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الهوية الإ�سلمية املفقودة

  
واقع وطموح

    
يف القراآن الكري



لقد كان الح�سين الوارث الوحيد لتلك   
الثورة التي فجرها جده الر�سول الأعظم 
والعن�سرية  ال��رع��ن��اء  الجاهلية  ع��ل��ى 
الأر�ض  الم�ست�سعفين في  لإنقاذ  والوثنية 

من الظلم والت�سلط وال�ستعباد.
ها�سم معروف الح�سيني  من كتابه 

)من وحي الثورة الح�سينية(



اأ�سبح معروفا لدى الكثريين اأن اهلل تعاىل قد اأكد 
اأقلها  االأف���راد  على  ملقاة  م�سوؤوليات  وج��ود  على 
ي�ساأ  ف��اإن  االآخرين،  دون  اأنف�سهم  عن  م�سوؤوليتهم 
اأو  وال��ع��ق��اب،  ال��ع��ذاب  امل�ستوجبة  االأوزار  حملها 
يف  واالآخ��رة  الدنيا  يف  ال�سعيدة  االأنف�س  من  جعلها 
يف  ت�سيريها  ح���ال 
ال�سليمة  ال���ط���رق 

ال�سحيحة.
اه����ت����م����ام  واإن 
ال�������������س������ري������ع������ة 
االإ���س��الم��ي��ة ب��ه��ذا 
اجلانب وتاأكيدها عليه �سببه ما له من اأثر فاعل يف 
خال�س الفرد من جهة ويف تنقية املجتمع من االآفات 
امل�ساكل  من  نقيا  مثقفا  جمتمعا  وجعله  واالأ�سرار، 
من جهة اأخرى، ومن بني اأهم ما ورد يف هذا االأمر 
َها الذين ءاَمُنوْا َعَلْيُكْم اأَْنُف�َسُكْم اَل  قوله تعاىل:)يا اأَُيّ

َذا اهتديتم(.  َلّ اإِ ن �سَ ُكْم َمّ ُرّ َي�سُ
اأم��ا يف امل��ج��ال املجتمعي  ه��ذا يف امل��ج��ال ال��ف��ردي 
بامل�سوؤوليات  القيام  �سرورة  على  الت�سديد  مت  فقد 
امللقاة على من يتولون اأمور املجتمع بال�سكل االأمثل 
للعدالة  حتقيق  م��ن  ذل��ك  ي�ستتبع  مل��ا  وامل��ط��ل��وب، 
حياة  وخلق  ت��وؤدي  للنا�س  منافع  وم��ن  واال�ستقرار 
يكون  وي��ك��اد  املجتمع،  وت��ط��ور  ازده���ار  اىل  ت���وؤدي 
الر�سول  قول  اجلانب  هذا  يف  امل�ساديق  اأبرز  اأحد 
ُكُلُّكم راٍع ،  امل�سطفى )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم: 

ِته. وُكُلُّكم َم�سئوٌل عن رعَيّ
وقد تذهب االآراء اإىل اأن هذا االأمر متعلق بامل�سوؤولني 
فقط، وان جانب االإعالم لي�س له حظ اأو ن�سيب من 
االأمر، ومن املوؤكد اأن ذلك مناف لل�سواب حيث اأن 
اأهم  من  واحدا  اأ�سبح  اليوم-  وبخا�سة   - االإعالم 

وابرز امل�سوؤولني عن قيادة املجتمعات وتوجيهها.
وقد ذهب بع�س االإعالميني هنا اأو هناك اإىل تف�سري 

مقوالت اإعالمية ح�سب مفاهيم مغلوطة بعيدة عن 
الواقع الذي و�سعت من اأجله وذلك يف حماولة منهم 
– رمبا- الإقناع اأنف�سهم باأنهم غري خمطئني يف ما 
اأو قول، منها تف�سريهم ملقولة  اإليه من فعل  ذهبوا 
�سيا�سة  تطبيق  ���س��رورة  باأنها  االإعالمية  االأم��ان��ة 
االإعالمي بغ�س  لديها  يعمل  التي  االإعالمية  اجلهة 
النظر عن كونها – ال�سيا�سة االإعالمية- توؤدي اإىل 
االإ�سرار باملجتمع اأو اإىل اإحداث حالة اإف�ساد معينة 

فيه اأو غري ذلك من امل�ساوئ.
امل��ردودات  على  احل�سول  ال�ستمرار  اإال  ذلك  وما   
التي يتقا�سونها من تلك اجلهات، متنا�سني  املالية 
اأو متجاهلني اأن تلك االأمانة االإعالمية غري منفكة 
جتاه  لي�س  امل�سوؤولية  عن  االأ�سكال  من  �سكل  ب��اأي 
اجلهة االإعالمية بل اأمام املجتمع ككل، واأمام اهلل 

تعاىل فوق ذلك.
امل�سوؤوليات،  اأهم  بني  من  االإعالمية  امل�سوؤولية  اإن 
بني  من  االإعالمية  واجلهة  االإع��الم��ي  وقداأ�سبح 
جمتمعاتهم،  عن  تعاىل  اهلل  اأمام  امل�سوؤولني  اأكابر 
ال  وان  يتوخى احلذر  اأن  اإعالمي  لكل  ينبغي  لذلك 
ودينه  عقله  ويبيع  واملغريات  االأه��واء  وراء  ينجرف 
واإن�سانيته، ويوؤدي اإىل دمار جمتمعه من اأجل دراهم 
معدودة زائلة تذهب ويبقى �سنار ما مت حت�سيلها به 
�سديد يف  ورائ��ه عقاب  ومن  الدنيا،  له يف  مالحقا 

االآخرة.
تعاىل  اهلل  كلمات  املجال  ه��ذا  يف  رائدتنا  ولتكن 
َوُكوُنوا  اهلَل  ُقوا  اتَّ اآَمُنوا  ِذيَن  الَّ اأَيَُّها  قوله:)َيا  ومنها 
عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وقول   .) اِدِقنَي  ال�سَّ َمَع 
يجد  مل  فمن  مت��رة  ب�سق  ول��و  ال��ن��ار  و�سلم:)  اتقوا 
فبكلمة طيبة ( تنجي من العذاب وتوؤدي اإىل ال�سالح 
للفرد واملجتمع، وجتعلنا ناجحني يف تاأدية الر�سالة 
االإعالمية التي يريدها اهلل تعاىل، ال الر�سالة التي 

يريدها اأعداوؤه وعلى راأ�سهم ال�سيطان واأتباعه.
•  بقلم: رئي�س التحرير 
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 م�ساركة متميزة 
للعتبة العلوّية املقّد�سة 

يف مهرجان ال�سفري 
الثقايف الثاين 

 م�ساريع �سراتيجية م�ستقبلية تر�سمها العتبة العلوية املقد�سة 

فعاليات  يف  فاعل  وبح�سور  املقد�سة  العلوية  العتبة  �ساركت 
م�سجد  امانة  تنظمه  ال��ذي  الثاين  الثقايف  ال�سفري  مهرجان 
الكوفة واملزارات امللحقة به والتي انطلقت م�ساء يوم اجلمعة 
عدد  بح�سور  2012/8/24م  امل��واف��ق  ���س��وال  م��ن  اخلام�س 
كبري من ال�سخ�سيات الدينية والعلمية والثقافية واالأكادميية 
اجلماهريي  احل�سور  عن  ف�سال  واالجتماعية  وال�سيا�سية 

الكبري.
االإع��الم  ق�سم  رئي�س  اجل�ساين  �سليم  الدكتور  ا���س��ار  وق��د 
والعالقات العامة يف العتبة العلوية املقد�سة اإىل طبيعة م�ساركة 
العتبة العلوية يف هذا املهرجان قائال : �ساركت العتبة العلوية 
خالل  وم��ن  جهة،  م��ن  املهرجان  ه��ذا  فعاليات  يف  املقد�سة 
احل�سور الفاعل واملبا�سر من قبل �سماحة ال�سيخ �سياء زين 
الدين واأع�ساء جمل�س اإدارة العتبة العلوية املقد�سة وعدد من 
روؤ�ساء اق�سام العتبة ومنت�سبيها وبال�سكل الذي يتنا�سب مع هذه 

الفّعالية املباركة من جهة اأخرى
ال�سادة  قبل  من  اال�ستقبال  بحفاوة  الوفد  اع�ساء  قوبل  وقد 
اأمانة م�سجد الكوفة وعلى راأ�سهم االأمني العام  امل�سوؤولني يف 

مل�سجد الكوفة ال�سيد مو�سى اخللخايل.
ومن اجلدير ذكره ان فعاليات مهرجان ال�سفري الثقايف الثاين 
اآٍي من الذكر احلكيم  ق��راءة  ت�سمن عددا من الفقرات بعد 
واإلقاء الكلمات اخلا�سة بهذا املهرجان لعدد من ال�سخ�سيات 
وال�سيد  الكوفة  م�سجد  امني  اخللخايل  مو�سى  ال�سيد  منهم 
�سالح احليدري رئي�س ديوان الوقف ال�سيعي وحمافظ النجف 
ال�سفري  بجائزة  الفائزين  ا�سماء  اعلنت  بعدها  االأ���س��رف، 
الكربى لالإبداع الثقايف والفكري، بعد ذلك افتتحت املعار�س 

املقامة على هام�س املهرجان الثقايف الكبري. 

 يف مرا�سم فتح باب ال�سريح املطّهر
 ح�سور كبري لروؤ�ساء واأ�ساتذة اجلامعات وف�سلء احلوزة العلمّية 

 �سهدت دار �سيافة العتبة العلوية املقد�سة �سباح ال�سبت 13 
�سوال 1433ه� املوافق 2012/9/2م ح�سور نخبة من روؤ�ساء 
وعمداء الكليات والكوادر التدري�سية يف اجلامعات العراقية 
العلمية يف  احل��وزة  ف�سالء  بع�س  اإىل  باالإ�سافة  املختلفة، 
اأمانة  قبل  من  املقدمة  للدعوة  ا�ستجابة  االأ�سرف  النجف 
العتبة العلوية املقد�سة حل�سور مرا�سيم فتح باب ال�سباك 
ال�ستخراج  ال�سالم(  املوؤمنني)عليه  اأمري  ل�سريح  املطهر 

االأموال والنفائ�س املهداة اإىل املرقد املقد�س.
 وقال االأمني العام للعتبة العلوية املقد�سة يف كلمة له القاها 
باملنا�سبة: با�سمي وبا�سم االأخوة يف جمل�س االإدارة ومنت�سبي 
العتبة العلوية املقد�سة نرحب بكم جميعًا، ون�ساأل اهلل تعاىل 
اأن ي�سدد خطاكم يف طريقه، كما نقّدم �سكرنا اجلزيل لكم 
لتلبية هذه الدعوة التي ن�ساأل اهلل �سبحانه وتعاىل ان يجعلها 
فاحتة خري لنا ولكم جميعًا يف خدمة �سيدنا وموالنا امري 

املوؤمنني عليه اف�سل ال�سالة وال�سالم.
واأ�ساف: حينما ُيدعى قادة العلم يف بلد اأمري املوؤمنني)عليه 
اأف�سل ال�سالة وال�سالم( حل�سور فتح باب �سباك �سريح 
امري املوؤمنني، فاإن هذا يعني �سيئًا كبريا.. االمام علي عليه 
ال�سالم باب مدينة علم ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه واآله(.. 
وحينما يفتح هذا الباب لقادة العلم يف هذا البلد فهذا يعني 

انه يحت�سنهم بلطفه.. يحت�سنهم براأفته.. يحت�سنهم كما 
ال�سيء  يعني  وهذا  عاليًة..  خفاقًة  االإ�سالم  راية  احت�سن 
الكثري.. بعد قليل وانت ت�سع راأ�سك على هذا ال�سباك املطهر 
املوؤمنني)عليه  ام��ري  �سدر  على  راأ�سك  ت�سع  ان��ك  ت�سور 
ال�سالم( لتنتهل منه احلنان والعذوبة والراأفة والرحمة، ويف 
الوقت نف�سه ت�سعر انك تتحمل امل�سوؤولية الكربى.. م�سوؤولية 
ر�سالة االمام علي)عليه ال�سالم( اإىل الب�سرية.. ما تقوم به 
من عمل.. ما تقوم به من جهد.. ما تقوم به من قيادة العمل 

يف هذا البلد االأمني..
ويف ختام حديثه قال �سماحة ال�سيخ �سياء زين الدين: واأنا 
اإذ اأكرر ترحيبي بكم جميعًا اأ�ساأل اهلل �سبحانه وتعاىل اأن 
يجعلكم يف رحابه دائمًا واأذكركم باأن تكونوا قادة لي�س فقط 
يف الوقت احلا�سر واإمنا لتفتحوا لهذا الباب باب امل�ستقبل.. 
ال  م�سوؤولية  العلم  اهل  فم�سوؤولية  وبعطائكم..  بجهودكم 
�سرائح  من  �سريحة  الأي  اخ��رى  م�سوؤولية  اأي��ة  بها  تقا�س 
املجتمع.. ا�ساأل اهلل �سبحانه وتعاىل اأن يوفقكم لتحمل هذه 
اأن ي�سدد خطاكم  امل�سوؤولية كما وفقكم لتحملها.. واأ�ساأله 
امري  واإزاء  دينكم  واإزاء  بلدكم  جتاه  التزاماتكم  لتحقيق 

املوؤمنني علي)عليه ال�سالم( وهو يفتح اأبوابه لكم.
العلوية  للعتبة  ال��ع��ام  االأم���ني  ال�سيوف  �سكر  جانبه  م��ن   
املقد�سة والكوادر العاملة على هذه الدعوة التي تعني لهم 
ال�سيء الكثري، بعد ذلك توجه احل�سور للم�ساركة يف مرا�سم 

فتح �سباك ال�سريح املطهر الأمري املوؤمنني عليه ال�سالم.
 هذا وقد �سَمّ الوفد ال�سيف، باالإ�سافة اإىل ف�سالء احلوزة 
العلمية، عددًا كبريًا من روؤ�ساء اجلامعات وعمداء الكليات 
النهرين-  جامعة  ب��غ��داد-  اجلامعات)جامعة  وا�ساتذة 
جامعة بابل- جامعة القاد�سية- جامعة �سومر- جامعة ذي 

قار- جامعة الكوفة(.

ر�سمت العتبة العلوية املقد�سة خططا ملجموعة من امل�ساريع االإ�سرتاتيجية الرائدة 
التي من �ساأنها تقدمي اأف�سل اخلدمات لزائري مرقد اأمري املوؤمنني)عليه ال�سالم( 

والأبناء النجف اال�سرف عموما.
االأ�ستاذ �سالح مهدي عبد اهلل رئي�س ق�سم اال�ستثمار  بهذا اخل�سو�س حتدث 
يف العتبة العلوية املقد�سة قائال: بدعم من االأمني العام للعتبة العلوية املقد�سة 
العلوية ثالثة  العتبة  اال�ستثمار يف  قّدم ق�سم  الدين،  ال�سيخ �سياء زين  �سماحة 
وزائري  اال�سرف  النجف  اأبناء  وتخدم  البلد  عموم  تخدم  �سرتاتيجية  م�ساريع 
املرقد الطاهر على الوجه االأخ�س، اأولها م�سروع اإن�ساء بنك اإ�سالمي با�سم العتبة 
العلوية املقد�سة، وقد ا�ستح�سلت موافقات مبدئية يف هذا املجال، والعمل متوا�سل 

لتقدمي الدرا�سات اخلا�سة للح�سول على نتائج جيدة تخ�س امل�سروع.

