اإن اأنهيت كالمي حتى راأيت عالمات االن�سراح على وجوه   

اأفراد اأ�سرتي التي اأحاطتني.
االإخوة  اأحد  علي  رّد  الربق  وب�سرعة  ات�سلت  اأطيل,  اأن  ودون   
  وطلبت منه امل�ساعدة فقال: اأخي اأنت مت�سل باإ�سعاف ال�سماوة
واإذا اأردت االت�سال باإ�سعاف كربالء ا�سرب رقم مفتاح كربالء 
)032(ثم )122( وقمت باالت�سال وجاءين الرد: الرقم الذي 
ال��دويل  وك��ان ال�سيء  اأ�سفت الرقم  طلبته خ��ارج اخلدمة ثم 
نف�سه, فات�سلت مرة اأخرى على )122( وكان الرد هذه املرة من 
االإ�سعاف الفوري بالب�سرة  ولالأمانة  , فقد  قالوا يل: لو كانت 

عندنا طيارة اإ�سعاف فوري جلئناك بها وال ندعك تتاأمل هكذا.
 القلق واحلرية ارت�سما مرة اأخرى على وجوه اأطفايل حتى ولدي 
ال�سغري قال خائفا ومتفّكها يف الوقت نف�سه: اأبي اأظنهم يوؤّدون 
 فري�سة ال�سبح قبل ان تطلع ال�سم�س فت�سبح �سالتهم ق�ساء
االأ�سخا�س  ع�سرات  هناك  اأن  متاأكدة  :ان��ا  ابنتي  وا�ستدركت 
ميوتون وال ت�سلهم �سيارات االإ�سعاف, فهل هناك قانون ياأخذ 

حّقهم ومتى يحرتم االإن�سان حياة اأخيه االإن�سان؟.
هذا غي�س من في�س��)هم( ويف مّرة قادمة ياأتيكم  اإكمال ق�ستي 

يف امل�سفى.

                 



كربالء  يف  املطّهرة  العتبات  وتبذلها  بذلتها  التي  احلثيثة  امل�شاعي  كل  برغم 
املزيد   ا احلاجة  فان  واملعنوية  املادية  الزائرين  احتياجات  ل�شد  املقّد�شة 
البقاع  ال�شنوي امل�شطرد يف عدد الزائرين لهذه  للتزايد  تبقى مطلوبة وذلك 

املقد�شة.

• حتقيق: ميثم احل�سناوي

اإ�شعا  فوري
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 وتكاد تكون املجمعات ال�سحية واحدة من بني اأهم 
اخلدمات التي يحتاجها الزائر ف�سال عن احلاجة 
اىل املاأوى والطعام واخلدمات الطبية وغريها من 

اخلدمات.
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  كّر�ست  فقد  هنا  وم��ن 
هذه  الإتاحة  احللول  اإيجاد  اأج��ل  من  كبرية  جهودا 
اخلدمة ال�سرورية وبال�سكل الالئق واملريح للزائرين 
وذلك عرب اإن�ساء العديد من املجمعات ال�سحية ويف 
مناطق خمتلفة من حميط العتبة املقد�سة, وقد كان 
م�سروع املجاميع ال�سحية يف منطقة املخيم من بني 

اأحدث تلك املجاميع تقنية. 

الهندسية  المشاريع  قسم 
والتفاصيل المهمة 

وللغور يف تفا�سيل هذا امل�سروع انطلقت جملة الرو�سة 
احل�سينية لتلتقي بعدد من امل�سوؤولني عن امل�سروع, 
املهند�س  االأ�ستاذ  عند  االأوىل  كانت حمطتنا  وق��د  
حممد ح�سن كاظم رئي�س ق�سم امل�ساريع الهند�سية 

هذا  "اإن  ق��ال  ال��ذي  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف 
امل�سروع من امل�ساريع املهمة التي قام بتنفيذها ق�سم 

امل�ساريع الهند�سية يف العتبة احل�سينية املقد�سة".
واأ�ساف اأن" هذا امل�سروع يقع على م�ساحة مقدارها 
)2500 مرت مربع( جماورة لنهر الهنيدية ويحتوي 
واأماكن  وحمامات  �سحية  جماميع  على  امل�سروع 
 )300( ومبعدل  والرجال  للن�ساء  بق�سمني  للو�سوء 

مرفق �سحي وحمام".
ال�سحية  واملرافق  احلمامات  واأ�سار ح�سن اىل"اأن 
جميعها مغّلفة باأرقى اأنواع الكرانيت واملرمر, وكذلك 
و�سحب  النقي  الهواء  و�سخ  للتكييف  اأجهزة  هناك 
الروائح من املجاميع ال�سحية, كما يوجد عدد من 

النافورات ومقاعد لال�سرتاحة.
ب�سالمل  امل�سروع  "ُزّود  قائاًل  حديثه  ح�سن  واأكمل 
كهربائية عدد 2 واحد لق�سم الرجال واالآخر لق�سم 

الن�ساء مت ا�ستريادها من كوريا اجلنوبية" من قبل 
وفد من ق�سم امل�ساريع الهند�سية يف العتبة احل�سينية 

املقد�سة هذا بالن�سبة للطابق املوجود حتت االأر�س 
اإما الطابق العلوي فهو "عبارة عن مكان ال�سرتاحة 
النافورات  م��ن  ع���دد  على  يحتوي  اإذ  ال��زائ��ري��ن 
واأحوا�س  وم��ظ��الت  جلو�س  واأم��اك��ن  وال�����س��الالت 
هذا  "وكل  للزائرين  الالئق  املكان  لتهيئة  للورود" 
الهند�سية يف  امل�ساريع  اإ�سراف ق�سم  امل�سروع حتت 

العتبة احل�سينية املقد�سة".
التقريبية  االإجمالية  الكلفة  "اإن  قائاًل  وختم ح�سن 
واإن  عراقي  دينار  مليارات  �سبع  هي  امل�سروع  لهذا 
جهة التمويل هي ديوان الوقف ال�سيعي" وبا�ست�سارة 
وهناك   , الديوان  يف  الهند�سية  الدائرة  واإ���س��راف 
تعاون م�ستمر بني العتبة احل�سينية املقد�سة وديوان 
الوقف ال�سيعي من اجل اإجناح  امل�سروع واإكماله يف 
النوعية اجليدة وبال�سرعة الق�سوى, وهذا امل�سروع 
الزائرين"  اإىل  بالن�سبة  ���س��روري��ة  خ��دم��ة  ي��ق��ّدم 
وخا�سة يف الزيارات املليونية حيث اأن هذه املنطقة ال 
حتتوي على جماميع �سحية ومغا�سل للو�سوء" كذلك 
ُزّود امل�سروع "ب�سا�سة عمالقة ذات ثالثة اأوجه لكون 
ال�سا�سة  حجم  ويبلغ  �سوارع  ثالثة  على  يقع  املكان 
ن�سبها  و�سيتم  مرت"   24 مب�ساحة  اأي  )4م×6م( 
  9 قريبًا جدًا واإن ن�سبة االإجناز بامل�سروع جتاوزت
ومن املتوّقع اإكماله يف ال�سهر اجلاري اأو القادم على 

اأعلى تقدير.
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�سعبة التربيد والتكييف والتجربة االوىل من نوعها
وكانت املحطة الثانية عند �سعبة التربيد والتكييف 
م�سوؤول  الطائي  حممود  عالء  املهند�س  قال  حيث 
يكون  كربالء  حمافظة  يف  م��رة  الأول  اأنه"  ال�سعبة 
نظام ال�سحب يف املرافق ال�سحية من اأ�سفل املقاعد 
وهذا النظام غري متبع وهي جتربة فريدة من نوعها" 

من اجل اإدخال هواء مكّيف بارد ونقي" وذلك من 
هواء  اأي  فري�س(  )ف��ول  اأجهزة  �ستة  ن�سب  خالل 
نقي مائة باملائة والباقي على نظام ال�سحب )�سنرت 
ومن  املكان"  اأ�سفل  م��ن  ت�سحب  التي  فيوكالت( 
خالل اجلهاز ميكن الرتطيب, مبعنى ان جمففات 
االأيدي احل�سا�سة املوجودة يف املرافق ال�سحية تقوم 
بدفع هواء جمفف ونقي وباملقابل ي�سحب غاز ثاين 
اإن�ساء  هي  امل�ستقبلية  وخطتنا  الكربون"  اأوك�سيد 
جميع املرافق ال�سحية على هذه النوعّية والتقنية يف 

العمل والبناء.

قسم الشؤون الخدمية
 وإدامة المشروع

وانتقلت جملة الرو�سة احل�سينية اىل حمطتها الثالثة 
م�سوؤولها  لتلتقي  اخلدمّية  ال�سوؤون  بق�سم  واملتمّثلة 
ق�سمه   دور  ب��نّي  ال���ذي  دك���ه(  اأب���و  )حم��م��د عبا�س 

وطبيعة عمله يف امل�سروع قائال "بعد اجناز م�سروع 
املرافق ال�سحية يف منطقة املخيم احل�سيني �سيكون 
واجب ق�سم اخلدمات الداخلية هو ا�ستالم املرافق 
اإدامتها"  اأج��ل  من  والن�سائي  ال��رج��ايل  بق�سميها 
اخلدمات"  م��ن  تقدميه  ميكن  م��ا   تقد لغر�س 
اأهم  ال�ساعة ومن  ويكون العمل م�ستمرا على مدار 

املوقع  نظافة  ه��و  اخلدمية  ال�����س��وؤون  ق�سم  اأع��م��ال 
وتقد اخلدمة اإىل الزائر" وقال اأبو دكه نتمنى من 
االإخوة الزائرين اأن يتعاونوا معنا يف املحافظة على 

هذه االإجناز ال�سياحي  من اأجل خدمتهم.

ا�مانة العامة
ورأيها بالمشروع 

وكان ل�سماحة االأمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة 
ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي راأي يف امل�سروع اأف�سح 
عنه اأثناء تفّقده امل�سروع الذي قال " اإن باإمكان اأي 
املنطقة  ه��ذه  �سور  يف  االأر�سيف  مراجعة  �سخ�س 
وجعلته  بالنفايات  مليئة  كانت  كيف  ومالحظتها 
قريبة  منطقة  وهي  املدينة"  جمالية  ي�سّوه  منظرا 
اإىل العتبة احل�سينّية املقّد�سة, كما اأّن امل�سروع يقّدم 
اأهايل  اإىل  خدمة  وكذلك  للزائرين  كبرية  خدمة 

مدينة كربالء.

وقد تطّرق �سماحة االأمني العام" اإىل امل�ستوى الفني 
وجود  ناحية  من  امل�سروع  هذا  يف  املوجود  والتقني 
واملعّوقني  ال�سن  كبار  مل�ساعدة  الكهربائية  ال�سالمل 
التجفيف وو�سفها  ال�سامبو وح�سا�سات  وح�سا�سات 
باأنها" خدمة تقّدم الأول مرة يف العراق اإىل الزائرين 

واملواطنني.

من  اجلميلة  ال��دي��ك��ورات  اإىل  �سماحته"  واأ���س��ار 
جانب ال�سالالت والنافورات واملظالت و)م�سطبات 

اال�سرتاحة( واأحوا�س الورود".
و�سكر �سماحته "اجلهات امل�سرتكة يف اإجناز امل�سروع 
ومنهم �سركة اأر�س القد�س يف كربالء وق�سم امل�ساريع 
الهند�سّية" وجميع الكوادر التي �ساركت يف بناء هذا 

امل�سروع ال�سخم. 