حمافظة  يف  )الق�سيم(  طريان  �سركة  باإن�ساء  يتمثل  الثاين  امل�سروع  اأن:  وذكر 
النجف االأ�سرف، وهذا م�سروع مهم جدا، باعتبار اأن العتبة العلوية جزء ال يتجزاأ 
�سركة  من  اأكرث  باإن�ساء  لها  ي�سمح  وال�سيعي  االإ�سالمي  وامتدادها  العامل،  من 
للطريان اإذا ما كّنا جادين بالعمل، وبخا�سة اأن بيئتنا بيئة جاذبة للعمل ال�سياحي، 
واعتقد اأن الكادر موجود والقدرة موجودة، وان �ساء اهلل نحن �سائرون يف هذا 
ال�سياحة  م�سروع  هو  فقال:  االأخري  امل�سروع  باحلديث عن  املجال.وختم حديثه 
والفندقة  ونحن على اأبواب فتح م�ساريع جميلة ومهمة جدا يف جمال الفندقة، 
بعدما اأ�سبحت جمموعة من الفنادق تابعة للعتبة العلوية، و�سوف يعلن يف امل�ستقبل 
القريب عن افتتاحها لتلبي حاجة زّوار اأمري املوؤمنني من ال�سيوف الكرام وباأ�سعار 

مدعومة.
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 الأمانة العامة للعتبة احل�سينّية املقّد�سة :
افتتاح مدر�سة ال�سيدة رقّية للأيتام  

اللينة  امل��ه��ارات  ف��ن  اإق��ام��ة دورة   
بالتعاون مع كلّية اخلليج العمانية 

 جتديد مرايا حرم الإمام احل�سني عليه ال�سلم 

ال�سالم(  )عليها  رقية  ال�سيدة  مدر�سة  ا�ستكمال  مت 
اأ�ّس�ست  التي  احلديثة  امل��دار���س  من  تعد  التي  لالأيتام 
العامة  االم��ان��ة  وب��اإ���س��راف  احلديثة،  الت�ساميم  وف��ق 
للعتبةاحل�سينية املقد�سة ومن اجل رعاية �سريحة االيتام 
هذا  وع��ن  ال�����س��الم(  )عليه  ال�سهداء  �سيد  مدينة  يف 
املو�سوع حتدث مدير مكتب االمني العام للعتبة احل�سينية 

املقد�سة ال�سيد �سعد الدين البناء:
�سوف  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العامة  االم��ان��ة  ان 
تفتح ابواب مدر�سة ال�سيدة رقية عليها ال�سالم ، للعام 
الدرا�سي احلايل )2012- 2013( وتخ�سي�سها ل�سريحة 
االيتام يف املحافظة وذلك وفقا لتوجيهات االمني العام 
املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة 
الكربالئي، مو�سحا ان املدر�سة تقع يف منطقة ال�سبانات 
)7 كم عن مركز املدينة( و�سيتم فتح ثالث �سفوف يف 
ال�سنة االوىل للمراحل الدرا�سية االولية )االول والثاين 

والثالث( ب�سعب متعددة ح�سب عدد الطلبة اذ و�سع خطة 
ال�ستيعاب 25 يتيمًا يف كل �سف".

وا�ساف ال�سيد �سعد البناء ان "املدر�سة تتكون من اأربعة 

طوابق ومبوا�سفات بناء حديثة ومتطورة وب�سعة )24( 
عن  خا�سة  برعاية  �سيحظون  الطلبة  ان  مبينا  �سفا، 
�سيتم تخ�سي�س وجبة  اإذ  اأكفاء،  اأ�ساتذة  توفري  طريق 
طعام متكاملة وجمانية لهم اإ�سافة اىل توفري االإك�ساء 

جمانية  نقل  عجالت  وتخ�سي�س  املالب�س  من  املجاين 
تنقلهم من حمل �سكناهم وحتى النقل املجاين من واإىل 

املدر�سة باالإ�سافة اىل كادر تدري�سي متميز".
ا�ستكملت  املقد�سة  " العتبة  ان  حديثه  يف  البّناء  وتابع 
اإج��ازة  اذ ح�سلت على  للمدر�سة  االداري���ة  االج���راءات 
من وزارة الرتبية للمدر�سة و�سيتم افتتاحها خالل هذا 
العام"، م�سيفا "اىل انه بجوار مدر�سة ال�سيدة رقيه مت 
لالأيتام  ال�سالم(  عليه  اال�سغر  )علي  متو�سطة  ت�سييد 
مربع  مرت   )800( ومب�ساحة  املوا�سفات  بنف�س  وه��ي 
وو�سلت ن�سبة االجناز حاليا 55% و�سيتم افتتاحها العام 

القادم ان �ساء اهلل".
تابعتني اىل مكتب  "املدر�ستني  ان  بالذكر  ومن اجلدير 
احل�سيني  علي  ال�سيد  االعلى  الديني  املرجع  ممثلّية 
احل�سينية  العتبة  وب��اإ���س��راف  ع��ّزه(  )دام  ال�سي�ستاين 

املقد�سة ". 

�سة دورة فريدة  اأقام ق�سم تطوير املوارد الب�سرية يف الَعتبة احُل�سينّية املُقَدّ
�سة يف  �سة والعتبات املُقَدّ من نوعها ومب�ساركة منت�سبي الَعتبة احُل�سينَيّة املُقَدّ
العراق ملدة خم�سة اأيام من الفرتة ) 8 -13( اأيلول اجلاري وبواقع خم�س 

مة بني النظري والعملي. ع�سرة �ساعة مبعدل ثالث �ساعات كل يوم مق�َسّ
من  قائال:انطالقًا  عبود  حم�سن  م�سلم  االأ�ستاذ  الق�سم  رئي�س  ذلك  ذكر 
َلُه  ُه َطَغى * َفُقواَل  اإَِنّ ِفْرَعْوَن  اإىَِل  " )اْذَهَبا  مفهوم االآية القراآنية الكرمية 
املنهج  َيْخ�َسى()طه 43،44(.،واإنطالقًا من هذا  اأَْو  ُر  َيَتَذَكّ َلَعَلُّه  نًا  َلِيّ َقْواًل 
ع �سيد ال�سهداء عليه  القراآين ،تقام هذه الدورة يف قاعة املوؤمترات يف جمَمّ
ال�سالم اخلدمي .. م�سريا اىل اأن " هذه الدورة تقام بالتن�سيق مع ديوان 
الوقف ال�سيعي وبالتعاون مع كلية اخلليج يف �سلطنة عمان ،فقد مت ح�سور 
اأعَدّ  الذي  الر�سا  الدكتور تقي عبد  الكلية  يراأ�سه عميد  فريق عمل منها 

م له الق�سم من املحاور . املحا�سرات والربنامج على �سوء ما قَدّ
 من جهته اأ�ساف امل�سرف على ق�سم تطوير املوارد الب�سرية اال�ستاذ طالل 
الأَنّ هذه  العدد حمدودًا  يكون  باأن  الدورة  الكمايل قوله"ي�سرتط يف  فائق 
الدورات تت�سمن ور�س عمل وهذه الور�س تكون على �سكل خاليا موجودة 
داخل احللقة ال تتعدى ثمانية اأ�سخا�س لكل حلقة ويرتاأ�سها �سخ�ٌس واحد  
وحتُدث مناظرات ومناق�سات بني هذه احللقات ، لذا كان العدد امل�سموح هو 

خم�سون م�ساركا يف هذه الدورة .
باال�ستخدام  ويعنى  الب�سرية  التنمية  علم  فروع  اأحد  هو  الفن  هذا  يذكر 
االأمثل لالإ�سلوب ولغة احلوار ليو�سل املعلومة ب�سورة لينة و�سل�سة لالآخرين 
االن�سان  امتلكها  اذا  مهارات  عرب  النا�س،  بني  التفاهم  �سبل  يعزز  مما 
اآرائه  يكون لديه م�ساحة يف عملية التفاهم،كاإلقاء احُلّجة،والدليل،ودعم 
ومعتقداته باالأدلة والرباهني واملنطق والعقل وهذه حتتاج للغة خا�سة تتمثل 

ب� "فن املهارات اللينة".

قال م�سوؤول وحدة الزجاج واملرايا التابعة لق�سم ال�سيانة يف العتبة احل�سينية املقد�سة علي جا�سم 
م�ستمرون  الق�سم  االخ��رى يف  الوحدات  بع�س  مع  وبالتعاون  املرايا  الزجاج  وحدة  كادر  اإن  حممد: 
بالعمل بتغري املرايا القدمية باملرايا اجلديدة والتي تعترب من اأرقى اأنواع املرايا ذات املن�ساأ االمريكي 
وب�سناعة �سعودية وقد و�سلت ن�سبة االجناز يف جامع الرجال وكذلك الن�ساء من جهة رواق ال�سيد 

ابراهيم املجاب عليه ال�سالم اىل ما يقارب %80 .
وتابع حممد: حاولنا اأن نحافظ على الت�ساميم القدمية ما عدا بع�س اال�سافات اأو احلذف الطفيف 
من اأجل احلفاظ على تراث املكان املقد�س وكذلك عملنا على توحيد ارتفاعات االقوا�س املوجودة داخل 
احلرم احل�سيني . مبينا اأنه : قد متت اإ�سافة بع�س االلوان مثل اللون احلمر وكذلك اللون النحا�سي يف 
بع�س النق�سات والتي ت�ساف للمرة االوىل وال�سبب يف اختيار اللون االحمر النه يرمز لبكاء ال�سماء على 

م�سيبة االمام احل�سني عليه ال�سالم يف واقعة الطف االليمة يف كربالء املقد�سة.
وعن اال�سباب الرئي�سة التي جعلت ق�سم ال�سيانة يقوم بتغري املرايا القدمية قال حممد اأن: اال�سباب 
الرئي�سية هي اوال ان املرايا امل�ستخدمة بعد اأحداث االنتفا�سة ال�سعبانية املباركةعام 1991 كانت مرايا 
عراقية من النوع العادي ال تليق بهذا املكان ال�سريف ، وثانيا اأن عمل املرايا يعتمد على مادة اجل�س 
الفني فاذا و�سلت له الرطوبة يتحول لالأمالح مما يوؤثر على املرايا ويحولها مبرور الوقت لزجاج عادي 

فقمنا بو�سع حاجز بني اجلدار القدمي 
احلديد  با�ستخدام  اجل��دي��دة  وامل��راي��ا 

املغْلون لكي نتالفى اأمر الرطوبة .
وختم امل�سوؤول حديثه قائاًل: وكان هناك 
تعاون مع ق�سم ال�سوؤون الهند�سية والفنية 
يف  �ساركونا  حيث  املقد�سة  العتبة  يف 
بع�س النق�سات الهند�سية وبع�س االراء 

التي تخدم عملنا.
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و�سط اأجواء اإميانية عطرت رحاب الطهر والقدا�سة وتزامنًا 
انطلقت   ، البقيع  اأئمة  قبور  لهدم  االأليمة  الذكرى  مع 
م�ساريع التذهيب يف العتبة الكاظمية املقد�سة، حيث مت و�سع 
تذهيب  مل�سروع  االأ�سا�س(  )حجر  االأوىل  الذهبية  البالطة 
ال�سريف،  الكاظمي  لل�سحن  االأربعة  واالأواوي���ن  الطارمات 

طارمة باب املراد وطارمة باب القبلة وطارمة �سحن قري�س 
وطارمة �سحن التو�سعة واملنائر االأربعة من قبل رئي�س ديوان 
ال�سيد )�سالح احليدري( واالأ�ستاذ  ال�سيعي �سماحة  الوقف 
الكاظمية  للعتبة  العام  االأم��ني  االن��ب��اري(  )فا�سل  احل��اج 
املقد�سة واأع�ساء جمل�س اإدارتها، ومب�ساركة خَدَمة االإمامني 

وبح�سور  املطهرة  العتبة  ومنت�سبي  وك��وادر    اجل��وادي��ن 
. احل�سود الغفرية من زائري االإمامني اجلوادين

بها  �سنف  احلكيم  الذكر  من  اآٍي  بتالوة  االفتتاح  حفل  ب��داأ 
اأ�سماع احلا�سرين ال�سيد )عبد الكرمي قا�سم(، تلتها اأن�سودة 
اجلوادين  فرقة  حناجر  بها  �سدحت  التي  املقد�سة  العتبة 

للعتبة  العام  لالأمني  كلمة  ذل��ك  واأعقب  الديني،  لالإن�ساد 
الكاظمية املقد�سة جاء فيها:

)مبباركة املرجعية الر�سيدة املتمثلة ب�سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(، ودعم 

توفيقاته(  )دام��ت  احليدري  �سالح  ال�سيد  �سماحة  ورعاية 
ولنزف  اجلميع  اأم��ام  لنعلن  ال�سيعي،  الوقف  دي��وان  رئي�س 
االأمانة  بها  �ستقوم  التي  املباركة  للم�ساريع  الكبرية  الب�سرى 

العامة للعتبة الكاظمية املقد�سة،
، حيث  البقيع  اأئمة  قبور  مع ذكرى هدم  تزامنت  والتي 
�سعت وداأبت االأمانة العامة للعتبة الكاظمية املقد�سة وبجهود 
واملنائر  للطارمات  التذهيب  مب�ساريع  للمبا�سرة  اأبنائها 
االأربعة والبدء بالعمل بعد ان اأعدت الت�ساميم والدرا�سات 
و�سيتم التنفيذ واالإ�سراف من قبل الق�سم الهند�سي يف العتبة 

املطهرة.
وكذلك �سيتم البدء باإن�ساء دارين لل�سيافة احداهما مب�ساحة 
)720م2(  مب�ساحة  واالآخ��رى  طوابق،  وبخم�سة  )298م2( 
مب�ساحة  طبي  جممع  اإن�ساء  واأي�سًا   طوابق �سبعة  وبواقع 
)730م2( وبخم�سة طوابق، والبدء باإن�ساء جممع �سكني على 

.م�ساحة ثمانية دوا
ويف اخلتام ن�ساأل اهلل العلي القدير اأن يوفق اجلميع خلدمة 

. االإمامني اجلوادين
وقد كان لنا لقاء مع �سماحة ال�سيد )�سالح احليدري( رئي�س 
ديوان الوقف ال�سيعي اإذ اأبدى ارتياحه وا�ستح�سانه للجهود 
التي بذلها ال�سيد االأمني العام للعتبة الكاظمية املقد�سة احلاج 
)فا�سل االنباري( واأع�ساء جمل�س االإدارة والكوادر الهند�سية 
امل�ساريع  بهذه  م�سيدًا  املقد�سة  الكاظمية  العتبة  ومنت�سبو 

املباركة متمنيًا للجميع التوفيق وال�سداد وقبول االأعمال . 

العزيز،  اهلل  كتاب  من  حمكمات  اآي��ات 
اأنغام واحلان ومقامات قراآنية اأجاد فيها 
الدوليني  الكرمي  القران  قراء  من  نخبة 
والفعاليات  املحافل  ه��ذه  يف  ل��ي��وؤك��دوا 
الكرمي  للقراآن  البالغة  االأهمية  القراآنية 
امل�سدر  باعتباره  به  االهتمام  و�سرورة 
الرئي�سي االأوحد واالأمثل لديننا احلنيف .

وت��زام��ن��ًا م��ع ح��ل��ول ال���ذك���رى االأل��ي��م��ة 
ال�ست�سهاد �ساد�س االأئمة االأطهار االإمام 
اأقامت   ،ال�سادق حممد  بن  جعفر 
االأمانة العامة للعتبة الكاظمية املقد�سة 
قرانية  ت���الوات  تخللته  ق��راآن��ي��ًا  حمفاًل 
ال�سحن  اأج����واء  بها  تن�سمت  معطرة 

ق��ّراء  كبار  م��ن  نخبة  فيه  ���س��ارك  ال�سريف  الكاظمي 
احلا�سرين  اأ�سماع  به  ف�سنفوا  العربية  جمهورية م�سر 
ب�سوتهم املتميز كالدكتور )فرج اهلل ال�ساذيل( واالأ�ستاذ 
الكاظمية  العتبة  قراء  ومب�ساركة  احل��ي(،  عبد  )اأحمد 
املقد�سة من اأبرزهم القارئ ال�سيد )عبد الكرمي قا�سم( 
وم�ساركة احلاج )ميثم التمار( وكان �سيف ال�سرف يف 
ال�سالمي(  جواد  )حممد  ال�سيخ  �سماحة  االأم�سية  هذه 

مدير معهد القراآن الكرمي يف العتبة العبا�سية املقد�سة ،
لفرقة  الدينية  امل��و���س��ح��ات  بع�س  املحفل  تخلل  كما 
الغفرية  اجلموع  بح�سور  وذل��ك  لالن�ساد،  اجل��وادي��ن 
التي توافدت على الرو�سة ال�سريفة للنهل من فيو�سات 

الرحمة االإلهية نيال لالأجر والثواب اجلزيل. 