  دي سروا امل  
دمة سروية ال�سة 
ا الارين  واسة يف 

الياات امليوية  
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هم  يرت�سون  الذين  هل  الت�ساوؤالت:  من  العديد  واأمامنا 
االأفراد الذين يحتاجون اإىل املال اأم االأفراد االأكرث مااًل؟ 
اقت�سادية  الر�سوة  اأ�سباب  وهل  االأغنياء؟  اأم  الفقراء 
�سلوك  بني  عالقة  هناك  نف�سية...وهل  اأم  اجتماعية,  اأم 

املرت�سي واأ�ساليب الرتبية؟.
االأ�شباب النف�شية االقت�شاديةوتتمثل بـ: 

1� الفقر واحلاجة.
2� غالء االأ�سعار وحتول نظام القيم يف املجتمع اإىل القيم 

االقت�سادية.
اإىل املال توؤدي دورا كبريا يف  اإن عوامل الفقر واالحتياج 
ت�سكيل �سلوكيات االأفراد, وميل البع�س اإىل الر�سوة, لكننا 
عوامل  نتاج  اأنه  على  ال�سلوك  هذا  نح�سر  اأن  ميكن  ال 
هما  واالحتياج  الفقر  اأن  النا�س  مع  ونردد  اقت�سادية, 
ال�سبب االأوحد يف �سلوك الر�سوة. كما اأن االحتياج ين�ساأ عن 
كعدم  البيئية,  ال�سروط  انحراف 
خالله  من  ي�سعى  الذي  االتزان 
التوازن,  هذا  اإعادة  اإىل  الفرد 

وبالتايل كف ال�سلوك. 
الر�سوة  �سلوك  باأن  �سّلمنا  فاإذا 
باأن  اأي�سا  اأن ن�سّلم  احتياج فيجب 
املرت�سي ال يعمد اإىل هذا ال�سلوك 
مادي  توازن  حالة  يف  كان  اإذا 
وكفاية مالية. لكن الواقع خمالف 
لذلك متاما, فكثري من املرت�سني ال ي�سعرون ب�سغط الفقر,  

بل اإن كثريا منهم ميتلكون ثروات �سخمة. 
الر�سوة والتغريات االقت�سادية  وهناك عالقة بني �سلوك 
النظام  وحتول  االأ�سعار,  غالء  من  واملتالحقة,  ال�سريعة 
القيمي يف املجتمع, وظهور قيم اأكرث خطورة مهدت الطريق 
اإىل �سلوك الر�سوة, حتى اأ�سبح البع�س ينظر اإىل اأعمال 
الربا اأنها نوع من التجارة فراَق لبع�سهم اأن يطلقوا عليه 
بذلك  وتزايَد  لالأموال(.  اأو)توظيف  اأموال(  )ا�ستثمار 
االنتهازيني,  واجل�سعني  كاملرابني,  امل�سالح,  اأ�سحاب 
االأوىل  النواة  بحق  هم  الذين  ال�سريع,  الك�سب  وراغبو 

ل�سلوك الر�سوة.
االأ�شباب النف�شية االجتماعية وتتمثل بـ:

لتحقيق  امل�سروعة  الو�سائل  االختيار,  فر�س  نق�س   �1
االأهداف. 

2� الالمعيارية وا�سطراب ن�سق القيم.
3� االفتقار اإىل ال�سمري املهني.

4� عدم فهم الداللة االأخالقية للعمل.
اأن  يت�سح  املرت�سني  من  كثري  واقع  على  واحدة  فبنظرة 
اأمامهم العديد من  الو�سائل امل�سروعة لتحقيق اأهدافهم. 
لكنها حتتاج اإىل بذل اجلهد واملثابرة, وهو ما يتناق�س مع 

�سيكولوجية املرت�سي. 
ولو كان �سلوك الر�سوة لنق�س فر�س االختيار وقلة البدائل 

ال�سرعية, لكان مق�سورا على االأفراد من الطبقات الدنيا 
دون العليا,  لكن الواقع ي�سري اإىل اأن �سلوك الر�سوة يكرث بني 
العليا, وعند ذوي املكانة االقت�سادية املرتفعة,  الطبقات 

وعند من ميلكون بدائل �سرعية وفر�س اختيار اأكرث.
وقد ينتج ال�سلوك لعدم قدرة الفرد على امت�سا�س االأوامر 
اإدماج  يف  الف�سل  وكذلك  االجتماعية,  والنواهي,للقيم 
االأ�ساليب الوالدية الرتبوية ال�سحيحة, و قد يدرك املرت�سي 
يف مرحلة الحقة ف�ساد معايريه و�سلوكياته, لكنه يعجز عن 

تكوين قيم اإيجابية جديدة واإحالل اأن�ساق قيمية اأخرى.
واملرت�سي لي�س لديه اإح�سا�س بالواجب وبامل�سوؤولية والرغبة 
احلقيقية يف خدمة املواطنني ويظهر ذلك يف �سور االإهمال, 
واال�ستهتار وعدم االكرتاث, وهكذا جند اأن �سوء االإدارات 
ظاهرة  تف�سي  اإىل  يرجع  االإداري  الف�ساد  اأو  احلكومية 

الر�سوة وانعدام ال�سمري املهني.
ن�شق القيم:

اإن �سلوك الر�سوة يعمل على ت�سويه الوعي القيمي, بحيث 
اآن واحد,  الفرد قيمًا جديدة مغلوطة ومقلوبة, يف  يتبنى 
وقد يكون ذلك بق�سد اأو دون ق�سد, بوعي اأو بدونه, فالقيم 
لديه ال قيمة فيها, الأنه وّجه �سلوكه نحو ا�ستجابة حمددة 
ترف�س احلرية واالختيار, فيكون مقّيدا متاما بعامل واحد 

هو املال, فال ينه�س من دونه, وال يتحرك اإال باأوامره.
على  ومبني  وم�سوه,  مت�سارب  املرت�سي  لدى  القيم  ون�سق 
قيم ذاتية �سخ�سية ال تتوافق مع ال�سمري اجلمعي,  الذي 
يتقاطع مع م�ساحله ال�سخ�سية, فالن�سق يجعل من �ساحبه 
املعيار لكل �سيء, بحيث ي�سبح هو الرائي واملرئي, والذات 

واملو�سوع يف اآن واحد.
اإن اأزمة القيم التي يعي�سها املرت�سي اإمنا هي اأزمة يعي�سها 
املجتمع, ولو اأننا األقينا نظرة على مفهومنا للقيم واالأخالق 
ما  مع  املادية,  احلياة  يتجاوز  ال  املفهوم  هذا  اأن  لوجدنا 

تتطلبه من تنظيم للعالقات بني الرجل واملراأة. 
واإن من دوافع ال�سلوك ما يت�سل بالثواب والعقاب كاأ�سلوب 
من  املتعلَّمة  ال�سلوكيات  اأحد  الر�سوة  فا�سبحت  املكافاأة. 
خالل املكافاأة التي تتعدد اأ�سكالها ما بني مادية اأو معنوية.. 
فما ُنثاب عليه منيل اإىل تكراره, وما نعاَقب عليه ننفر منه 

ونتجنبه.
فمثال يحاول الوالدان مكافاأة الطفل على �سلوك ح�سن قام 
به اأو عمل تطلب جهدا من الطفل, وقد تتحول هذه املكافاأة 
اإىل �سلوك الر�سوة يف الكرب, خ�سو�سا اإذا مل ُيَنّم الوالدان 
لدى الطفل ال�سعور بلذة العمل اجليد قبل اأن ي�سعر بلذة 
املكافاأة. فاإذا كانت املكافاأة تعوي�سا عن اأعمال ينفر منها 
الطفل, ويتطلب اأداوؤها جمهودا, ولي�ست ت�سجيعا له على 
االإجناز, ف�سوف ينمو لدى الطفل �سلوك الر�سوة, ويتعمق 
لديه ال�سعور باأن ال�سلوكيات واالأن�سطة ال�سيئة املنفرة هي 
حل  �سلوك  لديه  ينمو  ال  لذلك  املكافاآت,  اإىل  توؤدي  التي 

امل�سكالت بل الر�سوة. 

 �شيكولوجّية 
الر�شوة 

• عبد الكر العامري 

اجتماعية  اهرة  الر�شوة 
مت�شابكة  نف�شية  اأبعاد  ذات 
اأحدهما  طرفان  اإليها  يعمد 
املرت�شي،  واالآخـــر  الرا�شي، 
 ثال وقـــد يــتــدخــل طـــر
فعل  وقــوع  لت�شهيل  و�شيط 
يت�شمن  الــــذي  الـــر�ـــشـــوة، 
اأداء  عن  االمتناع  اأو  القيام 
لتحقيق  االأعــمــال  من  عمل 
اأو  لــفــرد  �شخ�شية  منفعة 
على   احل�شول  نظري  جماعة 
مكت�شبات عينية اأو معنوية. 
يف  �شائع  مفهوم  والــر�ــشــوة 
وهواأقرب  النف�شي،  التحليل 
  التقم�س، اإن ما يكون اإ

يكن ت�شاحلا بالفعل. 
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يعّد التخطيط ويفة من 
وائف املديرين، ار�شها 
املن�شاآت العامة واا�شة 

للو�شول اإ اأهدافها. 

الت�سورات  اأ�سا�س  على  الوظيفة  هذه  وت�ُمار�س 
امل�ستقبلية التي تقرتب من الواقع , للخال�س من 

حالة الع�سوائية التي تنتاب بع�س املنظمات 
اأما التخطيط اال�سرتاتيجي فيعني: النظرة والتنبوؤ 
والتهيوؤ للم�ستقبل من خالل قيام املخططني بخلق 
البدائل غري النمطية وغري املعهودة, ثم املفا�سلة 
الهدف  حتقيق  اإىل  للو�سول  البدائل  هذه  بني 
وهي  مدة.  وباأق�سر  التكاليف  باأي�سر  املن�سود 

عملية م�ستمرة, فبدونها متوت املنّظمات .
من  البد  العاملة  القوى  تخطيط  جمال  ففي 
الطاقات  ال�ستثمار  وامل�ستمر  اجلدي  التفكري 
املنظمة  يف  والفكرية  الف�سلجية 
جنبًا اإىل جنب ا�ستثمار بقية املوارد 
حتديد  اإىل  و�سواًل  االأخرى,  املادية 
ومن  الكم  حيث  من  االحتياجات 
الكيف خالل  النوع ومن حيث  حيث 
للهدر  تالفيًا  حمددة  زمنية  فرتة 
ي�ستلزم  وهذا  املوارد.  يف  العجز  اأو 
وجود �سرتاتيجية تخطيطية يقوم بها 
تلك.  اأو  املنظمة  املخت�سون يف هذه 
وقد قيل اأن من اأ�سباب انهيار نظام دولة االحتاد 
�سرتاتيجيات  تغييب(  )اأو  غياب  هو  ال�سوفيتي 
التخطيط العلمي مبا كان يتنا�سب وحجم الهياكل 

التنظيمية هناك.
العراقي,  املجتمع  بها  يتميز  التي  الظواهر  من 

انح�سار الوعي االإداري ب�سكل عام, وقد ان�سحب 
ذلك اإىل اجلهاز االإداري يف العراق على �سعيدي 
الت�سريع والتنفيذ, باعتبار اأن العاملني يف االأجهزة 
جند  ولذا  املجتمع.  هذا  اأبناء  هم  احلكومية 
اال�ست�سارات  نهائيًا من مكاتب  يخلو  العراق  اأن 
التي ميتلكها القطاع اخلا�س  االإداري  والتطوير 
ب�سبب عدم القناعة باأهمية �سيطرة الفكر االإداري 
املتطور على املعايري ذات الطبيعة ال�سخ�سية) 
وهو  وحزبية(,  ومناطقية  وطوائفية  ع�سائرية 
)�سخ�سنة  اليوم  ال�سحافة  لغة  يف  يعرف  ما 

االجراءات( .
وبعبارة اأ�سد و�سوحًا اأقول: اإّن من مظاهر هذا 
علمية  �سيا�سات  وجود  عدم  االإداري  التخلف 
ث�م  ,ومن  الب�سرية(  املوارد  العاملني)  الختيار 
غياب ال�سرتاتيجيات التطويرية للكوادر العاملة  
ولنظم العمل يف عموم اجلهاز االإداري العراقي  
ب�سبب �سيطرة املعايري ال�سخ�سية يف التو�سيف 
للوظائف ول�ساغليها التي اأر�ستها قوانني اخلدمة 
املدنية منذ تاأ�سي�س الدولة العراقية يف العام 1921 
واإىل اليوم , مثلما اأر�ست معايري �سخ�سية ظاملة 
يف جماالت الرتقية والرتفيع ما جعل االقت�سار 
على مبداأ االأقدمية ح�سب واإهمال مبداأ اجلدارة, 
وهذا ناجم عن النظرة اإىل الوظيفة العامة على 

 اأنها فر�سة ارتزاق ال فر�سة بناء
على هذا فاإّن ما تتحدث عنه االأجهزة االإعالمية 

يعّد التخطيط ويفة من 

 اإدارة التغيري 
والتخطيط اال�شاتيجي 

للقوى العاملة يف اهاز 
االإداري العراقي  

•  كاظم احل�سيني الذبحاوي
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 اإمنا هو ف�ساد من وجود ف�ساد اإداري ومايل
وظيفي ي�سري بو�سوح اإىل ف�ساد وتخلف نظم 
العمل يف املرافق احلكومية, حيث اأننا نعتقد 
اأن ف�ساد بع�س العاملني اأمر مبالغ فيه كثريًا, 
ب�سبب  وذلك  �سديد,  ت�سخي�ُس غري  اأنه  اأو 
�سرف النظر عن م�ساألة ف�ساد نظم العمل 
اأو تخلفها عن مواكبة التطورات احلا�سلة يف 

العامل اليوم.
ياأخذ  اأن  العراقي  للم�سرع  البد  هذا  على 
بعني االهتمام مو�سوع اإن�ساء اإدارة للتغيري 
وزارة  ت�سمى  وزارة  م�ستوى  على  امل�ستمر 
من  عددًا  ت�ستقطب  الب�سرية,  املوارد 
الدولية  املنظمات  خمتلف  من  اخلرباء 
تاأخذ  املتخ�س�سة,  والوطنية  واالإقليمية 
على عاتقها اإيجاد نظم عمل متطورة لتكون 
اجلائرة  النظم  جميع  عن  ح�ساريًا  بدياًل 
واملتخلفة, على اأن تفّو�س �سالحيات وا�سعة 
تلقى  التي  امل�سوؤوليات  مع ج�سامة  تتنا�سب 

على عاتقها .
الوزارة  هذه  مهمات  اأهم  اإجمال  وميكن 

املفرت�سة بالنقاط االآتية :
تعريفًا  ت�سع  قوانني  م�ساريع  اإعداد   /1
الوظيفة  ,ومفهوم  الدولة  ملفهوم  ح�ساريًا 
العامة  الوظيفة  اأن  يقوم على فكرة  العامة 
للجمهور,  اخلدمات  اأف�سل   لتقد اأداة 

ولي�ست اأداة جللب املنافع للكوادر الوظيفية.
الوظائف  علمي جلميع  تو�سيف  اإعداد   /2

العامة مع تو�سيف علمي اآخر ل�ساغليها .
3/ ر�سم �سيا�سات االختيار ل�ساغلي الوظائف 

بح�سب معايري مو�سوعية �سفافة.
وتطويرية  تدريبية  �سرتاتيجية  ر�سم   /4
جلميع الكوادر ,و�سرتاتيجية اأخرى لتطوير 
نظم العمل بغية مواكبة التطورات احلا�سلة 

مع اقرتاح ميزانية �سخمة .
اأداء   لتقو مو�سوعية  معايري  و�سع   /5
العاملني ,واعتماد مبداأ اجلدارة يف عملية 
جنب  اإىل  جنبًا  والرتفيع  والرتقية   التقو

مبداأ االأقدمية والتاريخ الوظيفي .
6/ و�سع هياكل مرنة وعادلة لالأجور .

7/ و�سع نظام للحوافز االإيجابية يقوم على 
ور�سم  القرارات  �سنع  يف  امل�ساركة  فكرة 
ال�سيا�سات ,وبالتايل امل�ساركة باأرباح العملية 
االقت�سادية , لي�سعر اجلميع اأنهم م�سوؤولون 

عن حتقيق اأهداف العملية االإدارية .
واملحا�سبة  املراقبة  نظام  ت�سريع   /

واحلوافز ال�سلبية .
االجتماعي  ال�سمان  قوانني  ت�سريع   /9

والتقاعد .

◄  بقلم: والء ال�سّفار

بينما كنت امتعن يف االمور العبادية اخلا�سة باحلج وكيفية اأدائه 
توقفت مبطالعتي عند ال�سروط التي يجب توفرها الأداء املنا�سك 
اال�ستطاعة  توفر عامل  بينها �سرورة  كان من  والتي  به  اخلا�سة 
الذي يتحدد بتوفر عدة اأمور مهمة يكمن االول منها بوجود �سعة 
البدن  �سحة  �سرورة  على  الثاين  االأمر  ن�ّس  حني  يف  الوقت  من 
وقوته, اإال اأنني حينما و�سلت اىل االأمر الثالث والذي كان ن�سه " 
)تخلية ال�سرب( ويق�سد به اأن يكون الطريق مفتوحا وماأمونا, فال 
يكون فيه مانع الميكن معه من الو�سول اىل امليقات اأو اإىل االأرا�سي 
املقد�سة, وكذا اليكون خطرًا على النف�س اأو املال اأو العر�س واإال مل 

يجب احلج".
�سررا  هنالك  باأن  االإن�سان  علم  لو  اأنه  ُتبني  التي  العبارة  هذه 
�سي�سيبه عند تاأديته منا�سك احلج فاإنه ي�سقط عنه وجوب فري�سة 

عظيمة اأمر اهلل �سبحانه وتعاىل عباده بتاأديتها  .
ب�سيطة  مقارنة  خميلتي  يف  واأجريت  نف�سي  مع  ت�ساءلت  وهنا 
عليه  احل�سني  االمام  عظمة  اأ�سرار  من  �سّرا  منها  ا�ستنتجت 

ال�سالم.
اذ ان الن�س اعاله ي�سري اإىل اأن اأي ان�سان يرى  اأداءه ملنا�سك احلج 
قد يعّر�سه الأذى معني ي�ستوجب عليه ترك احلج وي�سقط عنه فر�س 
واجب, ولكن هذا االأمر لو عر�سناه على زيارة االإمام احل�سني عليه 
ال�سالم �سنجد االأمر معكو�سا, رغم اأن هذه العك�سية اأمر نف�سي ال 
عقائدي مبعنى اأن الدعوة اىل حتمل ال�سعاب والعقبات يف زيارة 
االإمام احل�سني عليه ال�سالم لي�ست مطلبا اأوجبه ال�سرع اإمنا هو 

عامل الع�سق واملحبة لهذا االإمام.
االمام احل�سني عليه  زيارة  اأن  �سنجد  التاريخ  ولو ت�سّفحنا كتب 
ال�سالم كانت والزالت حمفوفة باملخاطر اذ ان طواغيت الع�سر 
االمام  يزور  من  �سد  الظلم  انواع  ا�سد  البتكار  جاهدين  عملوا 
وقتل  اليد  وقطع  ال�سرائب  فر�س  منها  ال�سالم  عليه  احل�سني 
االنف�س وغريها من اجلرائم الوح�سية وحتى وقتنا احلا�سر اإذ تكاد 
التخلو اأية زيارة مليونية لالمام احل�سني من اأعمال اإرهابية تودي 
بحياة املئات من حمبيه, حتى ان القا�سد لزيارة االمام احل�سني 
عليه ال�سالم ا�سبح يودع اهل بيته قبل توّجهه كونه يعلم باأنه قد 

اليرجع �ساملا اىل عائلته .
وهنا يكمن �سر عظمة االمام احل�سني عليه ال�سالم الذي ا�سبح 
ال�سريف  قربه  زيارة  على  بالدوام  حمبيه  لتحدي  عنوانا  ال�سرر 

واملوت طريقا لل�سعادة بلقائه املبارك.  

بينما كنت امتعن يف االمور العبادية اخلا�سة باحلج وكيفية اأدائه 

بيت اهلل 
 احل�ش وق


الوظائف  علمي جلميع  تو�سيف  اإعداد   /

/ ر�سم �سيا�سات االختيار ل�ساغلي الوظائف 

وتطويرية  تدريبية  �سرتاتيجية  ر�سم   /
جلميع الكوادر ,و�سرتاتيجية اأخرى لتطوير 
نظم العمل بغية مواكبة التطورات احلا�سلة 

اأداء   لتقو مو�سوعية  معايري  و�سع   /
العاملني ,واعتماد مبداأ اجلدارة يف عملية 
جنب  اإىل  جنبًا  والرتفيع  والرتقية   التقو

/ و�سع نظام للحوافز االإيجابية يقوم على 
ور�سم  القرارات  �سنع  يف  امل�ساركة  فكرة 
ال�سيا�سات ,وبالتايل امل�ساركة باأرباح العملية 
االقت�سادية , لي�سعر اجلميع اأنهم م�سوؤولون 

واملحا�سبة  املراقبة  نظام  ت�سريع   /

االجتماعي  ال�سمان  قوانني  ت�سريع   /
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بداية  حتى  ع�سر  ال�ساد�س  القرن  منت�سف  ويف 
على  اخل��ن��اق  رو���س��ي��ا  �سيقت  الع�سرين  ال��ق��رن 
مفاهيم  ن�سر  من  امل�سلمون  يتمكن  ومل  امل�سلمني 
االإ����س���الم ب�����س��ورة اأو����س���ع . وب��ال��رغ��م م��ن كل 
الرو�سية  احلكومات  مار�ستها  التي  ال�سغوطات 
الر�سالة  بتبليغ  ا�ستمروا  لكنهم  امل�سلمني,  على 
وتعترب   . االإ���س��الم��ي  ال��دي��ن  ون�����س��ر  امل��ح��م��دي��ة 