  انطلق م�ساريع التذهيب يف العتبة الكاظمية املقد�سة  

 حمفل قراآين للقّراء امل�سريني يف العتبة الكاظمّية املقّد�سة
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 اإجناز م�سروع التكييف املركزي 
ل�سحن وحرم اأبي الف�سل العبا�ض ÷  

العتبة  يف  امل�ساريع  الهند�سية  ق�سم  رئي�س  اأع��ل��ن 
ال�سائغ  جميد  �سياء  املهند�س  املقد�سة  العبا�سية 
االإع��م��ال  ك��اف��ة  م��ن  االن��ت��ه��اء  ع��ن  الكفيل  ل�سبكة 
وحرم  ل�سحن  املركزي  مب�سروع  التكييف  اخلا�سة 
املوىل اأبي الف�سل العبا�س عليه ال�سالم والذي ي�سري 
ب�سكل متوازي مع باقي  اأعمال م�سروع تو�سعة احلرم 

بت�سقيف ال�سحن  ال�سريف. 
�سل�سلة  �سمن  ي��اأت��ي  امل�سروع  ه��ذا  اإن   " واأ���س��اف    
امل�ساريع احليوية واملهمة التي داأبت العتبة العبا�سية 
اأف�سل و�سائل الراحة  املقد�سة على تنفيذها لتوفري 
ت��زرع  جيدة  اأج���واء  وت��وف��ري  للزائرين   واخلدمات 
ال��زي��ارة،  حيث  لتاأدية  الوافدين  نفو�س  يف  الراحة 
تعاقدت مع �سركة قطر الودق  الهند�سية لتنفيذ هذا 
امل�سروع  وهي �سركة عراقية رائدة يف جمال التكييف 
امل��ربدة واملجمدة واالإن�����س��اءات  امل��رك��زي وامل��خ��ازن 
الكهربائية  ال�سيطرة  ل��وح��ات  وت�سنيع  املعدنية 

واالليكرتونية  وباإ�سراف ق�سم امل�ساريع .  
وعن اأهم املراحل التي مّربها امل�سروع بنّي املهند�س 
امل��ع��م��اري  الت�سميم  م��ن  االن��ت��ه��اء  " ب��ع��د  ���س��ي��اء 
الف�سل  اأب��ي  ح��رم  تو�سعة   ( للم�سروع  واالإن�سائي 
ال�سريف(  �سحنه  ال�سالم  بت�سقيف  العبا�س  عليه 
التكييف، واهم مرحلة  اأعمال ت�سميم  البدء يف  مت 
من مراحل الت�سميم هي ح�ساب االأحمال  احلرارية 
االأحمال  تلك  ح�ساب  يف  ا�ستخدم  وق��د  للم�سروع، 
اأحدث الطرق العلمية احلديثة امل�ستخدمة يف العامل. 

احلرارية  االأح��م��ال  احت�ساب  "بعد  ال�سائغ  وتابع 
والتي على غرارها مت حتديد حجم املكائن واملعدات 
جماري  ت�سميم  يف  البدء  مت  للم�سروع،  املطلوبة 
تلك  ح��ج��م  يعتمد  ح��ي��ث   ) air ducts (الهواء 
ويجب  تربيدها،  املراد  امل�ساحة  علي  كمية  املجاري 
التاأكد من ت�سميم جماري الهواء بال�سكل املنا�سب 
لعمليات  املعدة  هذه  املكائن  حجم  يتالئم  مع  ومبا 
خمططات  ت�سميم  م��ن  االن��ت��ه��اء  وبعد  التكييف، 
االأخ��رى  املخططات  مع  مبطابقتها  قمنا  التكييف 
ل�سمان  والكهربائية  االأعمال  املدنية   كمخططات 
اليوؤثر عملها )منظومات  تعار�سه معها، ومبا  عدم 
داخل  اال�سالمية  العمارة  وملحقاتهاعلى  التربيد( 

العتبة  املطهرة وخارجها ". 
ملنظومة  وال��ه��ن��د���س��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة  امل��وا���س��ف��ات  وع���ن 

العتبة  يف  التربيد  �سعبة  م�سوؤول  اأو���س��ح  التربيد 
على  يقع  التي  وه��ي  ال�سعبة   - املقد�سة  العبا�سية 
هذه  وتركيب  ن�سب  على  االإ�سراف  املبا�سر  عاتقها 
"  اإن  �سالح  حممد  فرا�س  املهند�س   - املنظومات 
االأجهزة  من  العديد  من  تتاألف  التكييف  منظومة 
واملعدات، منها مثلجات  املاء، وتكون هوائية التربيد 
بغاز  تعمل  مفتوحة  ن�سف  �سواغط  لولبية  ذات 
اإ�سافة  مبخرات،  على  A(وحتتوي   134  HFC (
اإىل اأجزاء ذات تقنية اأخرى  وهي  م�سنعة يف �سركة  
3600ط��ن  �سعتها  وتبلغ  الفرن�سية    CARRIER  
الهواء  جماري  بع�س  يف  وُربط  الغاز،  بنف�س  وتعمل 
 ) DUCT  HEATERS ( ال�سخان الكهربائي له
يف  التدفئة  لغر�س  ال�سطح  على  جم��اري��ه  داخ���ل 
�سيطرة  متطور  نظام  وا�ستخدم  ال�ستاء،  ف�سل 
بوا�سطة  املنظومات  مفا�سل  جميع  ويراقب  يتحكم 
�سيطرة  خا�سة  غرفة  يف  و  حديث  الكرتوين   نظام 

 " ) building automation system (
تعمل  ه��واء  بدافعات  امل�سروع  تزويد  مت  م�سيفًا" 
االأف��ق��ي،  ال��ن��وع  م��ن  كليًا  اخل��ارج��ي  ال��ه��واء  بنظام 
واخلارج  الداخل  من  مغلف  هيكل  حديدي  ذو  وهو 
مما  االأيبوك�سي،  مب��ادة  الكلفنايز  ومطلي  بحديد 
ل��ل��ظ��روف  املناخية  ع��ال��ي��ة  حت��م��ل  ق���وة  ذا  جعلته 
لكي  50م��ل��م  وب�سمك  ح��راري��ًا  وم��ع��زول  اخلارجية 

جماري  اإىل  وع��دم  انتقالها  االه��ت��زازات  عزل  يتم 
الهواء، وقد �سّنع يف �سركة ) Daikin  (االإيطالية 
منظومة  الدافعات  بوا�سطة  تلك  ربط  ومت  العاملية، 
وت�سمل   )متح�س�سات  املاء  ملثلجات  تزامني  ت�سغيل 
حم��والت  ال�سغط،  ،متح�س�سات  احل����رارة  درج���ة 
 قراءة ال�سغط، لوحة التغذية الكهربائية، تو�سيالت 
جميعها  (وه���ي  للم�سخات  الكهربائية  االإ���س��ارة 
اإ�سافة  االأملانية   )   Siemens (سركة� يف   م�سنعة 
وهي  بينها،  فيما  االأج��ه��زة  ه��ذه  تربط  م��واد  اإىل 
النقي  الهواء  مر�سح  تركيب  ومت  املن�ساأ  اأوكرانية 
واأن  واملنظومات،  الهواء    ) FILTER ( يف جماري 
ا�ستريادها هي  التي مت  واملنظومات  االأجهزة  جميع 
بهذا  وخمت�سة  ر�سينة  عاملية  و�سركات  من�ساأ  من 
  املجال وجميعها متلك ورقة �سمان من قبل ال�سركة 

امل�سنعة ال يقل عن 18 �سهر ". 
ال�سيعي  الوقف  بديوان  الهند�سية  الدائرة  اأن  يذكر 
والت�ساميم  امل��خ��ط��ط��ات  ع��ل��ى  امل�����س��ادق��ة  وب��ع��د 
الالزمة  املبالغ  ر�سد  التكييف  مت  مب�سروع  اخلا�سة 
الإجناز هذا  امل�سروع وفقًا للك�سف التخميني وجدول 
الكميات املّعد م�سابقًا واأن ق�سم امل�ساريع  الهند�سية 
يف العتبة العبا�سية املقد�سة و�سعبة التربيد ٌت�سرفان 
قبل  م��ن  العمل  ف��ق��رات  كافة  وتنفيذ  جتهيز   على 
 ال�سركة العراقية املنفذة وهي )�سركة قطر الودق(.   
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• يعّدها ويحررها : �سباح الطالقاين
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تطّرق 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 21/ رم�سان/ 1433ه� املوافق 10- اآب- 2012م، اإىل 
داأب بع�س املواقع اخلربية بني احلني واالآخر على ترويج اأخبار كاذبة عن املرجعية 
اأغرا�س  لتحقيق  العلمائية  ال�سخ�سيات  بع�س  اإىل  مزيفة  لقاءات  ون�سبة  الدينية 

خبيثة.
وقال اإنه لي�س من داأب املرجعية الدينية تكذيب كل خرب من هذه االأخبار املغر�سة 
فرتة  كل  ت��روج  اأن  على  املواقع  بع�س  داأب��ت  حيث  متعددة،  جهات  وم��ن  لكرثتها 
جمموعة من هذه االأخبار ح�سب ما متليه �سيا�ستها اخلبيثة، منبهًا املواطنني اإىل 
عدم الت�سديق واالن�سياق وراء مثل هذه االأخبار، بل البد من الرجوع اإىل مكاتب 

العلماء التي هي م�سدر اآرائهم وفتاواهم.
وعّما يطرح من ورقة لالإ�سالح اأورَد �سماحته املالحظات التالية:

1- نحن ال نعلم وال املواطن يعلم �سيئا من هذه املبادئ واإمنا يجري طرحها خلف 
كوالي�س مغلقة وجند �سرورة طرحها ب�سورة عامة من اجل اأن يطلع عليها املواطن 
واأ�سحاب الراأي واخلربة اإذ ميكن اأن ينتفع بهذه االآراء يف حتقيق واقعية تتنا�سب مع 

ظروف العراق وتعنى هذه الورقة مببادئ تعالج بع�س امل�ساكل التي مير بها البلد.
2- البد من اعتماد منهج اآخر غري منهج املحا�س�سة الذي جّر البلد اإىل الكثري من 
االأزمات وامل�ساكل والذي اأخذ يت�سع يف الفرتة االأخرية حتى اإن بع�س الكتل تطالب 
بتطبيق هذا املبداأ يف جميع امليادين املتعلقة باأحد املواقع املهمة يف موؤ�س�سات الدولة 

وتطالب باأن تعمم املحا�س�سة لت�سمل حتى املدراء العامني واملوظفني.
وتابع �سماحته اإن املحا�س�سة اأخذت منحى بداأ يعطي للكتل ال�سيا�سية املزيد من 
االمتيازات والهيمنة على الواقع العراقي حتى يف م�ساألة التعيينات يف دوائر الدولة، 
بحيث ال يجد الكثري من املواطنني العاديني من �سبيل اإىل حت�سيل �سيء من ذلك اإال 

من خالل الوا�سطة اأو الر�سوة اأو االنتماء اإىل هذه اجلهة ال�سيا�سية اأو تلك..
3- البد من �سمولية ورقة االإ�سالح لتطال جميع امليادين ولي�س االإ�سالح ال�سيا�سي 
فقط بل االإ�سالح القانوين واالإداري واالأخالقي والوطني فهناك الكثري من القوانني 
التي ما تزال تعرقل عمل موؤ�س�سات الدولة ،اأو ال توجد قوانني تنظم عمل بع�س هذه 
املوؤ�س�سات اإ�سافة اإىل م�ساألة الروتني والبريوقراطية واالإجراءات املعقدة التي �سّلت 

حركة التنمية واالعمار.

اأّكد ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة �سماحة 
ال�سيد احمد ال�سايف يف اخلطبة الثانية من �سالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة 
املوافق 17-8-2012م" اإن هناك  املقد�سة يف 28 رم�سان 1433ه���  احل�سينية 
م�سكلة يف البلد مل تكن �سابقًا من امل�ساكل املعهودة وهذه امل�سكلة حتتاج اإىل حل 
من جميع اجلهات ولي�ست اجلهة احلكومية التنفيذية هي املعنية يف ذلك، وهذه 

امل�سكلة هي م�سكلة احلبوب املخدرة وبكل ما تتفرع عليه هذه االآفة اجل�سيمة".
ونّوه" اإن العراق مل يكن بلدًا ُتتعاطى فيه هذه االأمور لوعي النا�س وابتعادها عن 
هذا اخلطر املاحق، لكن لالأ�سف يف االآونة االأخرية بداأت هذه االآفة تدخل رويدًا 

رويدًا وب�سكل يحتاج اإىل وقفة وم�سوؤولية من اجلميع.
وحّذر �سماحته من تفاقم هذه االآف��ة، حيث اإن جميع املجتمعات التي اأ�سابتها 
هذه االآفة مل تتماثل لل�سفاء منها وتركت البالد خربة وجعلت العباد يتحولون اإىل 
اأ�سالء اأحياء لكنهم اأموات، واأرجع �سبب انت�سار هذه االآفة اخلطرية الأكرث من 

�سبب منها:
1- حالة البطالة وهي دائمًا جملبة للف�ساد، فالفرا غري ممدوح، وهذه االآفة تبداأ 

بطبقات املجتمع املختلفة ولكن عادة ما يلجاأ اإليها ال�سباب العاطل.
2- فقدان الرتبية وهي ترك االأمور اإىل ال�ساب بدعوى اأو باأخرى وترى ال�ساب ال 

ُيوّجه وال ُيحا�سب وفجاأة ُي�سبح مدمنا على هذه االآفة اخلطرية.
3- ق�سية الك�سب ال�سريع يف تناول اأو بيع هذه املواد.

4- غياب الرقابة احلكومية عن هذه امل�ساألة.
واألقى �سماحته بجزء من الالئمة على احلكومة، واإن كان ت�سريع القانون يكون 
اإذا مل تكن هناك �سلطة  القانون لوحده  اإن  اإىل  النواب، م�سريا  بعهدة جمل�س 

حقيقية لتنفيذه ف�سيكون حاله كحال عدم الت�سريع.
ويف �سياق اآخر تطّرق �سماحة ال�سيد ال�سايف اإىل قدا�سة الوقت وقال" نحن ك�سعب 
اإن الوقت ُيعطى له  اأي ح�ساب مع  اإف��راط يف الوقت، وال نح�سب للوقت  عندنا 
االأولوية يف جميع املقا�سات، فحقيقًة نحن كرماء بالوقت اإىل اأبعد احلدود مع اإننا 

اأُمرنا اأن نكون بخالء بالوقت اإىل ابعد احلدود".
واأ�ساف" يفرت�س اأن يق�سى ال�سخ�س يف العمل ما بني 6-7 �ساعات يوميًا ما 
عدا العطل الر�سمية، ولكن حقيقة نرى امل�سوؤول باخل�سو�س يفّرط يف هذه ال�سبع 
�ساعات وال ينجز منها اإال �ساعة واحدة للبلد يف اأح�سن الظروف، وتراه م�سغوال يف 
عملية ال�سيافة وال�سداقة واملوبايل وال�ساي وكل هذه االأمور فيها هدر للوقت.. 

وهذا خالف املتعاقد عليه بني الدولة واملواطن".

 املحا�س�سة اأعطت الكتل ال�سيا�سية 
املزيد من المتيازات والهيمنة 

يحّذر من انت�سار املخّدرات ويطالب 
امل�سوؤولني باحرام الوقت
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اأ�سار ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب اجلمعة يف كربالء املقد�سة �سماحة 
ال�سيد احمد ال�سايف يف اخلطبة الثانية من �سالة اجلمعة التي اأقيمت يف العتبة 
اىل  اأ�سار  31-8-2012م،  املوافق  ���س��وال/1433ه���   /12 يف  املقد�سة  احل�سينية 
م�ساعي جمل�س النواب يف ا�سدار قانون العفو العام قائاًل" اإن دول العامل امل�ستقرة 
عندما حتدث فيها م�ساكل ل�سبب ما وُي�سجن من ي�سجن اأو يحا�سب من ُيحا�سب 
وهذه م�ساكل طبيعية يف البلد فهناك من ي�سرق اأو يعتدي فتكون هناك حفنة من 
ال�سجناء وتكون الدولة ما�سكة بزمام االأمور وتكون هناك منا�سبة اأو �سفاعة فرتى 
الدولة اإن هناك م�سلحة تربوية اأواًل وتعود بالنفع اإىل الدولة فتعفو عن ال�سجناء.. 
العفو عن ال�سجناء ظاهرة جيدة يف اأ�سل الق�سية.. هناك �سجني قد اخطاأ الطريق 
لهذا  �سحوة  فيها  فرتة  كانت  ال�سجن  فرتة  اإن  الدولة  وت��رى  �سعب  بظرف  ومر 
ال�سمري والدولة تطلق ال�سراح حتى يكون هذا املواطن ع�سوًا ومواطنًا يبني الدولة، 

ولكن امل�سكلة عندنا يف العراق لي�ست هكذا، ملاذا؟
واأردف �سماحته جميبًا" نحن نعي�س مع اأجندات وجهات اإرهابية لها خمطط ولها 
طريقة عندما تبداأ بقتل الطفل الر�سيع وال�سيخ الكبري واملراأة امل�سكينة اأو عندما 
يكون فالن ي�سرق من اأموال الدولة ما �ساء ويحتال على الدولة، وبالنتيجة هناك 
ف�ساد مايل �سبب خ�سارة كبرية للدولة وهناك جهات اأباحت الدم العراقي وفرتة 
ال�سجن مل ُيعلم اإنها فرتة توبة واإنها فرتة رجوع عن هذه احلالة، ف�سال عن اإن هذه 
اجلرائم ال تخت�س بها الدولة وحدها فهناك ع�سرات ومئات من العوائل تنتظر االآن 

الق�سا�س العادل بالقتلة واجُلناة.."
واأّكد �سماحته" من غري املعقول اإن هذه املراأة امل�سكينة التي ُذبح اأوالدها اأمامها ترى 
القاتل يخرج مرفوع الراأ�س..الدولة تعفو عن مورد ال توجد فيه حقوق لالآخرين، 
وتعفو عّما يتعلق بها مثل �سخ�س اعتدى على بناء للدولة، فالدولة �ساحبة احلق 
انزال  تنتظر  وعوائل  اأبرياء  واأنا�س  هناك �سحايا  تكون  اأن  اأما  تعفو،   اأو  تعاقب 
الق�سا�س باملجرمني.. هذه امل�ساألة اأ�سعها ب�سكل وا�سح اأمام اأع�ساء جمل�س النواب 

ممثلي ال�سعب.."
ودعا �سماحته اإىل" عفو ي�ستحّقه من ظهرت منه اإمارات التوبة وعفو ملن كان بذمته 
حق للدولة اأما احلقوق التي ترجع اإىل االآخرين فهذه م�سكلة حيث اإن اإمارات التوبة 
مل تظهر وع�سمة هوؤالء املجرمني بيد عوائل ال�سحايا ولي�س بيد الدولة، فالرجوع 
اإىل ال�سف الوطني والدخول يف عملية االندماج مع اأفراد ال�سعب جميعًا لبناء الدولة 

هذه كلها م�سائل يجب اأن تدر�س بعناية ودّقة مع العفو ، ولكن ب�سروط حمددة".