يف  ا�ستحدثت  التي  للم�سلمني  الدينية  االإدارات 
القرن  يف  الثانية  يكاترينا  االإم��رباط��وري��ة  عهد 
الثامن ع�سر الهيئات القيادية لالأمة االإ�سالمية يف 
رو�سيا. وجرى تاأ�سي�س االأوىل منها مبر�سوم خا�س 
 / اأيلول   22 يف   موؤر يكاترينا  االإمرباطورية  من 
الديني  اأوفا  "جمل�س  بعنوان   17 عام  �سبتمرب 
ببدء  االحتفال  وج��رى  املحمدي".  القانون  وف��ق 

179 اأعماله يف 4 كانون االأول / دي�سمرب عام
امل�سلمني  واجه   ,1917 عام  يف  رو�سيا  ثورة  وبعد 
القوانني  بع�س  فر�س  خالل  من   , �سعبة  مواقف 
التي حتد من حركة الدعوة االإ�سالمية وخ�سو�سا 
يتم  وب��ه��ذا  ال��رو���س��ي  ال�سعب  م��ن  املثقفني  على 
الفرتة  .وتعترب  العامل  يف  امل�سلمني  عن  ف�سلهم 
من عام 192 اىل 196 من اأكرث الفرتات ظلما 

    بعد اأن �شهدت البالد اأنواع  اال�شطهاد والعبودية التي فتكت بال�شعب الرو�شي على يد الكثري من احلكام ورجال 
الدين، جاء االإ�شالم لينقذ ال�شعب من الظلم والت�شلط. وقد دخل االإ�شالم يف القرن ال�شابع للميالد اأي يف القرن االأول 
للهجرة، اإذ بداأت ايو�س العربية بتحرير بع�س املناطق من رو�شيا ولت�شبح كل من القوقاز واأذربيجان و داربوند 
حتت ال�شيادة االإ�شالمية. وبداأ انت�شار االإ�شالم يف مناطق اأخرى من رو�شيا ب�شورة �شريعة وذلك للمباد ال�شامية  
ولتكون مفاهيم االإخوة والت�شامح ورف�س الذّل والعبودية �شعارات الدين االإ�شالمي ولت�شبح تلك املدن مراكز مهمة 
للتبليغ ون�شر الثقافة االإ�شالمية حي لقيت ترحيبا وا�شعا من قبل الرو�س. ويف عام   م  ع امل�شلمون نهر 

اوك�ش�س لت�شبح بخارى يف عام  اإحدى املدن الكى التي ي�شع منها نور االإ�شالم. 

 روح األخوة والتسامح 

• ترجمة واإعداد: حيدر املنكو�سي

يف البالد االأورا�شية 
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جهود  من  وبالرغم  رو�سيا.  يف  للم�سلمني  وقهرا 
والهوية  الثقافة  لو�سع حد من  ال�سوفيتي  االحتاد 
االإ�سالمي  الدين  �سخ�سية  بقيت  لكن  االإ�سالمية 

بارزة يف البقاع الرو�سية.
البالد  يف  ال��ث��اين  ه��و  االآن  االإ����س���الم  واإن  ه���ذا 
امل�سيحي  ال��دي��ن  بعد  معتنقيه  ع��دد  ناحية  م��ن 
االأرثوذك�سي ويعي�س يف رو�سيا يف الوقت احلا�سر 
مليون   24 اإىل   15 من  اخل��رباء  لتقييمات  وفقا 
اأوربي  ق�سمني  اإىل  رو�سيا  تنق�سم  حيث  م�سلم, 
الثقافات يف هذا  اإىل تنوع  اأدى  واآ�سيوي وهذا ما 
ال�سوفيتي  االحت��اد  �سقوط  قبل  خ�سو�سا  البلد 
االحتاد  �سقوط  بعد  حدثت  التي  واالنق�سامات 

ولتدعى ببالد االورا�س .
ال�سادر  الدين  انت�سار  على  الد�ستور  �سجع  وقد 
اح��رتام احلرية  على  ن�س  وال��ذي   191 يف عام
املراكز  م��ن  الكثري  فتح  اإىل  اأدى  مم��ا  الدينية 
البلدان  جميع  يف  والثقافية  والدينية  التعليمية 
واملوؤ�س�سات  امل�ساجد  بناء  باالإ�سافة اىل  الرو�سية 
, لكن وبرغم هذا القرار بقي امل�سلمون يتعر�سون 

للقمع والت�سلط الثقايف.
نه�سة  االأخ��ريي��ن  العقدين  يف  رو�سيا  و�سهدت 
حمالت  اإن�����س��اء  ي��ج��ري  حيث  ن�سيطة  اإ�سالمية 
ن�سائية  ا�ست�سارية  وع��ي��ادات  ومطاعم  جت��اري��ة 
وم�ست�سفيات ووكاالت ت�سغيل واأداء طقو�س الدفن 
وتعليمية  خ��ريي��ة  و���س��ن��ادي��ق  حم��ام��اة  وم��ك��ات��ب 
االإن�سان.  حقوق  عن  دف��اع  ومنظمات  ن�سر  ودور 
دينية  اإدارة   40 يقارب  ما  رو�سيا  يف  توجد  كما 
مل�سلمي  الدينية  االإدارة  نفوذا  واأكرثها  للم�سلمني 

الق�سم االأوروبي من رو�سيا.
الدينية  االإدارة  الرو�سية  العدل  وزارة  �سجلت 
االأوروبي من رو�سيا يف 23 �سباط  الق�سم  مل�سلمي 
/ فرباير عام 1994 با�سم االإدارة الدينية مل�سلمي 
اإقليم رو�سيا االأو�سط االأوروب��ي. و يعي�س يف البلد 
�سعبا.   3 ميثلون  م�سلم  مليون   23 ي��ق��ارب  م��ا 
وتتمثل االأقاليم التي ينت�سر فيها االإ�سالم تقليديا 
االورال  ومنطقة  الفولغا  وجنوب حو�س  و�سط  يف 

و�سمال القوقاز و�سيبرييا.
وفقا  مو�سكو  اإق��ل��ي��م  يف  امل�سلمني  ع��دد  وي�سل 
االأوروبي  الق�سم  الدينية مل�سلمي  االإدارة  ملعلومات 
ويف  �سخ�س  ماليني   3 عن  يقل  م��اال  رو�سيا  من 

العا�سمة نف�سها حواىل 5ر1 � 2 مليون.

الدور االإعالمي
تعاليم  لن�سر  الو�سائل  اأه��م  اإح��دى  االإع��الم  يعّد 
الديانات التي توؤدي اإىل تغيري جمتمعات بالكامل. 
البلدان  يف  االإع��الم��ي��ة  ال��و���س��ائ��ل  �سعف  وان 
وحمدودية  التبليغ  �سعف  اإىل  اأدى  ال��رو���س��ي��ة 
ادارة  زمام  ت�سلمت  التي  احلكومات  لدى  الروؤيا 
مار�ستها  التي  ال�سغوطات  من  وبالرغم  البالد. 

ن�سهد  لكننا  االإ���س��الم��ي  االإع���الم  على  احل��ك��ام 
حركة اإعالمية ال با�س بها يف هذا اجلانب فقد 
"يانا �سوز )الكلمة اجلديدة("  �سدرت �سحيفة 
�سهري  ملحق  )م���ع  االإ�سالمية"  و"االأخبار 
و"االإ�سالم  االإ�سالم"  و"نهج  االإ�سالم"(  "نور 
وغريها.  االإ�سالمية"  و"ال�سحيفة  واملجتمع" 
الناطق  الق�سم  يف  ذل��ك  اإىل  باالإ�سافة  وتوجد 
املواقع  م��ن  ال��ع��دي��د  االن��رتن��ت  على  بالرو�سية 

التعليمية االإعالمية املتخ�س�سة.

اال�شت�شراق يف رو�شيا
يف  واال�ست�سراق  باال�ستعراب  رو�سيا  اهتمام  بداأ 
القرن الثامن ع�سر بناء على مبادرة من القي�سر 
الكتابات  بقايا  بن�سخ  اأم��ر  ال��ذي  االأك��رب  بطر�س 
املدينة  هذه  بولغار.  مدينة  املحفوظة يف  العربية 
اعتنق �سكانها االإ�سالم عام 922 . ومن الوا�سح 
اأن عملية ن�سر هذه الكتابات لعبت دورًا هامًا يف 

تطوير اال�ستعراب الرو�سي يف تلك الفرتة.
كانتيمري  اأ.  امل��ع��روف  الكاتب  ذل��ك  بعد  اأط��ل��ق 
اأول مطبعة  تاأ�سي�س  )1673-1723( مبادرته يف 
يف  �سدرت  م   1716 ع��ام  ويف  العربي.  باحلرف 
باللغة   الكر للقراآن  كاملة  ترجمة  اأول  رو�سيا 
االأكرب  بطر�س  من  بتوجيه  اأن�سئت  كما  الرو�سية. 
يف  اأم���ا  للم�ستعربني.  ال��رتج��م��ة  م��دار���س  اأوىل 

 دة الاو سج� 
الرو�سية الاة الديية 
 والأو س�ال ممل�س
 اس  و�سيا يف من

 ا�س  ا ايرف 
 مية مل�سة الدياال

 و�سيا الأو�س يا
والأو
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فقد  ع�سر  الثامن  ال��ق��رن  م��ن  ال��ث��اين  الن�سف 
الثانوية  املدار�س  مناهج  العربية يف  اللغة  دخلت 

يف بع�س املدن الرو�سية مثل اأ�سرتاخان.
غ���ري اأن ب���داي���ة ان��ط��الق��ة ال��ع��ه��د اجل���دي���د يف 
اال�ستعراب الرو�سي تعود اإىل بداية القرن التا�سع 
ال�سرقية يف  اللغات  تدري�س  اإدخ��ال  اإذ مت  ع�سر, 
اللغة  اأق�سام  اأوىل  وتاأ�س�س  الرو�سية.  اجلامعات 
العربية يف خاركوف وقازان وفيما بعد يف مو�سكو. 
لال�ستعراب  الفعلية  البداية  اعتبار  ميكن  كما 
تاأ�س�س  حيث  117م  ع��ام  يف  رو�سيا  يف  العلمي 
اأحد  يد  على   بطر�سبور االآ�سيوي" يف  "املتحف 

فرين  .د.  احل��ني  ذل��ك  يف  امل�ست�سرقني  اأك��رب 
)151-172(. وكان هذا امل�ست�سرق قد اأجرى 
امل�سكوكات  علم  يف  البحوث  من  كبرية  �سل�سلة 
العربية , وقام بدرا�سة املراجع العربية يف تاريخ 
اإليه اأوىل الدرا�سات الأعمال  بالد الرو�س, وتعود 

ابن ف�سالن.
اال�ست�سراق  معهد  اإىل  االآ�سيوي  املتحف  حت��ّول 
مدينة  يف  ال�سوفيتية  العلوم  الأك��ادمي��ي��ة  التابع 
اللغات  كلية   154 ع��ام  وتاأ�س�ست   .بطر�سبور
ال�سرقية يف جامعة بطر�سبور, التي �سمت ق�سم 

اللغة العربية واآدابها.

 الداللة املعنوّية ال�شم علّي

 اإن الغرب 
يخطىء عندما 

يربط ب االإ�شالم 
واالإرهاب، واأن 

االإ�شالم هو اأ�شا�س 
االأخالق والقيم 

 التي جتمع ب

ال�شعوب جميعا. 

 
امل�شلمونالبلد

7146600اأذربيجان باكو                    
16690000    كازاخ�ستان اأملا اآتا                    

4372000          قرغيزيا                                     
5400000  طاجيك�ستان دو�سانبي              

3621700 تركمان�ستان ع�سق اأباد                 
20322000اأوزبك�ستان ط�سقند                     
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 الداللة املعنوّية ال�شم علّي
- لقد كانت تدور النقا�سات بيني وبني باقي االأ�سحاب 
اأو  ال�سجار  اىل  ت�سل  حتى  االأحيان  بع�س  يف  وحتتدم 
على  واالإ���س��رار  منهم  البع�س  تعّنت  ب�سبب  اخل�سومة 
اإجابات غري مقنعة وال متّت اىل الدليل واملو�سوعية 

ب�سلة.
وبع�س هوؤالء االأ�سدقاء كانت لديهم مواقف خمتلفة 
التاأّمل والذهول, فمنها  اأعرفها من قبل, تدعو اىل  مل 
مثاًل: اإذا كان اأحد االأ�سخا�س ا�سمه )علّي( ال يحيونه, 
وال يتقّربون منه ويتعاملون معه وكاأنه مرتّد وخارج عن 
املّلة, وقد حدث هذا املوقف اأمامي حينما األقى اأحدهم 
علينا التحّية فمنعوين من رّد ال�سالم عليه, ودخلُت معهم 
اأعرف ال�سبب, ولكنني مل  اأن  اأجل  يف نقا�س طويل من 
اأح�سل على نتيجة مقنعة, ومن ثّم اأو�سح اأحد االأ�سدقاء 
يل ال�سبب على انفراد خوفًا منهم, وقال يل باأّن هناك 
علي  االإم���ام  �سيعة  وه��م  ال�سالة  الطوائف  من  طائفة 
ا�سمه  �سخ�س  كّل  واأّن  ال�سالم(,  اأبي طالب )عليه  بن 
علّي فهو �سيعي, وعلى هذا االأ�سا�س مل ي�سّلموا اأو يرّدوا 

ال�سالم عليه.
وعرفُت فيما بعد اأّن هذا اال�سم له دالالت معنوية تق�ّس 
اأّن��ه اخلليفة  الرغم من  بالهم, على  وتقلق  م�ساجعهم 
واأبو احل�سن  البتول  وزوج  الر�سول  ابن عّم  واأّن��ه  الرابع 
واحل�سني و�سْبقه يف االإ�سالم وما له من املواقف املعروفة, 
 وقد �سّح عندهم يف االأحاديث املتينة قول الر�سول الكر
)�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(: " يا علّي ال يحّبك اإاّل موؤمن, 
وال يبغ�سك اإاّل منافق", فعلى الرغم من كّل ذلك فاإنهم 

ال ياأتلفون معه اأو مع اأتباعه وحمّبيه.
وبعد هذه احلادثة دفعني حّبي ونهمي حل�سول املعرفة 
بينها  الفرق  الطائفة وما  كّل �سيء عن هذه  اأعرف  اأن 
واال�ستقامة,  ال�سواب  على  واأّيهما  عليه,  اأن��ا  ما  وبني 
وا�ستطعُت اأن اأح�سل على كتابني قّيمني يف هذا املجال 
التون�سي  التيجاين  للم�ستب�سر  اهتديت"  "ثّم  وهما 
حممد  ال�سيد  الواعظني  ل�سلطان  بي�ساور"  و"ليايل 
االإنكليزية,  للغة  مرتجمنْي  وكانا  ال�سريازي,  املو�سوي 
املعريف  جوعي  بع�س  واأ�سبعُت  منهما  الكثري  وا�ستفدُت 
التي  اأ�سئلتي  من  الكثري  اإجابات  على  وح�سلُت  منهما 

حترّي اأ�سحابي اأن يجيبوين عليها.
املذهب  بهذا  ت��اّم��ة  قناعة  على  نف�سي  راأي���ُت  وحينما 
عّني  املخفّية  االأم���ور  من  الكثري  على  وتعّرفُت  احل��ّق, 

اأمتلك الكثري من  بخ�سو�س الدين االإ�سالمي, و�سرُت 
اأعلن ت�سّيعي  اأت�سّيع, ومل  اأن  املعلومات قّررُت يف نف�سي 
اأ�ستطيع  التي  الكافية  للمعلومات  ا�ستح�سايل  بعد  اإاّل 
من خاللها الرّد على كّل ال�سبهات, واأجريت العديد من 
الدرا�سات وكتبُت البحوث يف هذا املجال, و�سرُت اأدخل 
يف النقا�سات مع اخل�سوم واأنا على اأر�سية ثابتة وقناعة 

را�سخة.
 الرو�سة احل�سينية: هل من املمكن اأن تذكروا لنا مثااًل 

من هذه النقا�سات لكي ن�ستفيد منكم؟
- اأنتم تعرفون االأ�سئلة التي ي�ساألونها لل�سيعة عادة ومنها 
ال�سجود على الرتبة يف ال�سالة وملاذا جنعلها  مو�سوع 
حائاًل بني جبيننا واالأر�س, فقلُت لهذا امل�ست�سكل: اأنك 
اأجبَت نف�سك بنف�سك على �سوؤالك, فنحن ن�سع االأر�س 
كال�سّجادة  احلائل  جتعلون  الذين  واأنتم  جبيننا  حتت 
و�سائر االأقم�سة االأخرى بني جبينكم واالأر�س, والر�سول 
االأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم(  �سجد على االأر�س 
والرتاب ونحن ن�سجد على االأر�س والرتاب, و�سجد على 
احل�سري ونحن ن�سجد على احل�سري, فمن اأين لكم جواز 
ال�سجود على ال�سجاد االأمريكي واملوكيت الربيطاين, ولو 
جاز ال�سجود على غري االأر���س الأذن النبي )�سّلى اهلل 
عليه واآله و�سّلم( لهم يف اأن ي�سجدوا على �سيء مينع عن 
وجوههم رم�ساء الهجري, وحّر احل�سى, وهل ال�سجود 
وال�سجود  املقتدر,  االإله  يدْي  بني  واالإذالل  اخل�سوع  اإاّل 
على االأر�س اأو الرتاب هو غاية اخل�سوع واأ�سّد االإذالل 

الذي ي�ستحّقه جبار ال�سماوات واالأر�س.
بعد  منك  اأهلك  موقف  كان  كيف  احل�سينية:  الرو�سة 

اإعالنك االإ�سالم ثم الت�سّيع؟
- لقد كان اإعالين االإ�سالم يف غاية ال�سعوبة, الأّن والدي 
كانت نظرته اأّن االإ�سالم دين التطّرف والقتل واالإرهاب 
�سديدًا  فكان  عمومًا,  الغربي  املجتمع  نظرة  هي  وهذه 
معي جدًا, عك�س والدتي التي كانت اأكرث تفهمًا من والدي 
يف نقا�ساتي معها, وكانت تختلف نظرتها ملعرفتها بالدين 
فا�ستقبلْت  مطالعاتها,  خالل  من  الوا�سعة  االإ�سالمي 
للدين  االآن متيل  اىل  وهي  عالية,  �سدر  برحابة  االأم��ر 
االإ�سالمي, وللمذهب ال�سيعي باخل�سو�س, واأظّن خالل 
اأ�سهر قليلة �ستكون اأن �ساء اهلل م�سلمة �سيعية, بعد اأن 

تكونت لها معلومات كافية عن الفكر االإ�سالمي.

• اأجرى احلوار واأعّده: حممود امل�سعودي/عبدالرحمن الالمي

يف  احلّق  املذهب   ا اال�شتب�شار  موجة  تعالْت 
هذه االأيام التي �شاد فيها انفتاح اأتباع اأهل البيت 
على العا يف اأرجاء املعمورة من خالل قنواتهم 
االإعالمية املرئية وامل�شموعة واملقروءة، والعمل 

الدوؤوب لبع�س اهات املخل�شة يف هذا ال�شاأن. 
وّن هدى اهلُل وت�شّر بالدخول ا االإ�شالم 
)حميد  امل�شتب�شر   االأ احلـــّق،  املــذهــب   وا
ح�ش( الذي اأجرت لة )الرو�شة احل�شينية( 

:معه احلوار التا
حياتكم  عن  �سيئًا  لنا  تذكرون  هل  احل�سينية:  الرو�سة 

ال�سخ�سية وكيف كان دخولكم يف االإ�سالم؟
- اأنا حميد ح�سني من الدمنارك مواليد 191م, وتتكّون 

عائلتي من ثالثة اأفراد, واأنا اأعزب مل اأتزّوج.
اأما عن دخويل االإ�سالم فقد تعرفُت على جمموعة من 
اأ�سبحُت  ف��رتة  وبعد  ال��دمن��ارك,  يف  امل�سلمني  ال�سباب 
�سديقًا حميمًا لهم, ومن خالل هوؤالء االأ�سدقاء تعّرفُت 

على الدين االإ�سالمي وعلى بع�س م�سامينه.
اأحكامه  هي  وما  الدين,  هذا  ماهية  عن  اأبحُث  وبقيُت 
وَمن هو نبّيه, كّل هذه الت�ساوؤالت عن الدين اأثرتها بني 
اأّن االإ�سالم يتكون من  االأ�سدقاء, وعرفُت من خاللهم 
عدة طوائف, وقبل خم�س �سنوات تقريبًا, وبالتحديد يف 
�سهر رم�سان من �سنة )1427هجرية( دخلت االإ�سالم, 
واأ�سبحت م�سلمًا �سنّيًا ثم �سوفّيًا وهكذا تدّرجُت  لبقية 

املذاهب االأخرى.
الرو�سة احل�سينية: وكيف كان ا�ستب�ساركم ملذهب اأهل 

البيت )عليهم ال�سالم(؟

بعد  إالّ  ــعــي  تــشــيّ ــن  ــل أع مل   
الكافية  للمعلومات  استحصايل 
عىل  الردّ  خالهلا  من  أستطيع  التي 

كلّ الشبهات. 