يحّذر من الغتيالت املنظمة ويدعو اإىل 
مراجعة قانون العفو العام 

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

يف  املقد�سة  احل�سينية 
م�ساعي جمل�س النواب يف ا�سدار قانون العفو العام قائاًل

عندما حتدث فيها م�ساكل ل�سبب ما وُي�سجن من ي�سجن اأو يحا�سب من ُيحا�سب 
وهذه م�ساكل طبيعية يف البلد فهناك من ي�سرق اأو يعتدي فتكون هناك حفنة من 
ال�سجناء وتكون الدولة ما�سكة بزمام االأمور وتكون هناك منا�سبة اأو �سفاعة فرتى 
الدولة اإن هناك م�سلحة تربوية اأواًل وتعود بالنفع اإىل الدولة فتعفو عن ال�سجناء.. 
ال�سجناء وتكون الدولة ما�سكة بزمام االأمور وتكون هناك منا�سبة اأو �سفاعة فرتى 
الدولة اإن هناك م�سلحة تربوية اأواًل وتعود بالنفع اإىل الدولة فتعفو عن ال�سجناء.. 
ال�سجناء وتكون الدولة ما�سكة بزمام االأمور وتكون هناك منا�سبة اأو �سفاعة فرتى 

العفو عن ال�سجناء ظاهرة جيدة يف اأ�سل الق�سية.. هناك �سجني قد اخطاأ الطريق 
لهذا  �سحوة  فيها  فرتة  كانت  ال�سجن  فرتة  اإن  الدولة  وت��رى  �سعب  بظرف  ومر 
ال�سمري والدولة تطلق ال�سراح حتى يكون هذا املواطن ع�سوًا ومواطنًا يبني الدولة، 
لهذا  �سحوة  فيها  فرتة  كانت  ال�سجن  فرتة  اإن  الدولة  وت��رى  �سعب  بظرف  ومر 
ال�سمري والدولة تطلق ال�سراح حتى يكون هذا املواطن ع�سوًا ومواطنًا يبني الدولة، 
لهذا  �سحوة  فيها  فرتة  كانت  ال�سجن  فرتة  اإن  الدولة  وت��رى  �سعب  بظرف  ومر 

ولكن امل�سكلة عندنا يف العراق لي�ست هكذا، ملاذا؟
واأردف �سماحته جميبًا

طريقة عندما تبداأ بقتل الطفل الر�سيع وال�سيخ الكبري واملراأة امل�سكينة اأو عندما 
يكون فالن ي�سرق من اأموال الدولة ما �ساء ويحتال على الدولة، وبالنتيجة هناك 
ف�ساد مايل �سبب خ�سارة كبرية للدولة وهناك جهات اأباحت الدم العراقي وفرتة 
ال�سجن مل ُيعلم اإنها فرتة توبة واإنها فرتة رجوع عن هذه احلالة، ف�سال عن اإن هذه 
اجلرائم ال تخت�س بها الدولة وحدها فهناك ع�سرات ومئات من العوائل تنتظر االآن 

الق�سا�س العادل بالقتلة واجُلناة..
اجلرائم ال تخت�س بها الدولة وحدها فهناك ع�سرات ومئات من العوائل تنتظر االآن 

الق�سا�س العادل بالقتلة واجُلناة..
اجلرائم ال تخت�س بها الدولة وحدها فهناك ع�سرات ومئات من العوائل تنتظر االآن 

واأّكد �سماحته
القاتل يخرج مرفوع الراأ�س..الدولة تعفو عن مورد ال توجد فيه حقوق لالآخرين، 
وتعفو عّما يتعلق بها مثل �سخ�س اعتدى على بناء للدولة، فالدولة �ساحبة احلق 
انزال  تنتظر  وعوائل  اأبرياء  واأنا�س  هناك �سحايا  تكون  اأن  اأما  تعفو،   اأو  تعاقب 
الق�سا�س باملجرمني.. هذه امل�ساألة اأ�سعها ب�سكل وا�سح اأمام اأع�ساء جمل�س النواب 

ممثلي ال�سعب..
ودعا �سماحته اإىل

حق للدولة اأما احلقوق التي ترجع اإىل االآخرين فهذه م�سكلة حيث اإن اإمارات التوبة 
مل تظهر وع�سمة هوؤالء املجرمني بيد عوائل ال�سحايا ولي�س بيد الدولة، فالرجوع 
اإىل ال�سف الوطني والدخول يف عملية االندماج مع اأفراد ال�سعب جميعًا لبناء الدولة 
مل تظهر وع�سمة هوؤالء املجرمني بيد عوائل ال�سحايا ولي�س بيد الدولة، فالرجوع 
اإىل ال�سف الوطني والدخول يف عملية االندماج مع اأفراد ال�سعب جميعًا لبناء الدولة 
مل تظهر وع�سمة هوؤالء املجرمني بيد عوائل ال�سحايا ولي�س بيد الدولة، فالرجوع 

هذه كلها م�سائل يجب اأن تدر�س بعناية ودّقة مع العفو ، ولكن ب�سروط حمددة
اإىل ال�سف الوطني والدخول يف عملية االندماج مع اأفراد ال�سعب جميعًا لبناء الدولة 

هذه كلها م�سائل يجب اأن تدر�س بعناية ودّقة مع العفو ، ولكن ب�سروط حمددة
اإىل ال�سف الوطني والدخول يف عملية االندماج مع اأفراد ال�سعب جميعًا لبناء الدولة 

يحّذر من الغتيالت املنظمة ويدعو اإىل 
مراجعة قانون العفو العام 
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تطّرق 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 5/ �سوال/1433ه� املوافق 24-8-2012م، اإىل ما يتعلق 
باإقرار جمل�س النواب لقانون انتخابات جمال�س املحافظات واالق�سية والنواحي 
بعد التعديل الذي جرى عليه والذي اأُقّر مبوجبه ترحيل اأ�سوات القوائم واالأفراد 
املر�سحني لالنتخابات التي ال حت�سل على القا�سم االنتخابي اإىل القوائم الكبرية 
الفائزة.واأ�ساف اإن هذا القانون بحاجة اإىل اإعادة النظر من قبل جمل�س النواب 

الأ�سباب عديدة منها:
جمال�س  لع�سوية  املر�سحني  واالأف���راد  الكتل  بني  املطلوبة  للعدالة  خمالف  ان��ه   -1
املحافظات حينما ترحل االأ�سوات التي انتخبت بع�س القوائم واالأفراد اإىل قوائم اأخرى. 
2- ميثل م�سادرة واإهماال وجتاوزًا على حرية االإرادة واالختيار للمواطن الناخب 
حينما يرى اإن �سوته قد �سرق واأهمل وذهب اإىل غري الكتلة ال�سيا�سية اأو احلزب اأو 
ال�سخ�س الذي انتخبه ويرى بح�سب وجهة نظره انه االأكفاأ واالأقدر على متثيله يف 

جمل�س املحافظة.
له، وبالتايل تفقد عملية  باأن �سوته ذهب �سدى وانه ال قيمة  ُي�سعر املواطن   -3

ده يف االنتخابات. االنتخاب والعملية الدميقراطية قيمتها من نظره وتزهِّ
4- ُي�سعر املواطن بان الكتل الفائزة والكبرية تريد اال�ستئثار واال�ستحواذ على ال�سلطة 
والتحكم دون غريها مبقاليد االأمور، وهذا خمالف لالأ�س�س التي بنيت عليها العملية 

الدميقراطية.
5- يغلق االأبواب اأمام و�سول دماء جديدة وعنا�سر كفوءة اإىل جمال�س املحافظات 
وبالتايل حرمان املحافظات من هذه العنا�سر التي اأغلقت الكتل الكبرية االأبواب 

بوجهها للو�سول اإىل جمال�س املحافظات.
6- ي�ساف اإىل هذا كّله اإن ذلك خالف ما اأ�سدرته املحكمة االحتادية العليا من كون 
هذا التعديل فيه خمالفة د�ستورية .. والذي يجب علينا تر�سيخه والعمل على جعله 
املعيار يف ت�سريع القوانني.ويف �سياق اآخر من خطبته ك�سف الكربالئي" اإن اأعداد 
االأيتام واالأرامل مر�سحة للزيادة امل�سطردة ومن دون توقف وهذه الظاهرة  �ست�سكل 
خطرًا على املجتمع العراقي يف جوانب كثرية منها اجتماعية واأخالقية ونف�سية 
اإ�سافة اإىل اإمكانية ا�ستغالل املجاميع االإرهابية وجماعات اجلرمية املنظمة لهوؤالء 
االأيتام يف اأعمالهم االإجرامية، وكذلك حرمان املجتمع العراقي من طاقات هوؤالء 
االأيتام لو انه متت رعايتهم وحمايتهم.. والكثري منهم ي�سطر اإىل اللجوء اإىل العمل 
اأو الت�سكع يف االأ�سواق وال�سوارع طلبًا للمال لغر�س اإعا�سة نف�سه وعائلته وبالتايل من 
املمكن اأن يتعر�س لالنحراف االأخالقي و�سلوك اجلرمية". مطالبا" بتظافر اجلهود 

من اجلميع حلماية االأيتام واالأرامل وتاأهيلهم ورعايتهم".

ندعو لإعادة النظر بقانون انتخابات 
جمال�ض املحافظات 

11ذو القعدة  1433ه��



�سواهُد  اأمر   يزيد 

احل�سني  االمام  بقتل  زياد  البن  اوعز  قد  يزيد  يكون  ان  الطبيعي جدا  من 
)عليه ال�سالم( بعد ان امتنع عن بيعته، وا�ستجاب لطلب �سيعته يف الكوفة 

اأن ياأتيها، ليكون هو اخلليفة واالمام عليهم.
بل ال ي�سك املن�سف يف ان مثل هذه اجلرمية الكربى ال ميكن ان يقدم عليها 

ابن زياد لو مل يكن من ورائه يزيد دافعا له وداعما ملوقفه.
وال �سيما ان ابن زياد قد �سبق له قتل �سفري احل�سني اىل الكوفة م�سلم بن 
عقيل وهاين بن عروة )عليهما ال�سالم(، وار�سل راأ�سيهما اىل يزيد.وكان 
ذلك فاحتة الرد على موقف االمام احل�سني )عليه ال�سالم( من يزيد الذي 
انتدب له ابن زياد، فلو مل يكون من راأي يزيد قتل احل�سني)عليه ال�سالم( 

لكان عليه اإلفات نظر ابن زياد وحتذيره من االندفاع باالجتاه املذكور.
�سواهد امر يزيد بقتل االمام احل�سني )عليه ال�سالم(

ياأمره بقتل االمام  ابن زياد  اأن يزيد كتب اىل  انه قد روى غري واحد  على 
قتله)عليه  تبعة  بتحّمله  االع��رتاف  من  ياأتي  كما  ال�سالم(  )عليه  احل�سني 

ال�سالم(.

وعن ابن زياد يف االعتذار عن قتل االمام 
احل�سني )عليه ال�سالم( اأنه قال:" اأّما قتلي 
احل�سني فاإنه اأ�سار علّي يزيد بقتله اأو قتلي، 

فاخرتت قتله.
وهو املنا�سب المور

الأول: حنق يزيد على االمام احل�سني )�سلوات اهلل عليه( من اأيام معاوية 
النه منع تزويجه بنت عبد اهلل بن جعفر ورف�س بيعته يف اأيام معاوية حيث 

رّد على معاوية فيمن رّد عليه.
ال�سالم( يف   لالإمام احل�سني )عليه  معاوية  م��داراة  ي�سيق من  يزيد  وكان 
معاوية يف  له  ي�ستجيب  وال  وردعه،  ويحمله على جمابهته  املنا�سبات  بع�س 

ذلك.
الثاين: اأن يزيد كتب للوليد بن عتبة وايل املدينة كتابا يخربه فيه مبوت 
اأذن  كاأّنه  �سغري  بكتاب  اأرفقه  وقد  النا�س  من  البيعة  باأخذ  وياأمره  معاوية 
فاأرة وفيه: " اأما بعد فخذ احل�سني وعبد اهلل بن عمر وعبد الرحمن بن ابي 
اأبى  لي�ست فيه رخ�سة فمن  اأخذا عنيفا  بالبيعة  الزبري  بكر وعبد اهلل بن 

عليك منهم فا�سرب عنقه وابعث اإيل براأ�سه..".
نعم ذكر بع�سهم الكتاب هكذا:" اأما بعد فخذ  ح�سينا وعبد اهلل بن عمر 
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وعبد اهلل بن الزبري بالبيعة اأخذا �سديدا لي�ست فيه رخ�سة" ولو مت فهو واإن 
مل ي�سرح فيه بالقتل اال انه راجع اليه واال فكيف يكون االأخذ ال�سديد من 
ا�ستقرار حكمه  يتوقف عليه  الذي  يزيد يف مثل هذا االمر احل�سا�س  عامل 

واإحكام �سلطانه؟!
وقد �سبق نظريه ممن هم اكرث منه تعقال من يزيد واأبعد نظرا منه. ففي 
اأحداث ال�سقيفة ُهدد اأمري املوؤمنني )�سلوات اهلل عليه( بالقتل وقريب من 
ذلك كان املوقف من �سعد بن عبادة واأخريا ُقتل. ويف اأحداث ال�سورى اأمر 
بيعة  عند  ال�سالم  عليه  املوؤمنني  اأمري  وُهدد  حكمها  يخالف  من  بقتل  عمر 

عثمان بذلك.
وروي انه ملا اأراد معاوية البيعة ليزيد بوالية العهد وامتنع هوؤالء النفر جمعهم 
يف مكة وبعد ان �سمع منهم ما مل يعجبه قال لهم: فاإين قد اأحببت ان اأتقدم 
اليكم اإنه قد اأعذر من اأنذر اين كنت اأخطب فيكم فيقوم اإيل القائم منكم 
فيكّذبني على روؤو�س النا�س فاأحمل ذلك واأ�سفح واإين قائم مبقالة فاق�سم 
حتى  غريها  كلمة  اإليه  ترجع  ال  هذا  مقامي  يف  كلمة  اأحدكم  رّد  لئن  باهلل 

ي�سبقها ال�سيف اىل راأ�سه فال يبقنّي رجل اإال على نف�سه.
ثم جمع �ساحب حر�سه بح�سرتهم فقال: اأقم على راأ�س كل رجل من هوؤالء 
رجلني ومع كل واحد �سيف فان ذهب رجل منهم يرد على كلمة بت�سديق او 

تكذيب فلي�سرباه ب�سيفهما.
�سادة  الرهط  ه��وؤالء  اإن  فقال:   ... املنرب  رقى  حتى  معه  وخرجوا  خرج  ثم 
امل�سلمني وخيارهم ، ال ُيبتُّ اأمر دونهم، وال يق�سى اال عن م�سورتهم وانهم 
قد ر�سوا وبايعوا ليزيد فبايعوا على ا�سم اهلل.فبايع النا�س وكانوا يرتب�سون 
بيعة هوؤالء النفر ثم ركب رواحله وان�سرف اىل املدينة فلقي النا�س اولئك 
وبايعتم ؟  واأعطيتم  اأُر�سيتم  تبايعون فلم  انكم ال  النفر فقالوا لهم زعمتم 
قالوا: واهلل ما فعلنا فقالوا ما منعكم ان ترّدوا على الرجل ؟ قالوا: كادنا 

وخفنا القتل.
الوليد بن عتبة ان يقتل االمام  املنا�سب لطلب مروان من  كما ان ذلك هو 
احل�سني عليه ال�سالم ان مل يبايع وتاأنيبه على ترك قتله، ولعزل يزيد الوليد 
بن عتبة عن املدينة يف �سهر رم�سان بعد خروج االمام احل�سني عليه ال�سالم 
بقليل بل �سّرح يف بع�س امل�سادر ان �سبب عزله امتناعه من تنفيذ امر يزيد 

بارغام االمام احل�سني عليه ال�سالم على البيعة.
وملا ورد ابو هرم راأى االمام احل�سني �سلوات اهلل عليه وهو يف طريقه اىل 
عليه  فقال  املدينة؟  من  اخرجك  ال��ذي  ما  النبي  ابن  يا  له:  فقال  كربالء 
ف�سربت  مايل  وطلبوا  ف�سربت  عر�سي  �ستموا  هرم  ابا  يا  ويحك  ال�سالم 

وطلبوا دمي فهربت واأمي اهلل ليقتلّنني.....
اإن االمام احل�سني �سلوات اهلل عليه ملا دخل مكة واجتمع النا�س  الثالث: 
اليه بلغ يزيد ذلك فكتب اىل ابن عبا�س : اأما بعد فان ابن عمك ح�سينا وعدو 
اهلل بن الزبري التويا ببيعتي وحلقا مبكة مر�سدين الفنت معر�سني انف�سهما 

للهلكة..." وكتب ا�سفل الكتاب اأبياتا منها قوله: 
اإين الأعلم اأو ظّنا كعامل�����������������ه      والظن ي�سدق احيانا فينتظم

ان �سوف يرتككم ما تدعون به       قتلى تهاداكم العقبان والرخم
الرابع: ما روي من ان يزيد د�ّس مع احلاج ثالثني رجال من �سياطني بني 

اأمية وامرهم باغتيال االمام احل�سني عليه ال�سالم
وينا�سب ذلك حديث الفرزدق ال�ساعر قال: حججت بامي فاأنا اأ�سوق بعريها 
حني دخلت احلرم يف ايام احلج وذلك �سنة �ستني اإذ لقيت احل�سني بن علي 
خارجا من مكة معه اأ�سيافه وترا�سه... فقلت: باأبي اأنت واأمي يا ابن ر�سول 
اهلل ما اأعجلك عن احلج؟ فقال: لو مل اأعجل الأخذت..." وما �سبق منه انه 

عليه ال�سالم كان يعتذر عن خروجه بانه يخ�سى اأن تهتك به حرمة احلرم.
اخلام�ض: بقاء ابن زياد عامال ليزيد حتى مات يزيد بل قال ابن اعثم: ملا 
قتل احل�سني ا�ستو�سق العراقان جميعا لعبيد اهلل بن زياد واأو�سله يزيد باألف 

األف درهم جائزة .... ثم عال اأمره وارتفع قدره....".
وفهود  وق��رود  ك��الب  وج��وارح  يزيد �ساحب ط��رب  امل�سعودي" وك��ان  وق��ال 
ومنادمة على ال�سراب وجل�س ذات يوم على �سرابه عن ميينه ابن زياد وذلك 

بعد قتل احل�سني فاقبل على �ساقيه وقال:
ا�سقني �سربة تروي م�سا�سي     ثم مل فا�سق مثلها ابن زياد 
�ساحب ال�سر والأمانة عندي    ولت�سديد مغنمي وج���هادي

ال�ساد�ض: طي�س يزيد وعنجهيته حتى فعل باملدينة املنورة يف واقعة احلرة 
ويف مكة املكرمة يف قتله البن الزبري ما فعل.

ال�سابع: طلبه من ابن زياد اإر�سال العائلة الكرمية اىل ال�سام فاأر�سلها بذلك 
الو�سع املزري الذي اأ�سارت اىل بع�س ماآ�سيه العقيلة زينب الكربى بقولها يف 
خطبتها مبجل�س يزيد : اأمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك واإماءك 
و�سوقك بنات ر�سول اهلل �سبايا، قد هتكت �ستورهن وابديت وجوههن يحدى 
ويت�سفح وجوههن  واملناقل  املناهل  اأهل  وي�ست�سرفهن  بلد  بلد اىل  بهن من 
القريب والبعيد والدين وال�سريف" ثم تزيني ال�سام ال�ستقبالهم وقد اأقيموا 
على درج باب امل�سجد حيث يقام ال�سبي واأدخلوا على يزيد مرّبطني باحلبال.
الثامن: �سلب راأ�س االمام احل�سني عليه ال�سالم على باب الق�سر يف دم�سق 

ثالثة ايام ثم الت�سهري به وت�سيريه يف البلدان.
التا�سع: اإظهار ال�سرور وال�سماتة بقتل االمام احل�سني عليه ال�سالم وان�ساده 

االبياتال�سابقة وقوله: ان هذا وايانا كما قال احل�سني بن احلمام:
اأبى قومنا ان ين�سفونا فاأن�سفت     قوا�سب يف امياننا تقطر الدما
يفلقن هاما من رجال اأعزة     علينا وهم كانوا اأعّق واأظلما
اآنفا  العا�سر: رد العقيلة زينب الكربى على يزيد يف خطبتها امل�سار اليها 
وكتاب ابن عبا�س له املوؤكد ال�سرتاكه يف اجلرمية... اىل غري ذلك مما ال 
به بعد  ال�سالم و�سروره  يبقى معه �سك يف يزيد بقتل االمام احل�سني عليه 

ح�سوله.

من كتاب 
فاجعة الطف 

اأبعادها.ثمراتها. توقيتها
تاأليف: ال�سيد حممد �سعيد الطباطبائي احلكيم
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 الكاتب والإعلمي نزار حيدر، من مواليد كربلء املقد�سة، مقيم يف الوليات املتحدة المريكية  
ويعمل مديرا ملركز العلم العراقي يف وا�سنطن وهو موؤ�س�سة غري حكومية وغري نفعية، ت�سعى لإ�ساعة 
اأ�س�ض النظام الدميقراطي وفق الروؤية ال�سلمية امل�ستندة اىل املفاهيم الفكرية لهل البيت عليهم 

ال�سلم باعتبارهم امتدادا لر�سالة النبوة التي حملها الر�سول امل�سطفى حممد �سلى اهلل عليه واله.
ومنذ ان ترك العراق مرغما ّجراء مطاردة �سلطات النظام ال�سابق له، قام ال�ستاذ نزار حيدر باإلقاء 
العلم  و�سائل  خمتلف  يف  والإذاع��ي��ة  التلفزيونية  واحل��وارات  الإعلمية  املحا�سرات  من  العديد 
المريكية والعربية والعراقية، و�سارك يف الكثري من اطروحات الدرا�سات العليا للطلبة العراقيني 

والعرب يف اأمريكا وانكلرا ودول اخرى.

مدير مركز االعالم العراقي في واشنطن: 
في حوار خاص مع االستاذ نزار حيدر

اخلطاب الثقايف املوّجه يجب ان يكون 
ملئمًا للبيئة املق�سودة

• حترير :علي الها�سمي•  حوار  :في�سل غازي

جملة )الرو�سة احل�سينية( ا�ستغلت فر�سة وجوده يف كربالء 
املقد�سة على هام�س مهرجان ربيع ال�سهادة الدويل فكان معه 

احلوار التايل:

 ال�سلمي للإعلم  ماتقييمكم    

الثقافة  متثلون  باعتباركم   اخل���ار نحو  امل��وّج��ه 
الإ�سلمية يف بلدان اجنبية

اأي  بتقييم  يهم  ان  قبل  الكاتب  على  باعتقادي    

مو�سوع عليه اأن يحدد ما يلي: 
1- يجب اأن يعرف من هو املتلقي، اأي ملن يوجه هذه الر�سالة.

اأن يلم بقواعد الو�سيلة االعالمية التي ير�سل من خاللها   -2
ر�سالته، اأي عليه ان يلتزم بقواعد كل و�سيلة �سواء كانت مرئية 
ا�سلوبه  الو�سائل  فلكل من هذه  الخ...  او مقروءة  م�سموعة  او 

اخلا�س وقواعده التي يجب اأن تتبع.
يعي�سها  التي  امل�ساكل  الر�سالة،  يعرف موجه  اأن  املهم  3- من 
عن  اكتب  حني  املثال  �سبيل  وعلى  واملكان  الزمان  يف  املتلقي 
م�سكلة اجتماعية يف العراق يحتم علّي حتديد هذه امل�سكلة هل 
�سي�ستفيد منها العراقي فقط اأم جميع امل�سلمني املوجودين يف 
العامل، الن الكثري من االمور وامل�ساكل تكون خمتلفة من دولة 
اىل اخرى، فيجب هنا ان يكون اخلطاب املوجه مالئما للبيئة 
التي تكون حمط اهتمام الكاتب، ومثال ذلك امل�ساكل الدينية 
واالأخالقية واالجتماعية التي يعي�سها امل�سلم يف اأمريكا تختلف 
والوطن  واخلليج  العراق  يف  امل�سلم  يعي�سها  التي  امل�ساكل  عن 

العربي و...الخ .
لكل  وواقعية  فكرية  معاجلات  فيه  الكرمي  القراآن  ان  اأعتقد 

االإ�سكاالت التي تعرت�س املجتمعات، وكذلك االمر يف مفاهيم 
اهل البيت عليهم ال�سالم وخ�سو�سا مبادئ النه�سة احل�سينية 
فهذه النه�سة اخلالدة حتتوي جميع املفاهيم والقواعد وال�سبل 
التي جتعل ال�سخ�س م�ستقيما ومعتداًل يف حياته، وهذه املبادئ 
غربي  او  اإ���س��الم��ي  بلد  يف  ك��ان��وا  ���س��واء  عموما  النا�س  تنفع 

كاأمريكا، الأنها ر�سالة ان�سانية متكاملة.

 ما طبيعة عمل مركزكم  الإعلمي 

يف الغرب
 اأن اهم اهداف هذا املركز بناء ج�سور التوا�سل 

والعراق  االأمريكية  املتحدة  الواليات  بني  االيجابي  والتعاون 
بل يف  ال�سيا�سية  فقط  لي�س  العراق،  االأو�ساع يف  لنقل حقيقة 
املجاالت الثقافية واالجتماعية والتاريخية والدينية، واأي �سيء 

يخ�س العراق نعمل على نقله اإىل اأمريكا والعك�س �سحيح.
النظام  �سقوط  بعد  اإنه  هو  املركز  هذا  عن  املنبثقة  والفكرة 
بالتاأكيد  املعروفة،  بالطريقة  العراق  يف  ال�سابق  الدكتاتوري 
���س��وف ت��ك��ون ه��ن��اك ع��الق��ة م��ت��م��ي��زة ب��ني ال���ع���راق اجل��دي��د 
اأن يتعاملوا مع  والواليات املتحدة، وعليه فال ميكن للعراقيني 
الدولة ومل  يتعرفوا على هذه  املتحدة كدولة وهم مل  الواليات 
ثقافتها،  هي  وما  د�ستورها  هو  وما  موؤ�س�ساتها  هي  ما  يعرفوا 
كدولة  العراق  مع  بالت�سرف  �سيخطئون  االأمريكان  وكذلك 
ودياناته وكل �سيء يخ�س  العراق  ثقافات  اإذا مل يطلعوا على 
العراقيني، لذلك نالحظ اإن بعد دخول القوات االأمريكية اإىل 
العراق و�سقوط الطاغية ارتكبت القوات االأمريكية الكثري من 
بيان  على  نعمل  نحن  العراق.  لثقافة  جهلهم  ب�سبب  االأخطاء 

 حل جميع 
امل�ساكل يف العراق 

متوقف على رعاية 
اجلانب الأخلقي 

والإن�ساين 
والإح�سا�ض 

بامل�سوؤولية عند 
املواطن وامل�سوؤول 

على ال�سواء 
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ذلك للطرفني.

 التي ال�سياء  اأه��م  هي  ما    

على  اأمريكا  يف  العراقي  الإعلمي  املركز  عمل 
حتقيقها

حققناها  التي  اال�سياء  من  الكثري  هناك    

االأمريكية،  املوؤ�س�سات  كل  اإىل  ت�سل  التي  اأعمالنا  ومنها 
وجميع هذه املوؤ�س�سات ت�ستفيد من هذه االأعمال، والكثري 
العاملني يف هذه  تلقى على  اإىل حما�سرات  يتحول  منها 

املوؤ�س�سات.

 جناها التي  الفائدة  هي  ما    

ال��ع��راق��ي��ون م��ن امل��رك��ز الإع��لم��ي ال��ع��راق��ي يف 
اأمريكا

امل�ستمر  توا�سلي  يف  واأن��ا  كبرية  اال�ستفادة    

مع املوؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية يف العراق اأمل�س 
هذا ال�سيء وا�سعر ان هناك اهتماما وتفاعال مبا ينتجه 
باحل�سبان  ناأخذ  ان  علينا  الوقت  نف�س  يف  لكن  املركز، 
حجم تعقيد امل�سكلة العراقية والعملية ال�سيا�سية وعملية 
تغيري التاأريخ االجتماعي التي حتدث االن يف العراق، وهي 
معقدة ب�سكل كبري ولالأ�سف ال�سديد اإىل االن مل ن�ستطع 
بني  حتى  العرقي  والتمييز  الطائفي  التمييز  نتجاوز  ان 
اأبناء الطائفة الواحدة، مثل التمييز يف املرجعية والتمييز 
املناطقي وهذا جميعه يعرقل عملية التاأثري الطبيعي، الأنه 
والعلمي  الثقايف  وبنائه  فكره  يف  �سليما  املجتمع  كان  اإذا 
تالحظ اأن هذا املجتمع ياأخذ ما يقال دون اأن ينظر اإىل 
يوؤمن مبا  اإذا كان املجتمع غري �سليم فال  من يقول لكن 
االأم��ر  كلف  مهما  والعلماء  واحلكماء  الفال�سفة  يقوله 
واليطمئن الأية ثقافة جديدة وان كانت طبيعية وايجابية.

 العراقي ال�سعب  اأن  ه��ل    

اأخلقية   ط���وار ح��ال��ة  اإع���لن  اإىل  بحاجة 
وثقافية بدًل من اإعلن حالة الطوار الأمنية 

املعلنة يف البلد حاليًا
متوقف  العراق  يف  امل�ساكل  جميع  حل  ان     

عن  مثاال  وا�سرب  واالن�ساين،  االأخ��الق��ي  اجلانب  على 
ق�سية نق�س الكهرباء يف العراق بغ�س النظر عن تق�سري 
التي حتل  العوامل  احلكومة وال�سركات لكن كواحدة من 
م�سكلة الكهرباء هي ثقافة الرت�سيد بالطاقة الكهربائية 
والرت�سيد يف ال�سرف، ففي بع�س االأحيان باأمريكا مثاًل 
البلدية  املياه فتعلن مديرية  املطر فتحدث �سحة يف  يقل 
يف  الرت�سيد  ب�سرورة  للنا�س  االع��الم  و�سائل  خالل  من 
احلدائق  و�سقي  ال�سيارات  غ�سل  وعدم  املياه  ا�ستهالك 
ترى جميع  االإع��الن  لفرتة حم��ددة، ومبجرد ظهور هذا 
النا�س يلتزمون  وهم يعرفون ان ذلك لي�س امتثااًل الأمر 
احلكومة فقط امنا هو مل�سلحتهم، اأما املواطن العراقي 
القانون �سده ومثال على ذلك عدم  اأن  فهو دائمًا يعترب 

على  وامل�سوؤول  املواطن  قبل  من  امل��رور  بقانون  االلتزام 
ال�سواء.