املستبرص: محيد حسني  
البلد: الدنامرك  
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ال ريب اإن �سدق الكاتب وتفرغه لنف�سه متامًا, يف حلظة اإبداع الن�س 
 , النف�سي  اأ�سّد حلظات )التجّلي(  بلوغه  اأي   , باإخال�سه لفنه  االأدب��ي 
اأدبي  يعّد من الركائز االأ�سا�سية يف عمله االإبداعي, قبل بروزه كن�س 
باأ�سلوب خالق, وبكلمات تنب�س بدفق احلياة, الأنه يطلق عنان البوح, 
جربان,  خليل  ج��ربان  لبنان  نابغة  يقول  كما  اخلر�ساء  اآالمنا  الأل�سنة 
فيدغد �سغاف القلوب, ويعمل على اأ�سر امل�ساعر, بعدما ينال من جمهور 
اإرادت��ه, ورمبا ذوبانها فيها,  اإرادتهم نحو  املتلقني تعاطفهم..بانحياز 
وبالتايل اإمكانية منحه جواز مروره للدخول بقوة اإىل مملكة االإبداع, اأو 
- على اأقل التقادير- اإمكانية اإعطائه ال�سبغة االأدبية املتفردة من بني 
عموم الكتابات االأخرى, وت�سنيفه �سمن خانة م�سمى )ن�س اإبداعي( 

كا�ستحقاق اأدبي ناجز.
 لكن ال�سوؤال املهم الذي يربز هنا هو: هل اإن هذا - واأعني به ال�سدق 
واالإخال�س مع النف�س – وحده يكفي الإنتاج ن�س اأدبي ناجح بالقيا�سات 
العالية, وبذات الوقت له اأثره البليغ يف نفو�س االآخرين, ا�ستجابة الأهداف 
ر�سالة االأدب ال�سامية؟ وكما يذهب اإىل ذلك بع�س منتجي االأدب واملهتمني 
بهذا ال�ساأن اأم اأّن هنالك عوامل اأخرى ينبغي اأن تكون متعا�سدة مع هذا 
اال�سرتاط املهم, من اأجل بلو العمل للغاية العزيزة على االأدباء اأنف�سهم, 

ناهيك عن غريهم من عموم الكّتاب؟
النف�س  ال�سدق مع  الأن  االإ�سكالية,  بال�سلب اجتاه هذه  �سيكون  جوابنا 
واالإخال�س يف الفن اأي مبعنى اآخر العفوّية يف الطرح, وحدها �سوف 
ال تكفي الإنتاج اأدب راق, واإال فهذا ال�سرط متحقق يف جميع الن�سو�س 
اأثرت  التي  هي  الن�سو�س  من  كم  لكن  تقريبًا,  )االإب��داع��ّي��ة(  االأدبية 
ومازالت و�ستظل توؤثر بنا رغم تعاقب االأجيال )خالدات(, الأنها �ستبقى 

ع�سية على الن�سيان؟ وما اأ�سباب ذلك؟ 
اإذ اأّن اكت�ساب املعرفة باأ�سرار الفن االأدبي املتاأتية من تراكم اخلربة, 
باملمار�سة االأدبية الطويلة -كما نعتقد- اال�سرتاط املهم االآخر الذي يجب 
اأن ي�ساف اإىل �سرط ال�سدق اآنف الذكر, واملهم اأي�سًا من اجل اأن يكت�سب 
العمل االإبداعي جميع دواعي نبوغه, ومن ثم ميتلك نا�سية القدرة على 

التاأثري العميق يف االآخرين.

 ملة
 رو حيال سد� من و ال�س اا  � �سا  ال دت 
 اأ يف   و التاسة  مع  سية   ماملت ساد   يدالتجا  و

 سالو ية من التسرين �س ةر مرا رم
امل سا سا

 يةوالر والرمساية  الساية  التاسات  ميع   م من  اأا   
و�س مسيا يومات

 كمة
سو اأ املت سا ة املحكمةا يف س� ن امداف

 لد  يما الواي  ف اأ الكرا اأو ع الأافر
ك�سرين م سوت ستكامل

وا مة الكرامة ل�س ارم ساة اليا �سيا لك 
تياا 

  اوالأ سا�وال سيوال تا وات الأمن مةمن الر و اأ 
ي ا م ما ارة الت ا لك �سموا اأمر يد اين 

اد ال�سو من ال وف
سم 

   وا    ياأ  ا�س اكومية  السحية  يف  راأ   ةس� سرين  د 
يةمار ااسحايا امل

االتي وايكن يف اأ  ااأ اأ مد ا الدمو اي روا
وي اأ 

  جموا ة اوسروا يف اأتا  يةو ةرة من لية متاأيف �سا
 سا�وا الاأ سوال وا واس� وا ال�سسو وي اأ ا

رةار ال ن منر ال
يم سا
واأين ي 

د اا مو  وا و اس من د فرت و
�سايا  الأة ورتموا   اواأ  و وااأ  ا ريدو اما  

ويال يوال املو اال
 من تمة االر اأا و سا

ور يي ت امي تاو�س او تا جو يا ر�سا 


اأم يعقوب هو ا�سم كنية يف �سبابها وهي مل تنجب �سوى حممد وعلي وعبا�س وح�سني •

الن�س االإبداعي وال�شدق

◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر
راو ا ال�ستا  

�شور من اأم�س 
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�سعر: كاظم �سلمان �سعر: كاظم �سلمان 



ــــق عــلــى كــتــف الــ�ــشــحــاب يــواعــده  األ
ومــــوا�ــــشــــم لـــلـــ�ـــشـــوء كــــــان ربــيــعــهــا    
ــان فــمــا دنــت     ــي ــب ــة ال ــح ــن اأرهـــقـــت اأج
ور�ـــشـــمـــتـــه دربــــــا فـــ�ـــشـــاق بــلــوحــتــي  
بال�شنا    ــع  ــم ــل ت االآفــــــــاق  مــــن  غــــــاٌب 
املــــدى    ـــس يف  ـــّر� ـــع ت اآيـــــــات  ووريـــــــق 
الـــهـــدى      مــــن  ــم  ــح ــت ــش ــ� امل اإن  اآمــــنــــت 
�شرخة   زمــــزم  بــجــنــب  اأراق  مـــذ  هـــو 
ــره     ــج ــس ف ــ� ــف ــن ــــــراء مــــذ األــــفــــى ت ح
ــم وومــيــ�ــشــه    ــه ــد ــش جــــــّدوا وجـــــّد �
ــس مـــن قــريــ�ــس ثــواكــال   ــ� ــاأم ـــْظ ب ـــق اأي
الـــتـــاريـــخ ـــنـــة رائــــع     وتــــلــــوح يف 

يـــعـــانـــده  راح  لـــلـــيـــل  ومـــــعـــــانـــــق 
ــس روافـــــــده  ــ� ــي ــف ــه ت ــت ــع ــل ــط نـــهـــرا ب
ـــده  ـــام  املـــــــــدار ُتــــعــــّلــــق يف  ـــــا 
مقا�شده  تــ�ــشــوع  اإذ  الــقــدا�ــشــة  عــطــر 
وتـــــرد مــنــطــفــئ الــــغــــروب فـــراقـــده 
ـــرا عـــابـــده  ـــف ـــذر مـــنـــه ك ـــع فـــيـــكـــاد ي
ــــده  ـــــراب رائ ـــــي ت ـــــي اأب ــي ووح ــ�ــش
ــو عــلــى جــيــد الــعــ�ــشــور قــالئــده  ــزه ت
ــده  ــاب ــك دفـــقـــا بــ�ــشــريــان الـــطـــغـــاة ي
ــواعــده  ــش ــار � ــف ــظ ــه ال ــت ــراي فــغــ�ــشــت ب
�شاهده الــوقــائــع  �ــشــود  عــلــى  يــبــدو 
اأ�ــشــنــتــه مـــن نــقــ�ــس عــــداه حــوا�ــشــده
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• حيدر التكمجي

خطر يقرع اأبوابنا

النفايات 
ة  اإللكترونيّّ

اأ�سبحت ق�سية )النفايات االلكرتونية( تثري قلقًا �سديدًا لدى خرباء البيئة 
النفايات  كمية  كبري  ب�سكل  تتزايد  حيث  �سواء,  حد  على  حمايتها  ودع��اة 

االلكرتونية امللقاة يف مقالب القمامة يف كل عام.
الكمبيوتر  اأج��ه��زة  اأن  ي��درك��ون  ال  احلقيقة  يف  امل�ستهلكني  من  العديد  اإن 
اأن  ميكن  �سموما  حتتوي  اأخ��رى,  الكرتونية  اأجهزة  واأي��ة  النقالة  والهواتف 

تت�سرب اإىل الرتبة وت�سّر بالبيئة.
حول  القوانني  وت�سريع  ب�سن  املتح�سر  العامل  دول  من  العديد  قامت  وق��د 
دفن  م��واق��ع  ع��ن  الأب��ع��اده��ا  حم��اول��ة  يف  االلكرتونية  النفايات  م��ع  التعامل 
املواد  مع  للتعامل  وجمّهزة  خم�س�سة  مقالب  وتوفري  التقليدية,  النفايات 

ال�سامة املوجودة يف النفايات االلكرتونية.
والكادميوم  الر�سا�س  مثل  االإلكرتونية  النفايات  يف  الثقيلة  املعادن  تعّد 
والزئبق موادا �سامة جدًا ت�ستغرق وقتًا طوياًل للتحلل ولهذا ت�سّكل هذه املواد 
خماطر حقيقية على البيئة وال�سحة, وبات التعامل معها ق�سية خطرية جدًا 

ت�سغل بال خرباء البيئة والتلوث.
لتقليل  تقنية  باتخاذ خطوات  ال�سركات  العديد من  بداأت  املتقدم  العامل  يف 
اأواًل,  هذا  االلكرتونية,  االأجهزة  ت�سنيع  يف  امل�ستخدمة  ال�سامة  املواد  كمية 
وكخطوة ثانية يتم ا�ستخال�س املواد الثقيلة وال�سامة من االأجهزة االلكرتونية 
امل�ستهلكة, اأما بقية االأجزاء فيتم اأما طمرها, اأو �سحنها – وجزء كبري منها 

الثالث. العامل  دول  – اإىل 
و���س��ح��ن ه���ذه ال��ن��ف��اي��ات يتم 
اأ�سباب  ���س��ت��ار  حت��ت  اأم����ا 
اأن  ب���ح���ج���ة   ,اإن�������س���ان���ي���ة

قدمية  تعترب  التي  التكنولوجيا 
اأن  ميكن  املتقدمة  ال���دول  يف 
بني  الفجوة  �سد  على  ت�ساعد 

العامل االأول والثالث.
البطيئة  امل��ح��م��ول  اأج��ه��زة  فمثاًل 

ميكن  املتحدة,  الواليات  يف  بها  املرغوب  غري 

اأن حتدث فرقًا كبريًا لالأ�سخا�س الذين يعي�سون يف اإفريقيا, وكما حدث يف 
العراق اإبان حقبة النظام ال�سابق, حيث مت توريد االآالف من اأجهزة احلا�سوب 
النفايات بعد  العراقية, والتي مت رميها يف  ال�سوق  اإىل  امل�ستهلكة الرخي�سة 

فرتة ق�سرية جدًا, مما ولد عبئًا على البيئة العراقية اليوم.
ويف حاالت اأخرى يتم اإر�سال النفايات االلكرتونية ب�سورة مبا�سرة اإىل دول 
العامل الثالث, على �سكل �سحنات اأو حاويات, وتطمر يف اأرا�سي هذه الدول 
العديد  الفقرية,  الدول  هذه  حلكومات  تدفعها  مالية  اأجور  مقابل  الفقرية 
من ال�سركات التي تّدعي اأنها تعمل على اإعادة تدوير النفايات, لكنها يف 

احلقيقة تبعثها اإىل هذه الدول الفقرية.
وعندما تبداأ هذه النفايات بالرتاكم تبداأ �سمومها بالرت�ّسح يف الرتبة واملياه 
اجلوفية, وبالتايل ت�سبب نق�س املحا�سيل, وعيوب خلقية واأمرا�س خطرية, 
علنًا عن هذه  التحّدث  بيئيًا عن  امل�سوؤولة  ال�سركات  قليل من  بداأ عدد  وقد 

املمار�سات اخلطرية لبع�س الدول وال�سركات العاملية.
بداأت  ال�سامة,  امل��واد  هذه  خلطورة  املتقدمة  ال��دول  يف  الوعي  تنامي  ومع 
لبيع  مرافقة  ا�ستهالكها,  بعد  االألكرتونية  النفايات  معاجلة  ر�سوم  بفر�س 