لذلك ترى اإن اول �سيء قام به الر�سول حممد �سلى اهلل 
عليه واآله يف املدينة هو التغيري الثقايف، فقد حّول احلكم 
على  توؤِثر  �سلطة  جعلُه  مبعنى  االيثار  اىل  اال�ستئثار  من 
نف�سها يف �سبيل خدمة النا�س واإقامة العدل، واأنا اأت�ساءل 
فيه  اجل��واب  بالتاأكيد  جمتمعاتنا؟  يف  ايثار  هناك  هل 
اإ�سكال، ولدرء هذا اال�سكال ومعاجلته كتبُت بحثًا ثقافيًا 
من  حاولت  حلقة(،   25 ب�)  وهو  يغريوا(  )حتى  بعنوان 
خالل هذا البحث ان ار�سد م�ساكل ثقافية واأناق�سها حتى 
بجزئياتها، ويكون نقا�سها على �سكلني االإ�سالم احلقيقي 
اأي اإ�سالم مدر�سة اأهل البيت وكيف كانوا يحلون امل�ساكل، 
الأنه  كنموذج  الغرب  يف  موجود  ما  هو  الثاين  وال�سكل 
علي  االإم��ام  يقول  هكذا  له  تقول  اإذا  النا�س  من  الكثري 
)عليه ال�سالم( وهكذا يفعل، يقول هذا ما�سي وال ميكن 
تطبيقه يف الوقت احلايل لكن يف احلقيقة ان ا�ستخدام 
هو  ال��غ��رب  يف  واالق��ت�����س��ادي��ة  ال�سيا�سية  امل�ساكل  ح��ل 
م�ستنبط من حلول اأهل البيت )عليهم ال�سالم( للم�ساكل 
مالك  اإىل  ال�����س��الم(  )عليه  علي  االإم����ام  عهد  ومنها 
االأ�سرت حني واّله م�سر، الذي اعتمدته الواليات املتحدة 
التنمية عام 2001م، واعتربت هذا  االأمريكية يف تقرير 
التنمية  اإىل  ت�سعى  دول��ة  كل  اإىل  طريق  خارطة  العهد 
نيويورك  مبنى  موجود يف  وحاليًا  امل�ستويات،  على جميع 
ومرتجم اإىل اللغة االنكليزية، واأما يف العراق اإذا قلت قال 

االإمام علي )عليه ال�سالم( يقولون هذا طائفي!!.

 هل هناك خطة عمل ميكن  

للثقافة  املحلية  الفكرية  اطار  من   اخل��رو بها 
خطة  اأذهانكم  اإىل  يتبادر  هل  اأو  ال�سلمية 
اأكرب  ب�سورة  البيت  اأه��ل  اأفكار  بث  نطاق  لتو�سيع 

فاعلية
خم�س  قبل  اقرتحناه  مو�سوع  هناك  نعم    

البيت  اه��ل  م��ب��ادئ  تر�سيخ  خالله  م��ن  ميكن  �سنوات، 
العاملية  والفكرية  االكادميية  االو�ساط  ال�سالم يف  عليهم 
تاأ�سي�س  على  تن�س  اخلطة  وه��ذه  م�ستوياتها،  اعلى  يف 
االول،  الطراز  من  غربية  جامعة  يف  جامعي(  )كر�سي 
نطلق عليه ا�سم االإمام علي عليه ال�سالم، ليكون منطلقا 
ومرجعا وم�سدرا للباحثني يف الدرا�سات العليا من �ستى 
علوم  لنقل  املنا�سبة  الفر�سة  اتيحت  فلو  العامل،  اأقطار 
يف  للم�ساكل  معاجلته  وط��رق  ال�سالم  عليه  علي  االم��ام 
ادارة الدولة الأ�سبحت العديد من اجلهات العاملية تبحث 
عن ا�سل هذه االفكار وتقد�سها وحترتمها وتتبعها اي�سًا. 
ونحن  االآن  حتى  النور  املقرتح  هذا  يَر  مل  لالأ�سف  ولكن 
ن�سعى بدورنا لتنفيذه بالتعاون مع اجلهات املنا�سبة التي 

ميكنها رعاية هذا امل�سروع.

املقد�سة،  ك��رب��الء  حمافظة  مواليد  م��ن 
احلركة  ل�سفوف   انتمى  م.   1959 ع��ام 
االإ���س��الم��ي��ة امل��ج��اه��دة يف ال��ع��راق ع��ام 
1972م. �سارك بفاعلية يف انتفا�سة �سفر 

عام 1977م.
�سارك يف حملة توزيع املن�سورات ال�سيا�سية 
والنجف  كربالء  حمافظات  غطت  التي 
الكاظمية  والعا�سمة بغداد ومدينة  وبابل 
اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  1979م،  ع��ام  املقد�سة 
جامعة ال�سليمانية التي اأنهى فيها درا�سته 
يف كلية الهند�سة ق�سم االإليكرتونيات عام 

.1980
ط��ورد  اجلامعة  يف  ال�سيا�سي  ولن�ساطه 
م��ن ق��ب��ل ���س��ل��ط��ات االأم�����ن وح��ك��م عليه 
باالإعدام غيابيا يف ثالث ق�سايا �سيا�سية 
منف�سلة مما ا�سطره للهجرة اإىل خارج 
العراق ليوا�سل ن�ساطه املعار�س يف بلدان 
من  وع��دد  واإي���ران  �سوريا  ومنها  املهجر 
الدول االأوربية لي�ستقر به املقام حاليا يف 

العا�سمة االأمريكية وا�سنطن.
له م�ساهمات اإعالمية وثقافية وفكرية يف 
العديد من و�سائل االإعالم العربية وخا�سة 

�سحف املعار�سة العراقية.
�سارك يف العديد من موؤمترات املعار�سة 
يف  الدين  �سالح  موؤمتر  اأبرزها  العراقية 
)املوؤمتر  عنه  انبثق  الذي  1992م،  العام 
انتخب  وال��ذي  املو�سع  العراقي(  الوطني 

فيه ع�سوا يف املجل�س التنفيذي.
عام  )اآذار(  �سعبان  انتفا�سة  يف  �ساهم 
1990م، وراأ�س اأول وفد ر�سمي من احلركة 
اأب��ان  العراق  كرد�ستان  ي��زور  االإ�سالمية 

االنتفا�سة.

نزار حيدر في سطور:
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حتقيق  : حممود امل�سعودي

حترير  : علي الها�سمي

 الإعلم الإ�سلمي لي�ض وليد الع�سر بل هو القدم، فمنذ 
الر�سالة  بن�سر  الإ�سلمي  الإعلم  بداأ  ال�سريف  النبوي  المبعث 
في  متوفرة  كانت  والتي  ب�سيطة  بطرق  ال�سمحاء  المحمدية 
الليبرالي  الإع��لم  ا�ستطاع  الوقت  بمرور  ولكن  الع�سر،  ذلك 
والظلم  الكوادر  �سعف  من  م�ستفيدا  العربية  ال�ساحات  اكت�ساح 
يحدث  ان  وا�ستطاع  العرب،  الحكام  ينتهجة  الذي  وال�ستبداد 
العددية  الإ�سلمي  التيار  قوة  وبين  اإعلمه  قوة  بين  توازًنا 
التيار  في  ال�سرب  قوة  من  اأوت��ي  ما  بكل  وح��اول  والتنظيمية، 
تاأثر  وقد  العديدة،  واأفلمه  م�سل�سلته  خلل  من  الإ�سلمي 
الم�سلل،  الإع��لم  ذلك  د�سها  التي  بال�سموم  النا�ض  من  الكثير 
ل�سيما في وجود اإعلم اإ�سلمي غير م�ساير للتطوير والتحديث.

االعالم  �سعف  ا�سباب  عن  لتبحث  احل�سينية(  )الرو�سة  جملة  انطلقت  هنا  من 
يعترب  الذي  اال�سالمي  بواقع االعالم  للنهو�س  املنا�سبة  واإيجاد احللول  اال�سالمي، 
م�سلكا ا�سا�سيا يف هكذا ع�سر، فاأجرت جمموعة من احلوارات مع ا�سحاب ال�ساأن:

•  التكرار والتشابه سبب رئيسي
 لضعف االعالم االسالمي

اال�ستاذ حممد ا�سماعيل، رئي�س �سركة مدى ميديا للت�سميم يف لبنان قال" اذا كرثت 
و�سائل االعالم يكرث التحدي وال�سبب يرجع اىل ان كل  و�سيلة اإعالمية تريد ان تتميز 
عن غريها من اجل عملية التناف�س امل�سروعة ح�سب ادعائها، ولكن يف الواقع ال توجد 
او  مرئية  او  م�سموعة  اعالمية  و�سيلة  اأي��ة 
مقروءة تتميز عن بع�سها البع�س، فجميعها 
متكررة يف موا�سيعها ومت�سابهة فامل�ساهد او 
القارئ ال يرى الفرق الوا�سح بني الو�سائل 

االعالمية اإال ال�سيء القليل منها.
وعلى الو�سائل االعالمية ان ت�سعى للتناف�س 
وهذا �سيء ايجابي ولكن التناف�س لي�س على 
ا�سا�س التكرار، بل باختيار املوا�سيع اجليدة 

واملتميزة التي ترقى باملجتمعات اال�سالمية، فتكرار املوا�سيع بني الو�سائل االعالمية 
اال�سالمية هو ال�سبب الرئي�سي ل�سعف االعالم اال�سالمي النه يحدث حالة من امللل 
بني املتابعني فال يرى ال�سخ�س موا�سيع خمتلفة ت�ساعد على جذب انتباهه باعتباره 
امل�ستقبل للر�سالة التي تبّثها القناة، والتي حتر�س على اي�سالها اىل اكرب عدد ممكن 
من امل�ساهدين، بوقت توجد الكثري من الو�سائل االعالمية املنت�سرة يف بقاع االر�س 
تنتهج مبداأ التناف�س بطرق مبتكرة وجديدة تده�س املتابع وجتذب انتباهه رغما عنه..

االعالمي  تاأثريها  واإمكانية  جديدة  ا�سالمية  اعالم  و�سائل  ا�ستحداث  وبخ�سو�س 
قال اال�ستاذ حممد" يف احلقيقة ان ا�ستحداث و�سائل اعالمية ا�سالمية �سواء كانت 
مرئية او م�سموعة او مقروءة  يعّد �سيئا جيدا وايجابيا ومهما لن�سر املبادئ احلقيقية 
لال�سالم، ولكن يجب ان تكون هنالك قنوات متخ�س�سة يف جمال معني، اأي كل قناة 
لها جمال متخ�س�س يف الن�سر عن القنوات االخرى، وهذا االمر يجذب امل�ساهد ويكون 
فر�سة اأمامه لك�سب املعلومات عن اال�سالم ومن خمتلف القنوات اال�سالمية، ولكن اذا 
ا�ستحدثت قنوات اعالمية ا�سالمية وتكون عملية الطرح م�سابهة فيما بينها فهذا يوؤدي 
اىل ابتعاد امل�ساهد عنها، ورمبا يقت�سر اهتمامه مب�ساهدة قناة واحدة فقط ويرتك 

الباقي، وبالتايل يوؤدي اىل �سعف االعالم اال�سالمي ب�سورة عامة".
وختم حممد اإ�سماعيل حديثه قائال"على العك�س من هذا مان�ساهده ون�سمع عنه يف  
الدول الغربية واالأمريكية فاأنهم مل يكتفوا بفتح قناة او و�سيلة اعالمية واحدة، بل فتحوا 

اإلعالم االسالمي  

واقـع وطموح
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الكثري من الو�سائل االعالمية وكل واحدة منها تكون متخ�س�سة يف جمال معني فرتى 
بع�سها متخ�س�سة باالخبار ال�سيا�سية والثانية بالثقافية ومنها متخ�س�سة باالأطفال 
خالل  من  عملهم  جم��ال  يف  التطور  عن  دائما  يبحثون  وت��راه��م  الكثري  وغريها 
اال�ستطالعات عن ماهية املواد التي يهتم بها امل�ساهد وا�سعني كل �سيء امامه بغية 

ك�سب ثقته ور�ساه".

•  ثقافة المجتمع 
سبب آخر...

اال�ستاذ انطوان بارا، كاتب وباحث يف جمال التطوير االعالمي بنّي اأن"  املنطقة 
يوؤثر على االعالم  العمل يف جمال تطوير االعالم حديثا، وهذا  بداأت يف  العربية 
اال�سالمي واأي�سا عدم وجود احلرية الكاملة فيما ين�سر يف و�سائل االعالم اال�سالمية 
وعدم وجود تقبل ملا ين�سر وهذا التقّبل ياأتي من ثقافة املجتمع، واأي�سا غياب التناف�س 
احلقيقي بني الو�سائل االعالمية، حيث ان الكثري من الو�سائل االعالمية تن�سر موادها 
على رغبات بع�س اجلهات التي تدعمها بعيدة عن املهنية االعالمية بل تعتمد على 
اأفكار هذه اجلهات، واذا مل يتم ن�سر ماتريده يتم مقاطعة تلك القنوات او ال�سحف 

وهذا ي�سبب �سعف االإعالم االإ�سالمي".
وتابع انطوان" من اأجل تطوير االعالم اال�سالمي علينا ان نرتقي بثقافة املجتمع 

وه����ذا االم����ر ي��ق��ع ع��ل��ى ع��ات��ق اجلميع، 
فالثقافة تبداأ من البيت واملدر�سة واملنابر، 
لكي نبني قاعدة كبرية يف املجتمع يفهم 
من خاللها معنى االعالم ودوره املتميز، 
وهذا االمر يحتاج تكاتف اجلميع واي�سا 
اال�سالمي  االإع��الم  يك�سب  لكي  وقت  اىل 

ح�سوره القوي".
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•  التخصص في العمل 
سرُّ نجاح العمل االعالمي 

اما ال�سيد اال�ستاذ �سرير احل�سن النقوي، مدير قناة )الوالية(يف الواليات املتحدة 
جيد  هو  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  املطبوع  لالإعالم  بالن�سبة  قال"  االمريكية 
ت�سدر  التي  للمجالت  بالن�سبة  واي�سا  الورق  ونوعية  والطباعة  الت�سميم  حيث  من 
باللغات االجنبية، وانا بدوري متخ�س�س مبجال االعالم اقرتح ان يكون هناك كادر 
الفرن�سية  باللغة  املجلة  اذا كانت  اأي  البلد،  نف�س  متخ�س�س يف جمال االعالم من 
اأما  بلدهم  مب�ساكل  واأع��رف  اق��رب  يكونون  النهم  فرن�سا،  دول��ة  من  الكادر  فيكون 
احل�سينية  العتبة  وهي  االإ���س��دار،  عن  امل�سوؤولة  اجلهة  من  فيكون  العام  االإ�سراف 

املقد�سة". 
واأ�ساف �سرير احل�سن" ان الغاية من ذلك 
هو الو�سول اىل اكرب عدد ممكن من القراء 
اال�سالم  ثقافة  ن�سر  على  ي�ساعدون  الذين 
باأ�سلوبهم  ال�����س��الم  عليهم  ال��ب��ي��ت  واأه����ل 
�سرير(   ( اقرتح  واأي�سا  طرحهم،  وطريقة 
اجنبية متخ�س�سة  يكون هناك جمالت  ان 
متخ�س�سة  جم��ل��ة  م��ث��ال  حم����ددة  ل��ف��ئ��ات 
التوجه  ه��ذا  الأن  اجنبية،  بلغات  باالأطفال 
يعترب من ا�سا�سيات جناح العمل االعالمي، 

وهذا ما نراه يف االعالم الغربي، فقد ترى هناك قنوات ف�سائية باأعداد 
كثرية ولكن كل منها متخ�س�سة يف جمال معني، فرتى قنوات متخ�س�سة 

بالريا�سة واأخرى باالأطفال وباالقت�ساد وال�سيا�سة".