االألكرتونيات اال�ستهالكية اجلديدة.
اأما احلديث عن كيفية التعامل مع هذه النفايات االلكرتونية يف جمتمعاتنا, 
هو حديث �سابق الأوانه يف ظل عدم وجود 
ق��وان��ني ح��ك��وم��ي��ة ل��ل��ت��ع��ام��ل م��ع هذه 
املتاحة  االإمكانية  وتبقى  النفايات, 
والت�سديد  احل��دي��ث  ه��ي  اأم��ام��ن��ا 
قوانني  غ��ي��اب  خ��ط��ورة  ع��ل��ى 
هذه  م��ع  للتعامل  وت�سريعات 
هذه  واأ���س��رار  ال�سامة,  امل��واد 
�سحتنا  ع��ل��ى  ال��ن��ف��اي��ات 

وبيئتنا وجمتمعنا.
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◄  د. منهال جا�سم ال�سريح

ُتعرف  مر�سًا   )  150  ( على  يربو  ما  اليوم  حتى  العلماُء  اكت�سف 
باالأمرا�س امل�سرتكة ت�سيب االإن�سان كما ت�سيب احليوان, وقليل من 
النا�س من يعرف اأهمية هذه االأمرا�س وماهّيتها, وقد يكون املعروف 
منها اأقل مما هو جمهول ففي كل عام ن�سمع عن اكت�ساف م�سببات 
اإال  اأنها ال ت�سيب  مر�سية جديدة كان من املعروف اىل وقت قريب 
احليوان, كان اآخر ما مت اكت�سافه الربيونات املمر�سة, والتي ت�سبب 

مر�س جنون البقر.
زيادة  اىل  وانت�سارها  االأمرا�س  هذه  ازدي��اد  �سبب  العلماُء  ويرجح   
احليوانات  تربية  ازدادت  اذ  باحليوان,  املبا�سر  االإن�سان  احتكاك 
االأليفة خا�سة الكالب والقطط وحتى اخلنازير وعي�سها مع االإن�سان 
حتت �سقف واحد, ومتا�سها املتوا�سل مع اأفراد العائلة خا�سة االأطفال. 
ومازاد االأمر تعقيدًا هو العادات التي األفها االآ�سيويون والغربيون وهي 
من  تعترب  القريب  باالأم�س  كانت  التي  احليوانات  بع�س  مع  العي�س 
حيوانات الغابة اأو اأنها خا�سة بالتجارب يف املختربات العلمية كالقردة 
املجتمعات  عن  البعيدة  احليوانات  من  وغريها  الربية  واجل���رذان 
الب�سرية, اإ�سافة اىل خمتلف الطيور والدواجن املختلفة التي اأ�سبحت 

اأ�سا�س غذائنا واقت�سادنا.
 ومع القلق الذي اأتعب النفو�س, ومع ت�ساوؤم علماء البيولوجيا من فر�س 
االن�سان  اىل  احليوان  من  اجلرثومية  االأم��را���س  من  العديد  انتقال 
وبالعك�س   يطلع علينا البع�س قائاًل: اإن االأمرا�س النف�سية اأو العقلية 
جنون  كمر�س  احل��ي��وان,  اىل  االإن�سان  من  تنتقل  اأن  ميكن  ال  فقط 
العظمة, وانف�سام ال�سخ�سية, اأو العي�س يف عامل االأحالم, اأو تقليد 
اأو غريها من  اأو الوقوع يف غرام املال وحب ال��ذات واالأن��ا  االآخرين, 

اأمرا�س الوهم واخليال اأو حتى االأمرا�س الفكرية.
 لكن مل يتكلم اأحد عن امكانية اإنتقال بع�س االأمرا�س النف�سية من 
احليوان اىل االإن�سان, ورغم عدم وجود اأي دليل مادي على ذلك, فان 
القرائن ورمبا بع�س الوقائع والق�س�س تخربنا بحدوث ذلك منذ مئات 
ال�سنني... واإال مباذا نف�سر �سلوك االأ�سخا�س الذين يتلونون كل يوم 
األف مرة مع علمنا اأن التلون والتلوين هبة الطبيعة للحيوان, و�سالح 
من اأجل البقاء.. وماذا نقول عن اأولئك الذين يزحفون كاالأفاعي غري 
ظاهرين للعيان اىل اأن ت�سنح الفر�سة لهم لالنق�سا�س على فري�ستهم 
وا�سباعها ل�سعًا ولدغًا مميتًا؟ اأو الذين هم كالوطاويط ال يعملون اإال 

يف الظالم؟
همجيتهم  يف  الذئاب  على  زادوا  الذين  عن  ونقول  نتحدث  وم��اذا 

و�سرا�ستهم؟
وماذا نقول عن اأولئك الذين هم كالغربان ال�سوداء التي ال تعي�س اإال 

على ن االأج�ساد ورائحة املوت واأ�سالء اجلثث املتناثرة؟...
األي�ست هذه �سفات قد تكون انتقلت من احليوان اىل االإن�سان؟
ولكن حتى اذا خفيت االأ�سباب او اختفت.. فهل يخفى املر�س؟

  االإن�شان وامل�شي  على 
ادران!

كيف ميكن للح�سرات ت�سلق االأ�سطح املل�ساء دون اأن تنزلق؟ وما �سر القدرة التي متتلكها بع�س 
ال�سحليات مثل) اأبو بري�س ( فتمّكنه من ال�سري على ال�سقف دون اأن ي�سقط؟ وكيف تتمكن النملة 
من حمل وزن يفوق وزنها ع�سرات املرات؟ وكيف ميكننا اأن ن�ستفاد نحن الب�سر من هذه التقنيات 

الطبيعية يف تقنياتنا التي ن�سنعها؟
علم البيونك bionics )علم حماكاة الطبيعة( هو الذي يهتم باالإجابة عن هذه الت�ساوؤالت, 
وهو عبارة عن خليط بني علم الفيزياء وعلم االأحياء وبوجود هذا العلم ميكننا اأن نت�ساءل كيف 

ميكن لالإن�سان ال�سري على احلائط كما ت�سري الوزغة ) اأبو بري�س ( ؟
املناطق  وال�سقوف منظرا ماألوفا, خ�سو�سا لدى �سكان  يت�سلق اجل��دران  اأبو بري�س  روؤية  تعّد 
الواقعة يف الن�سف اجلنوبي للكرة االأر�سية, ومع اأن )اأبو بري�س ( من اأنواع ال�سحليات, اإال اأنه 
يتميز عن بقية احليونات الزاحفة بقوة ال�سقة قوية للغاية يف اأقدامه بباطن اأقدامه يتكون من 
�سعريات دقيقة, وتنق�سم نهايات هذه ال�سعريات بدورها اإىل �سعريات متناهية الدقة ي�سل عددها 
اإىل املليارات, اإن هذه ال�سعريات تنب�سط على ال�سطح الذي يوجد عليه احليوان, ومتكنه من تثبيت 

ج�سمه عليه, وكلما كان ال�سطح اأمل�سا, كلما متّكن )اأبو بري�س ( من تثبيت نف�سه ب�سكل اأف�سل.
وبعد اأن فهم العلماء التقنية التي من خاللها ي�ستطيع )اأبو بري�س (ال�سري على اجلدران املل�ساء, 
جنح فريق عمل يف جامعة )كيل( االأملانية يف �سنع منوذج اأويل ل�سريط ال�سق يحاكي التقنية التي 

متنح قدم )اأبو بري�س( قوته الال�سقة.
حيث ميكن ل�سق هذا ال�سريط واإزالته دون اأن يرتك اأثرًا, وذلك ملرات عديدة وبال حدود دون اأن 
يفقد �سيئا من قوته الال�سقة. اإن هذا ال�سريط الال�سق الذي يتميز باملرونة وب�سيء من اللزوجة, 

لي�س اإال نتاجا ملحاكاة طبق االأ�سل لل�سعريات الدقيقة املوجودة يف اأقدام )اأبو بري�س(.
هذه  بوا�سطة  تتمكن  �سغرية  روبوتات  ا�ستخدام  خالل  من  الال�سق  ال�سريط  اختبار  مّت  وقد 
االأ�سرطة الال�سقة من ال�سري على اأ�سطح مل�ساء �سعودًا وهبوطًا, اأما الهدف من ذلك فهو تطوير 
هذه التقنية بحيث يت�سّنى للروبوتات م�ستقبال اأن توؤدي اأعمال التنظيف على الواجهات الزجاجية 

املل�ساء واجلدران العالية جدا.
ويف عامل تت�سارع فيه وترية االكت�سافات والبحوث, اأ�سبح من املتوّقع اأن ن�ساهد يومًا ما اإن�سانا 
مي�سي على اجلدران وال�سقف كما تفعل اخلناف�س والعناكب وكما يفعل )اأبو بري�س( ولكن قبل 
 ذلك البد من اإجراء املزيد من االأبحاث حتى يفهم االإن�سان الطبيعة جيدا, بحيث ميكنه ا�ستن�سا

التقنّيات املده�سة املوجودة فيها ب�سورة اأكرث فاعلية واأمان.



ُتعرف  مر�سًا   )   ( على  يربو  ما  اليوم  حتى  العلماُء  اكت�سف 

وهل يخفى املر�س
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حت���ت���ل احل���ج���ام���ة راأ������س 
اأنواع  التاريخية يف  القائمة 
ا�ستعملها  ال��ت��ي  ال���ع���الج 
امل�سادر  وت�����س��ري  ال��ب�����س��ر, 
االأنبياء  اأن  اإىل  امل��ع��ت��ربة 
مار�سوا  قد  ال�سالم  عليهم 
اأن��واع  م��ن  كنوع  احلجامة 
يف  اأمتي  )�سفاء  ال�سريف  احلديث  يف  جاء  وقد  الناجحة,  العالج 

ثالث, اآية من كتاب اهلل وم�سرط حجامة ولعقة من ع�سل(.
وحديثًا تعرف احلجامة على اأنها و�سيلة علمية للتخل�س من العوادم 
ال�سمية والعنا�سر املدمرة الزائدة يف اأج�سامنا عرب �سطح اجللد, 
اأنها غري �سارة وغري موؤملة  للغاية كما  وهي عملية �سحية وموؤّمنة 
يف  كبرية  فعالية  ذات  الوقت  وبنف�س  ال�سلبية,  االآث��ار  من  وخالية 
احليوية  الوظائف  وتن�سيط  االآالم  وتخفيف  االمرا�س  بع�س  �سفاء 

للج�سم والوقاية.
اأخ�سائي دبلوم عايل بجراحة  العلي,  الدكتور �سفاء ح�سني  يقول 
باجلامعة  الطب  كلية  يف  وال�سرايني  الدموية  واالأوع��ي��ة  ال�سدر 
مبمار�سة  يقومون  الذين  باالأ�سخا�س  احتكاكي  )بعد  امل�ستن�سرية 
ي�ستجيبون  منهم   )75( اأن  تبنّي  ال�سحية  املنتظمة  احلجامة 
احلاالت  من  الكثري  تعالج  احلجامة  ان  قليلة,  اأي��ام  خالل  للعالج 

الطبية  البحوث  لنتائج  طبقًا   م�ستد وم��ر���س  ع��ار���س  ب��ني  م��ا 
العاملية(.