•  المركزّية ركن أساسي ومهم
 في العمل اإلعالمي

هولندا  يف  ال�سادرة  املو�سم  جملة  حترير  رئي�س  الطريحي  �سعيد  حممد  الدكتور 
حتّدث قائال" نالحظ اليوم يف االعالم ال�سيعي مثال ما نراه يف االأمانات واملزارات 
تعاليم  ن�سر  اىل  تهدف  وكلها  خمتلفة  جمالت  ي�سدر  منها  كل  العراق  يف  ال�سيعية 
واالإذاعات  اال�سدارات  تكون هذه  ان  ال�سالم(، فيجب  البيت )عليهم  اهل  ومبادئ 

م�سرفة عليها املرجعّية العليا".
وجود مركزّية  وعدم  املطبوعات  بني هذه  التن�سيق  نرى عدم  وتابع حديثه" فاليوم 
يف العمل فاملركزية �سيء اأ�سا�سي ومهم يف جمال العمل االعالمي، واأي�سا يجب ان 

يكون التوزيع ب�سورة �سحيحة، يجب اأن نقوم 
ت�سدر  التي  ال��دول��ة  يف  للتوزيع  مراكز  بفتح 
االإ�سدار بلغتها اإ�سافة اىل اأن يكون طبع هذه 

االإ�سدارات يف نف�س الدولة التي توّزع فيها".
�سبل  جن��اح  اأه���م  م��ن  اأن  قائال" اأرى  وخ��ت��م 
األكرتونيا  اإعالما  يكون  ان  االإ�سالمي  االإعالم 
ب�سكل  نرّكز  ان  فعلينا  ورقيا  مطبوعا  ولي�س 
اك���رب ع��ل��ى االع����الم االل���ك���رتوين، ف��م��ث��ال يف 
اجتهوا  القراء  من  الكثري  الغربية  املجتمعات 

 يربز دور الإعلم 
ال�سيعي وي�سبح ذا فاعلية 

كبرية يف الو�ساط العلمية 
الغربية وغريها عندما يكون 

م�سدرا كبريا للمعلومات 
لتبيان ال�سورة احلقيقة 

للإ�سلم و مذهب اأهل البيت 
)عليهم ال�سلم( 
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◄  يكتبها: �سباح الطالقاين

الثوابت واملتغريات يف الرتبية م�ساألة طاملا خ�سعت للجدل وال�سد واجلذب على 
مدى الدهر، بنَي حري�س يرى اأن اأ�س�س الرتبية االإن�سانية لها ثوابت ال يجوز 

امل�سا�س بها، وبني �ساِع ملواكبة روح الع�سر ومتطلباته.
االأ�سر  وتتاأثر  الع�سر،  الرتبوية مع م�ستحدثات  القيم  تتداخل  اليوم  يف عامل 
مبحيطها اأكرث من اأي وقت م�سى، ف�سال عن تغرّي مفاهيم الرعاية واملتابعة 

االأبوية كنتيجة لرتاكم امل�ساغل وااللتزامات والهموم اليومية.
واالأحاديث  الكرمي  القراآن  تعاليم  اإىل  رجعنا  لو  اإ�سالميًا  جمتمعا  وبو�سفنا 
النبوية ال�سريفة وروايات االأئمة عليهم ال�سالم لوجدنا العديد من املفاهيم التي 
تعمل على تر�سيخ االأ�س�س الرتبوية املتوازنة من خالل العالقة االأ�سرية التي يتم 
فيها مراعاة اأفراد العائلة كل على حدة، ورغم اأن تطبيقات هذه االأ�س�س تختلف 
بني جمتمع اإ�سالمي واآخر اإال اأنها حتافظ على احلد االأدنى املقبول من ال�سفات 

ال�سوية والتعاليم الدينية واالأعراف والتقاليد االجتماعية املتوارثة.
لكن التحديات التي تفر�سها اأمناط املعي�سة احلديثة امل�سلحة بتقنيات االت�سال 
وتكنولوجيا املعلومات تتيح للفرد القيام باأي ن�ساط يرغب به بعيدا عن اأعني 
الرقابة العائلية واالجتماعية، ف�سال عن غزو القنوات الف�سائية التي مل يبق 
باأعلى  وجلته  اإاّل  الفا�سحة  اأو  منها  ال�سوية  االأخالقية  اجلوانب  من  جانب 

التقنيات واأكرثها فاعلية وتاأثريا.
مع  حتمية  مواجهة  بانتظار  املتوازنة  الرتبوية  االأ�س�س  اأن  نالحظ  باملح�سلة 
املتغريات التي ياأتي بها منط املعي�سة احلديث القائم على قاعدة اعتماد الفرد 
على نف�سه �سغريا كان اأم كبريا، ب�سبب التزامات االآخرين وم�سوؤولياتهم اليومية 
اأفراد  اإليه من  الكايف ملن بحاجة  الوقت والرعاية واالهتمام  تتيح  التي قد ال 

العائلة.
نحو  االأُ�سر  جتذب  اإحداهما  حالتان  عنها  �سيتمخ�س  احلتمية  املواجهة  هذه 
مفاهيم الع�سرنة واالأخالق واالأمناط املعي�سية امل�ستوردة يف اأغلبها، واالأخرى 
جتذب نحو احلفاظ على التقاليد وااللتزامات الدينية واالجتماعية املتوارثة، 
ولكي نحقق احلالة املثلى بني اجلهتني ال يجب علينا الت�سلب اأو االنحياز الكامل 
وال  اإف��راط  تقول )ال  التي  الر�سينة  بالقاعدة  االلتزام  يكفينا  اإمنا  الإحداهما 
تفريط(، حتى ميكننا اأن ن�ستمر كجزء فّعال ومهم يف هذا العامل دون جمود 

على املواريث ال�سلوكية  وال ان�سياق كامل ملا تريده منا تداعيات العوملة.
وهذا بدوره ميكن اأن ُيحدد مالمح االجتاه الرتبوي ال�سوي القائم على احرتام 
االأمم  مع  التوا�سل  ملتطلبات  واملُ��راع��ي  االجتماعي،  وامل��وروث  الدين  مبادئ 
االأخرى من ناحية االن�سجام معها واحرتام ثقافاتها وتقاليدها وما توؤمن به من 

قيم اإن�سانية.

الربية.. ثوابت ومتغريات




يتميز  اىل االعالم االلكرتوين وتركوا االعالم املطبوع، الأن االعالم االلكرتوين 
املعلومات يف  على  و�سهولة احل�سول  النقل  ال�سرعة يف  منها  املزايا  من  بالكثري 

اأية �ساعة تريد".

•  لنجعل اإلعالم الشيعي 
مصدرا للمعلومات..

اأ�سار  وا�سنطن  العراقي يف  نزار حيدر، مدير مركز االعالم  الكاتب واالعالمي 
فاليوم  م�سدرا،  واعتباره  ال�سيعي  االع��الم  من  الهدف  �سناعة  �سرورة  اىل" 
بقراءة  اواًل  بطريقتني  اال�سالم  يقراأ  بداأ  اأيلول   11 اح��داث  بعد  الغربي  العامل 
مل  ال�سديد  اال�سف  وم��ع  االن  وحل��د  ال�سيعية،  هي  اجلديدة  وال��ق��راءة  وهابية، 
تتحول موؤ�س�ساتنا ال�سيعية مل�سدر للمعلومات ملن يبحث عن معلومات عن املذهب 
ال�سنوات  فخالل  اال�سا�سي  الركن  بهذا  ال�سيعي  االع��الم  اهتم  ف��اإذا  ال�سيعي، 
يبحث  ملن  للمعلومات  م�سدرا  وي�سبح  القوي  ح�سوره  له  �سيكون  املقبلة  القليلة 
عن اأئمتنا )عليهم ال�سالم(، وهذا االمر يحمي مذهب الت�سيع من االنحرافات 
الفكرية التي قد يفهمها الغرب ب�سورة خاطئة، مثال اذا اطلع الغرب عن االمام 
احل�سني )عليه ال�سالم( من م�سادر غري �سيعية فتكون اأمامه �سورة غري حقيقة 
عن االإمام احل�سني )عليه ال�سالم(، فمن هنا يربز دور االإعالم ال�سيعي وي�سبح 
م�سدرا  يكون  عندما  وغريها  الغربية  االعالمية  االو�ساط  يف  كبرية  فاعلية  ذا 
كبريا للمعلومات لتبيان ال�سورة احلقيقة لالإ�سالم و مذهب اأهل البيت )عليهم 
وال�سحف  كالقنوات  الدولية  االعالمية  املوؤ�س�سات  مع  التوا�سل  ال�سالم(، 
واالأ�سلوب  االداء  تطوير  يف  اال�سالمي  ال�سيعي  االعالم  كبري  ب�سكل  يفيد  هذا 
والر�سالة االعالمية والتوا�سل يعني بها الزيارات املتبادلة عرب االنرتنت او اأية 
و�سيلة اخرى فالتوا�سل مع املوؤ�س�سات العاملية مهم وجيد، وهذا التوا�سل يرتقي 

بامل�ستوى الفني والتكنولوجي".
ال�سيخ حممد احل�سون، مدير مركز االبحاث العقائدية يف مدينة قم املقد�سة قال" ان 
االعالم الغربي قد قطع �سوطا كبريا من االحرتاف بعك�س االعالم اال�سالمي الذي هو 
يف بداية ن�سوئه، فعلى كوادر اعالمنا -خ�سو�سا ال�سباب- ان يتعلموا ويذهبوا للموؤ�س�سات 
العاملية االعالمية ويتعلموا كيفية تطوير العمل االعالمي، وان نوؤ�س�س ونفتح ف�سائيات 
متخ�س�سة للعقائد واأخرى لل�سعائر احل�سينية واأخرى فقهية اأي لكّل قناة برامج تختلف 
عن الثانية مراعاة للتخ�س�س".مبينا �سرورة" ان تكون هناك حرية واأفق وا�سعة امام 
اعالمية  دورات  وفتح  العراق  وخارج  داخل  بخرباء من  واال�ستعانة  االعالمية  الكوادر 
متخ�س�سة، وكل هذا العمل يكون وفق املبادئ اال�سالمية املتبعة، واإذا فتحت هذه القنوات 

واأعطت الدعم الكامل لكوادرها فال �سك بان ي�سبح االعالم اال�سالمي اعالما قويا".
وختم حديثة قائال" هذا العمل يحتاج اىل جهود كبرية تبذل من الكل ولي�س على من 
ميار�س مهنة االعالمفقط، لذا يجب ان يكون هناك دعم من احلكومة ومن املراكز 

الدينّية واملوؤ�س�سات الثقافّية واملوؤ�س�سات االخرى". 
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ومن املالحظ انه يف ال�سنوات االأخرية ازدادت اأهمية 
الذي  للتغيري  وال�سيطرة عليها، نظرا  االأغذية  �سحة 
واعتماد  بالتغذية،  املتعلقة  النا�س  عادات  على  طراأ 
تتوفر  التي  العامة  املحالت  على  منهم  كبرية  ن�سبة 
الوجبات  وحمالت  كاملطاعم،   الغذائية املواد  فيها 
ال�سناعية  ال��ث��ورة  ان  اىل  ا�سافة  مثال،  ال�سريعة 
متعددة  غذائية  �سناعات  خلق  اىل  اأدت  الزراعية 
يح�سل  تلوث  او  خطاأ  اي  ان  يعني  وه��ذا  ومتنوعة، 
يوؤدي اىل حدوث  انتاج وت�سنيع هذه االأغذية قد  يف 

حاالت مر�سية قد تكون مميتة.
الرقابة  حقل  هو  الوقائية  اخلطط  ارك��ان  احد  ان    
ال�سحية والتفتي�س ال�سحي، لذلك فان معظم الدول 
امل����ت����ق����دم����ة 
جم��������ال  يف 
ال�����س��ن��اع��ات 
ال����غ����ذائ����ي����ة 
انتاج  ُتخ�سع 
و�����س����ن����اع����ة 
االغ���������ذي���������ة 
ل�������ق�������وان�������ني 
�سحة  على  حفاظا  م�ستمرة  �سحية  ورقابة  �سارمة 
او  واملغ�سو�سة  امللوثة  االغذية  من  امل�ستهلك  و�سالمة 

التالفة منها.
  وتعترب االأمور الوقائية ركنا مهما يف احلياة ال�سحية 
االن�سان،  �سالمة  يف  مهما  دورا  وتلعب  لالن�سان، 
للداللة  وبالتايل �سالمة املجتمع، وهي مقيا�س دقيق 

على احلياة الثقافية وال�سحية للمجتمع.
امللوثة  االغذية  من  املواطنني  وحلماية  بلدنا  ويف    
واملغ�سو�سة ان�سئت اجهزة وخمتربات عديدة، و�ُسّنت 
خا�سة،  ومقايي�س  وم��وا���س��ف��ات  وتعليمات  ق��وان��ني 
و�ُسّكلت العديد من الفرق ال�سحية لتنظم اال�سراف 
التام والرقابة ال�سحية امل�ستمرة على االغذية املنتجة 
وفح�سها  منها،  من��اذج  واأخ��ذ  وامل�ستوردة،  حمليا 

للتاأكد من �سالحيتها لال�ستهالك الب�سري.
العامة  املطاعم  ملحالت  املتزايد  للعدد  وبالنظر    
حمالت  اأو  منها  الكبرية  ���س��واء  االخ���رية  االآون���ة  يف 
واملقاهي  وال��ف��ن��ادق  واالك�����س��اك  ال�سريعة  الوجبات 
وتطبيق  امل�ستمر  ال�سحي  اال���س��راف  ف��ان  وغ��ريه��ا 
اأم��را  اأ�سبح  املحالت  ه��ذه  على  ال�سحية  ال�سروط 
االأم��را���س  انت�سار  م��ن  خوفا  عنه  غنى  ال  �سروريا 

خا�سة يف ف�سل ال�سيف.
  ان الطرق املتبعة يف حفظ االأغذية ب�سورة عامة من 

التلف تعتمد على واحد او اكرث من االأ�س�س التالية:
الكائنات  م��ن  الغذائية  امل���ادة  على  املحافظة   -1

املجهرية بتقليل او منع التلوث.
2-  تقليل او منع منو االأحياء املجهرية ون�ساطها يف 

املواد الغذائية املختلفة.
3- اإبادة اأو اإزالة الكائنات املجهرية.

يف  مراعاتها  يجب  التي  ال�سحية  ال�سروط  اأهم  اأما 
مثل هذه احلاالت فهي:

1- اأن يكون املحل نظيفا وم�ستوفيا لل�سروط الالزمة.
تهيئة  العاملني يف  االأ�سخا�س  �سالمة  التاأكد من   -2
وحت�����س��ري وت��ق��دمي االأط��ع��م��ة م��ن االأم���را����س وغ��ري 
بالفح�س  ذل��ك  ويتم  املر�سية،  للجراثيم  حاملني 
بدفاتر  وتزويدهم  واملختربي،  ال�سريري  ال���دوري 
�سحية خا�سة تثبت �سالمتهم من االأمرا�س ال�سارية 

واملعدية.
من  للتلوث  معّر�سة  غري  االأغذية  اأن  من  التاأكد   -3

قبل احل�سرات او القوار�س او الغبار وغريها.
قدر  باالأيدي  االغذية  معاملة  تقليل  على  العمل   -4

امل�ستطاع.
االغذية  حلفظ  �سحية  اأم��اك��ن  وج��ود  ���س��رورة   -5
ال���ربادات  كتوافر  اال�ستعمال  حل��ني  جيدة  ب�سورة 

والثالجات وغريها من و�سائل احلفظ احلديثة.
واأواين  اأدوات  وتنظيف  غ�سل  حم��الت  ت��وف��ري   -6
ال�سروط  ح�سب  االغذية  وتقدمي  وحت�سري  الطبخ، 

ال�سحية.
7- التاأكد من وجود مطبخ مالئم لل�سروط ال�سحية، 
تتوافر فيه �سروط التخل�س من الف�سالت والقمامة 
مكان  وج��ود  م��ع  �سحيحة،  ب�سورة  الغ�سيل  وم��ي��اه 

مالئم لطبخ وتهيئة الطعام.
الطعام  تهيئة  مكان  خارج  �سحية  مرافق  وجود   -8

وحت�سريه.
والزيارات  ال�سحية  لل�سروط  االمثل  التطبيق  اإن    
املحالت  لهذه  ال�سحية  للفرق  امل�ستمرة  ال��دوري��ة 
هي  ل��الغ��ذي��ة  ال�سحية  باالهمية  ال��ن��ا���س  وت��وع��ي��ة 
على  للحفاظ  االأك��ي��دة  وال�سمانة  ال�سليم  الطريق 

�سحة املواطنني و�سالمتهم.

الرقابة ال�سحية على 
الأغذية 

• احمد حميد الراجحي

ما  اأح���د  على  ُيخفى  ل 
من  ال�سحية  للرقابة 
 اأث����ر ك��ب��ري يف احل��ف��ا
املواطنني،  �سلمة  على 
الأمرا�ض  من  وحمايتهم 
ال���ع���دي���دة واخل���ط���رية، 
عن  انتقالها  ميكن  والتي 
امللوثة  الأغذية  طريق 
ال��ت��ي ت�����س��ك��ل وا���س��ط��ة 
هذه  لنقل  مبا�سرة  غري 

الأمرا�ض.