�سفائها  على  امل�ساعدة  اأو  عديدة  امرا�س  �سفاء  للحجامة  وميكن 
وبع�س  القلب  اأم��را���س  مثل  واآالم��ه��ا,  اأعرا�سها  م��ن  التقليل  اأو 
وداء  والروماتيزم  واالأع�ساب  املفا�سل  والتهاب  ال�سرطان  اأن��واع 
القولون  وم�ساكل  الدم  وارتفاع �سغط  اجلن�سي  وال�سعف  النقر�س 
و�سيق االأوعية الدموية وال�سكر واأمرا�س الرحم والناعور الوراثي 

وغريها..
ت�سري  احلجامة(  )دم  على  اأجريت  التي  املختربية  التحليالت  ان 
كريات  فيما  منخف�سة,  فيه  البي�ساء  ال��دم  كريات  ن�سبة  اأن  اإىل 
اأن احلديد  اأي�سا  ويظهر  امل�ستخرجة غري طبيعية,  الدم احلمراء 
اأن احلجامة تقتن�س  ال يخرج مع الدم امل�سحوب, وهذا يدل على 
فقط ال�سوائب والف�سالت والروا�سب الدموية مما يوؤدي اإىل ن�ساط 

االأع�ساء احليوية واالأجهزة العامة يف ج�سم االإن�سان.

الطبية  البحوث  لنتائج  طبقًا   م�ستد وم��ر���س  ع��ار���س  ب��ني  م��ا 
العاملية(.

�سفائها  على  امل�ساعدة  اأو  عديدة  امرا�س  �سفاء  للحجامة  وميكن 

احلجامة..   
اية وو

• ريا�س حياوي/ متخ�س�س طبي

امل�شادر:
ويال ا ملحمد ساال ماال 

س�مة املجل واالأ حا
س�ل الو�سا م�ستد

سراال سرا ملحمد ا لك اس جامةا
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التغذية اجليدة جزء اأ�سا�سي من العناية بالب�سر, وتناول 
ي�ساعد يف  الفيتامينات  التي حتتوي على  االأطعمة اجليدة 

احلفاظ على �سحة العينني.
جتنبها  ميكن  التي  العيون,  اأم��را���س  م��ن  الكثري  هناك 

والوقاية منها بتناول االأطعمة املنا�سبة والتي منها:
الربتقال  يف  لي�س  بكرثة   C فيتامني  يتوفر  الربتقال:   -1
والفراولة   اخل��و مثل  واخل�سار,  الفواكه  يف  بل  فقط, 
والطماطم والفلفل االأحمر, وهو ي�ساعد يف تدعيم االأوعية 
الدموية يف العني, وميكن اأن يقلل من خطر اإعتام عد�سة 

العني.
2- الفول ال�سوداين اأو ف�ستق العبيد: م�سدر جيد لفيتامني 
اجلذور  اأ�سرار  من  العينني  حلماية  معروف  ومغذي   ,E
احلرة, وهو اأي�سًا يعرقل تطور اإعتام عد�سة العني املرتبط 
ال�سم�س,  عباد  وب���ذور  ال��ل��وز  البقعي.  وال�سمور  بالعمر 

.E والبندق وغريها تعد من امل�سادر اجليدة لفيتامني
م�سدر  الأنها  مل��اذا؟  لعينيك,  ج��دًا  مهمة  الفا�سوليا:   -3
وي�ساعدك  عينيك,  ل�سحة  حيوي  معدن  وهو  للزنك  جيد 
للح�سول على فيتامني A, كما ان وجود الكميات املنا�سبة 
ويقي  اجل��ي��دة,  الليلة  ال��روؤي��ة  على  ي�ساعدك  الزنك  من 

عينيك من اإعتام عد�سة العني. 
4- ال�سمك باأنواعه املختلفة وما يحويه من مادة )اوميغا3( 
وحوام�س دهنية اأخرى, مهم جدًا يف منع اأو اإبطاء اأمرا�س 
العيون, وقد يوؤدي نق�س مادة اأوميغا3 اإىل متالزمة جفاف 

العني.
5- امل�سم�س: للذين يعانون من م�ساكل يف الروؤية, ي�ساهم 
بع�س امل�سم�س الغني ببيتا كاروتني يف التخفيف من اآثارها, 
 ,A حيث يقوم اجل�سم بتحويل البيتا كاروتني اإىل فيتامني
وتظِهر البحوث باأن البيتا كاروتني رمبا ت�ساعد يف الروؤية 
الليلة, ويحتمل انها تلعب دورا مهما يف منع اعتام عد�سة 
العني. اجلزر والبطاطا احللوة وال�سمام والكو�سا يف ف�سل 

ال�ستاء هي م�سادر اأخرى كبرية من البيتا كاروتني.

اأغذية
 �شحّية لعينيك

• حيدر مرت�سى علي
ر�س االإن�شان ملاذا
هناك العديد من االأمرا�س التي ميكن اأن ت�سيب ج�سم االإن�سان, ترتاوح يف اخلطورة ابتداًء 
من الزكام وانتهاًء بال�سرطان, وقد كان االعتقاد ال�سائد لدى االإن�سان البدائي يف ع�سوره 
االأوىل اإن االأمرا�س كانت نتيجة لغ�سب االآلهة التي كان يعبدها, اأو اأنها من عمل االأرواح 

ال�سريرة.
وبانتقال املعرفة الب�سرية اإىل مرحلة اأكرث رقّيا, قدم اأبقراط وجالينو�س نظرية االأخالط 
املواد  ت��وازن  يف  اختالل  نتيجة  يحدث  املر�س  اأن  اإىل  جمملها  يف  ت�سري  والتي  االأرب��ع��ة, 

.االأ�سا�سية االأربعة التي توؤلف ج�سم االإن�سان
الطب من خالل  نوعية يف علم  نقلة  – ليحدثوا  ثالثة  – كمرحلة  امل�سلمون  العلماء  وجاء 
وكيفية  وت�سنيفها,  االأمرا�س,  اأ�سباب  ت�سخي�س  يف  العلمية  التجريبية  املناهج  اتباعهم 

التعامل معها.
املعدية,  االأم��را���س  االأم��را���س:  من  رئي�سيني  نوعني  هناك  اأن  نعلم  بتنا  فقد  اليوم  اأم��ا 

واالأمرا�س غري املعدية.
فاالأمرا�س املعدية تت�سبب عن طريق عوامل ممِر�سة مثل: اجلراثيم )البكرتيا والفريو�سات 
والفطريات(, والطفيليات, وميكن لهذه العوامل املمِر�سة اأن تدخل اجل�سم من خالل الهواء 

الذي نتنف�سه اأو الغذاء وال�سراب الذي ن�ستهلكه اأو من خالل فتحات اجللد.
تاأتي  التي تدخل اجل�سم ت�سبب املر�س, فاأج�سامنا  العوامل امل�سببة لالأمرا�س  ولي�ست كل 
م�سببات  فاأن  ذلك  ومع  اخلارجية.  االأج�سام  ومواجهة  ملحاربة  مناعة  جهاز  مع  جمهزة 
قدرة اجلهاز  بكثري من  اأكرب  ب�سرعة  والتغري  والتطور  التكيف  قدرة على  لديها  االأمرا�س 
)اجلراثيم,  املمر�سات  اأن  يعني  ال��ذي  االأم��ر  الدفاعية,  ق��درات��ه  تطوير  على  املناعي 
الفريو�سات, الطفيليات( ميكن اأن تكون لها االأف�سلية باالنت�سار يف اأية مواجهة تخو�سها 

�سد دفاعات اجل�سم الب�سري.
اإحدى الطرق التي ت�ستخدمها م�سببات االأمرا�س خلداع والتغلب على اجلهاز املناعي, هو 
االختباء داخل خاليا اجل�سم ال�سليمة باالإ�سافة اإىل اأن بع�س االأفراد ميلكون جهازا مناعيا 

�سعيفا, وبتايل ي�سعب على هذا اجلهاز مقاومة االآثار الناجمة عن العوامل املمر�سة.
عوامل  بوا�سطة  تت�سبب  ال  وهي  املعدية,  غري  االأم��را���س  هي  االأم��را���س  من  الثاين  النوع 
مر�سية كجراثيم اأو طفيليات, وال ميكن اأن تنت�سر من �سخ�س اإىل اآخر. ين�ساأ هذا النوع من 
االأمرا�س نتيجة جمموعة عوامل من نوع اآخر مثل البيئة ومنط املعي�سة والرتكيبة الوراثية 

للفرد.
على �سبيل املثال, عادة ما يحدث �سرطان اجللد نتيجة تعر�س النا�س لفرتة طويلة الأ�سعة 
ال�سم�س وبتايل تعر�سهم جلرعات عالية من االأ�سعة فوق البنف�سجية, دون حماية اأو وقاية. 
نتيجة منط حياة غري �سحي, ونظام غذائي  القلب قد يحدث  اأخرى مثل مر�س  وحاالت 

فقري اأو نتيجة تاريخ عائلي يف هذا املر�س.
هناك  اأن��ه  اإال  اجلينية,  اأج�سامنا  خريطة  تغيري  على  قادرين  غري  اأننا  من  الرغم  وعلى 
الكثري الذي ميكننا فعله للحّد من االأمرا�س غري املعدية, مثل اختيار منط غذائي �سحي 
لعوامل اخلطر وجتّنبها مثل  التعّر�س  تقليل احتماالت  الريا�سة, كذلك ميكننا  وممار�سة 

دخان ال�سكائر.
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• �سالح اخلاقاين

 كنون اأعماقه يزيد ماذا لو حتد
حلظة حّدق فيها رايا نف�شه فبان عريها..

اأو حلظة انقطع فيها �شوت الطغيان و�شوت االأقزام حوله فبان 
�شوت دخيلته

حتّد يزيد:
 لوؤين ال�شر ولوؤين ارة...

كاأيّن اأخبئ الليل داخلي فرط ا�شوداده...
قدر اع اأنني �شنعته بيدي ح ا�شتدرجتني �شهوتي وغروري...

لكن بقعة ملعونة يف اأعماقي تنب�س بالنور كاأّنها بقايا من ع�شو اري الذي 
 اأحّركه فا�شمحل...

ت�شّدين ا عا اأطّل فيه على ّل نا�شع للطهر لوؤين برغبة عارمة يف اأن 
اأكونه...

لتمّزقني بعدها حقيقة اأنني على النقي�س...
نة مثلي يف طبيعة االأ�شياء... تخدعه... ح تطاوعه قدرة هائلة على 

انتزاع االأ�شماء من معانيها...
فاإذا ّن اأن الظالم الذي اأ�شماه �شياًء .. �شار �شياًء...

والقبح الذي اأ�شماه جماال .. �شار جماال...
األفى الظالم الما والقبح قبحا....

وملّا اأن بلغ دبيب الطغيان يف نف�شه حدا يلزم الطبيعة ذاتها �شيئته
وقد ع�شته....

فلت�شتجب العيون التي تب�شرها وهو اأقدر مايكون على اإرغامها ا يريد...
لكل اأنا�س ماأ�شاتهم وماأ�شاة مثلي اأن يرى كائنا م�شيئا بالفعل... �شيكون الفتيل الذي 

ي�شعل بركان روحه...
وهذا ماكان مني واحل�ش... ومن اأبي وعلي ومن جدي ومد...

لي�س غرُي احل�ش من بقعة �شوء ت�شتفّزين...
�شاأداري عاهة نف�شي فاأقتله اإن  يبايع... و�شاأقتله اإن بايع...

 ــ يت�شّرع اأو ــ وهذا مالن يفعله احل�ش
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