الطريق ال�سليم حلماية �سحة املواطنني
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•     اأجرى احلوار  واأعّده:حممود امل�سعودي -عبد الرحمن الالمي

احلجاب جرٌم ي�ستحّق 
الإعدام

اإّن انق�سا�ض ال�سلطة البعثية ال�سدامية الغا�سمة على اأحد لعتقاله يف اأّيامهم الغابرة يعني غالبًا نهاية الإن�سان، وهذه النهاية اإّما اأن تكون معّجلة، وذلك من ُح�ْسن 
حّ �ساحبها، اأو موؤّجلة فيق�سي �ساحبها ع�سرات ال�سنني باأ�سواأ حال واأرداأ ماآل.اأّما اإذا كان املعتقل �ساحب ق�سّية اإ�سلمية، اأو من القا�سدين اىل جتديد عهده وولئه 
عند �سريح اأحد الأئمة الأطهار )عليهم ال�سلم(، ويزوره وي�سّلم عليه، فيكون الأمر اأ�سّد وباًل واأنكد حاًل، لأّن الت�سال باأهل البيت الأبرار )عليهم ال�سلم( اأو اإعلء 

كلمتهم واإظهار �ساأنهم جرمية يف عرف النظام البعثي ال�سدامي ل ُتغتفر، وخّط اأحمر ل ُيعرب

   


وكما عّودناكم اأن نلتقي بهوؤالء املنكوبني وذوي ال�سحايا، 
ليتكّلموا عن بع�س ما بقي يف ذاكرتهم من تلك املاآ�سي، 
اأجرينا اللقاء التايل مع ال�سيد )علي راقب كامل( من 
مواليد 1978 كربالء املقّد�سة، وهو اأحد املعتقلني ب�سبب 
م�سيه لزيارة امل�ساهد ال�سريفة الأئمة اأهل البيت االأطهار 

)عليهم ال�سالم( اإذ قال:
اعتاد العراقيون يف الذكرى ال�سنوية لوفاة الر�سول االأكرم 
والع�سرين من  الثامن  و�سّلم( يف  واآله  )�سّلى اهلل عليه 
�سهر �سفر املظّفر اأن يذهبوا لزيارة مرقد اأخيه وو�سّيه 
اأمري املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( وذلك 
يف النجف االأ�سرف، ولو اأنهم ي�ستطيعون الو�سول بُي�سر 
للر�سول االأكرم )�سّلى اهلل  و�سهولة اىل امل�سهد املعّظم 
عليه واآله و�سّلم( واأداء زيارته يف املدينة املنّورة لفعلوا، 
حتّرمه  بل  بذلك  ت�سمح  ال  ال�سعودية  ال�سلطات  ولكن 

وتعاقب عليه. 
اأمري  مرقد  حيث  االأ���س��رف  النجف  اإىل  م�سيًا  توّجهنا 
املوؤمنني علّي بن اأبي طالب )عليهم ال�سالم( يف ذكرى 
و�سّلم( من  واآله  االأك��رم )�سّلى اهلل عليه  الر�سول  وفاة 
مّت اعتقايل من قبل  اآي��ار من عام 2000، وهناك  �سهر 

اأزالم النظام البعثي ال�سدامي.

اأفقدوين الوعي لأين طلبت �سيكارة 
لها على كثري من  كنُت من املكرثين للتدخني وكنت اأف�سّ
رغباتي النف�سّية االأخرى، بل حتى على الطعام وال�سراب 
و�سعنا يف  وكان  اأو حزين،  اأم��ّر بظرف ع�سيب  حينما 
املعتقل و�سعًا ماأ�ساوّيًا ال يو�سف، خ�سو�سًا واأّن م�سرينا 
جمهول ال نعرف ما الذي ينتظرنا ؟ والبع�س من �سباط 
االآخر  والبع�س  االإع��دام  ب��اأّن م�سرينا  يقولون  التحقيق 
يتنّباأ لنا بال�سجن املوؤبد، وغريها من االأقوال التي جتعلك 
يف حالة يرثى لها، فكنُت باأم�ّس احلاجة ل�سيكارة اأو جلزٍء 
اإليها كثريًا فطلبتها من اأحد  منها، ويف يوم ما ا�ستقُت 
اأّنه  فظننُت  كربالء،  اأم��ن  مديرية  يف  وذل��ك  احلّرا�س، 
اأح�سر  ولكنه  �سيكارة،  باإعطائي  ويتكّرم  علّي  �سي�سفق 
املعتقل  من  واأخرجني  اليدين(  )قيود  الكلبجات  بدلها 
و�سّدين اىل �سّباك اأحد الغرف بتلك الكلبجات، ونادى 

علّي  انهاال  وبعدها  االأم��ر،  يف  لي�ساعده  ال�سّباط  اأح��د 
عن  واأعتذر  واأ�ستغيث  اأ�سرخ  واأنا  بالكيبالت،  بال�سرب 
حتى  ل�ساعتني  املنوال  هذا  على  احلال  وا�ستمّر  فعلتي، 

فقدُت الوعي ومل اأعرف ماذا ح�سل بعد.

حتى الهم�ض ممنوع بيننا
العا�سمة بغداد فاالأمر  العامة يف  اأما يف مديرية االأمن 
العراقية،  املحافظات  مديرّيات  باقي  عن  جّدًا  خمتلف 
غفرية  ومبجموعات  عالية،  مبراتب  �سّباط  اأم��ام  الأنك 
الرهبة  ُيدخل يف نف�سك  وك��ّل ذل��ك  االأم���ن،  من رج��ال 
والهلع من اللحظة التي اأنت فيها، وي�سيطر عليك اخلوف 
الكامريات  الذي ينتظرك، فتجد عد�سات  من املجهول 
االأ�ساليب  وتقّدم  ت��دري،  ال  واأن��ت  وهناك  هنا  مزروعة 
امل�ستخدمة معنا يف التحقيق، واختالف يف نوعية وكيفية 

اأدوات التعذيب.
ولقد تكّلمُت مع اأحد املعتقلني بهم�س، الأّن الكالم ممنوع 
فيما بيننا، ور�سدتنا كامرياتهم ونحن على هذه احلال، 
وما هي اإاّل حلظات واإذا مبجموعة من احلّرا�س يقفون 
وهناك  التعذيب،  غرفة  اىل  اأخ��ذون��ا  ومّت  راأ�سنا،  على 
اأمرونا بخلع مالب�سنا حتى الداخلية منها، وانهالوا علينا 
حتى  غليظة(  كهربائية  )اأ�سالك  بالكيبالت  بال�سرب 
الكيبل طويل  الأّن  الدم من ظهورنا ومن �سدورنا،  �سال 
قيدًا  لنا  اأح�سروا  ثّم  وبطوننا،  خا�سرتنا  على  فيتلّوى 
�سخمًا وجعلوه يف اأرجلنا وعّلقونا ب�سقف غرفة التحقيق، 
روؤو�سنا  والأّن  املربح من جديد،  بال�سرب  علينا  وع��ادوا 
باأّن  اأح�ّس  رُت  �سِ فيها  الدم  االأ�سفل وجتّمع  اىل  �سارت 
راأ�سي �سينفجر االآن، وكنُت اأمتّنى ذلك الأتخّل�س من �سّدة 
العذاب وق�سوة االأمل، وا�ستمّروا يتناوبون علينا بال�سرب 
اأكرث من �ساعة، وهم يطلبون مّنا اأن نعرتف مبا كان يدور 
بيننا من حديث، فنقول لهم بالذي كّنا نتحّدث فيه وال 

ي�سّدقوننا، فيزيد عددهم وت�ستّد �سرباتهم علينا.

ما ذنُب طفلي الربيء
اىل  الن�ساء  معتقل  ك��ان  حيث  بغداد  اأم��ن  مديرية  ويف 
اأثناء  �سرخاتهّن  ن�سمع  وك��ّن��ا  ال��رج��ال،  معتقل  جنب 

التعذيب،  ق�سوة  من  باأّمهاتهّن  وا�ستنجادهّن  التحقيق، 
ذهني  يف  �سورتها  حفرت  التي  املرّوعة  الق�س�س  ومن 
فال اأ�ستطيع ن�سيانها، اأّن اأزالم االأمن جاءوا بامراأة من 
حمافظة كربالء املقّد�سة، وعّلقوها وبداأوا ب�سربها بكّل 
اأنواع ال�سرب، يريدون منها اأن تقّر مبعاونتها على هروب 
زوجها من اأيديهم، فرف�ست اأن تعرتف لهم بذلك لعدم 
�سلتها باملو�سوع، فاأح�سروا طفلها الذي ال يتجاوز عمره 
االأ�سهر املعدودة وعمدوا على كهربته مّرات ومّرات وهو 
ي�سرخ بني اأيديهم وهي ت�ستنجد بهم وتتو�ّسل اإليهم اأن 
ال ذنب له يف كّل ما يح�سل، ولكنهم مل يرتكوه حتى مات 
اأمام عيني اأّمه التي اأغمي عليها، واإين الأت�ساءل: ما هو 

ذنب هذا الطفل الربيء الذي مل يعرف احلياة بعد!؟
يف  املثل  م�سرب  كانت  اأنها  بع�سهم  من  �سمعُت  ولقد 
�سجاعتها حتى اأنها ملّا ُقّدمْت اىل القا�سي لي�سدر حكمه 
للوطن  بالظلم واخليانة  فيها �سربته  بحذائها، ونعتته 

وال�سعب.

ي�ستحّق  ج���رٌم  الإ���س��لم��ي  احل��ج��اب  ارت����داء 
الإعدام

قاعة  يف  العامة  االأم��ن  مديرية  حمكمة  يف  كّنا  وحينما 
جامعّيات  �ساّبات  فتيات  �سبع  اأح�سروا  اإذ  االنتظار، 
اىل معتقل الن�ساء، وحدثت وقتها �سّجة و�سخب عارم، 
و�ساألنا اإحداهّن عن ق�سّيتهّن � واإن كان الكالم ممنوع يف 

هذه القاعة � فقالت:
�� نحن من مقّلدات ال�سيد ال�سدر وكّنا نقوم بحملة ت�سجيع 
الطالبات على ارتداء احلجاب اال�سالمي يف اجلامعات.

الباقيات  واأما  باالإعدام،  ومّت احلكم على خم�سة منهّن 
باالإعدام  ُحكمن  واللواتي  املوؤّبد،  بال�سجن  فتّم حكمهّن 
فقد خرجن بالزغاريد هاتفات لالإ�سالم وم�سّليات على 
حممد واآل حممد، واأما االثنتان اللتان ُحكمتا بال�سجن 
لعدم  كئيبتني  باكيتنِي  املحكمة  من  خرجتا  فقد  املوؤّبد 
فوزهّن بال�سهادة، وعلى اأثر التعذيب ال�سديد الذي القينه 
اأيام التحقيق اأ�سيبت اإحداهّن بال�سلل الكامل وهي االآن 

حبي�سة الدار جتل�س على كر�سّي متحرك.
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الأمانة العامة للعتبة 
الح�سينّية المقّد�سة

 الربنامج الول :
الذهاب بوا�سطة الطريان والعودة بالبا�سات

يكون االنطالق من كربالء املقد�سة بوا�سطة با�سات العتبة احل�سينية 
م�سهد  مطار  يف  النزول  ثم  اال�سرف  النجف  مطار  اإىل  املقد�سة 
املقد�سة. االقامة يف م�سهد 6 ليال ومن �سمنها زيارة املراقد ال�سريفة 

)يا�سر ونا�سر – واخلواجة ربيع – واخلواجة مراد – وابا �سلت(.
ثم التربك بوجبة طعام من م�سيف االإمام الر�سا عليه ال�سالم.

ثم االنطالق اإىل طهران برًا وزيارة ال�ساه عبد العظيم عليه ال�سالم 
وال�سيد اخلميني قد�س اهلل �سره، ثم الذهاب اإىل زيارة قم بوا�سطة 
با�سات حديثة ومكيفة وتكون االإقامة 3 ليايل وزيارة جامع جمكران 
– جهل اأخرتون( ثم املغادرة اإىل حدود مهران برًا ثم دخول العراق 
احل�سينية  العتبة  با�سات  بوا�سطة  املقد�سة  كربالء  اإىل  والتوجه 

املقد�سة.
)يرجى اللتزام باملواعيد(

ال�سعرالعمر
575000من 7 �سنة واأكرب

300000من 2 �سنة اإىل 7 �سنة
50000من 1 يوم اإىل 2 �سنة

 الربنامج الثاين :
الذهاب بوا�سطة البا�سات والعودة بالبا�سات

يكون االنطالق من كربالء بوا�سطة با�سات العتبة احل�سينية املقد�سة 
اإىل مهران ثم التوجه اإىل قم املقد�سة برًا واالإقامة فيها ملدة ليلتني 
ومن �سمها زيارة: )جامع جمكران – جهل اأخرتون( ويكون الذهاب 
اأو االياب جوًا اإىل م�سهد املقد�سة واالقامة هناك ملدة )6( اأيام من 
�سمنها زيارة )يا�سر ونا�سر – خواجه ربيع – خواجه مراد – واأبا 
الر�سا )عليه  االإم��ام  بوجبة طعام من م�سيف  التربك  ثم  �سلت( 
احلديثة  البا�سات  بوا�سطة  املقد�سة  قم  اإىل  العودة  ثم  ال�سالم( 
ال�سالم  عليه  العظيم  عبد  )ال�ساه  وزي��ارة  بطهران  م��رورًا  ومكيفة 

ق�سم ال�سياحة الدينّية
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العراق كربلء املقد�سة �سارع ال�سدرة مقابل باب ال�سدرة
032329069 – 07602006995 – 07809395948

وقت النطلقمكان النطلق�سعر التذكرةالرحلةاليام

530 �سباحًامقابل باب ال�سدرة7000 دينار لل�سخ�س الواحدالكاظمية – اأوالد م�سلمال�سبت
مقابل باب ال�سدرة12000 دينار لل�سخ�س الواحد�سامراء – �سيد محمد

630 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 5000 دينار لل�سخ�س الواحد النجف – الكوفة – ال�سهلةاالحد

530 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 12000 دينار لل�سخ�س الواحد �سامراء – �سيد محمداالثنين
530 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 7000 دينار لل�سخ�س الواحد الكاظمية – اأوالد م�سلم

النجف – الكوفة – ال�سهلةالثالثاء

قرب جامع ابن فهد الحلي/ مركز المدينة.5000 دينار لل�سخ�س الواحد 
مقابل التربية/ حي البلدية.

جامع حي النقيب/ حي النقيب.
جامع االإمام الجواد/ حي االأ�سرة.
جامع اإمام المتقين/ حي الحر.

1200 ظهرًا. 3000 دينار لل�سخ�س الواحد 
)البا�سات غير مكيفة(

530 �سباحًا.مقابل باب ال�سدرة 12000 دينار لل�سخ�س الواحد �سامراء – �سيد محمداالأربعاء
530 �سباحًا.مقابل باب ال�سدرة 7000 دينار لل�سخ�س الواحد الكاظمية – اأوالد م�سلم

630 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 5000 دينار لل�سخ�س الواحد النجف – الكوفة – ال�سهلةالخمي�س

الجمعة

530 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 12000 دينار لل�سخ�س الواحد �سامراء – �سيد محمد 
630 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 5000 دينار لل�سخ�س الواحد النجف – الكفوة – ال�سهلة

530 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 7000 دينار لل�سخ�س الواحد الكاظمية – اأوالد م�سلم
الحمزة – القا�سم – 
630 �سباحًامقابل باب ال�سدرة 5000 دينار لل�سخ�س الواحد �سريفة – بنات الح�سن

وال�سيد اخلميني )قد�س اهلل �سره( واالإقامة يف قم ليله واحدة ثم 
املغادرة اإىل حدود مهران برًا ثم دخول العراق والتوجه اإىل كربالء 

املقد�سة بوا�سطة با�سات العتبة احل�سينية املقد�سة.
)يحق للإدارة تغري الربنامج ح�سب الظروف(

ال�سعرالعمر
400000من 7 �سنة واأكرب

200000من 2 �سنة اإىل 7 �سنة
90000من 1 يوم اإىل 2 �سنة

 الربنامج الثالث :
الذهاب بوا�سطة الطريان والعودة طريان

العتبة  با�سات  بوا�سطة  املقد�سة  ك��رب��الء  م��ن  االن��ط��الق  يكون 
احل�سينية املقد�سة اإىل مطار النجف اال�سرف ثم النزول يف مطار 

م�سهد املقد�سة.
 – ونا�سر  )يا�سر  زي��ارة  �سمنها  ومن  ليايل   6 م�سهد  يف  االإقامة 

واخلواجة ربيع – واخلواجة مراد – واأبا �سلت(.
ثم التربك بوجبة طعام من م�سيف االإمام الر�سا عليه ال�سالم، ثم 
االنطالق اإىل زيارة قم مرورًا ب� )�ساه عبد العظيم( عليه ال�سالم 
وال�سيد اخلميني بوا�سطة با�سات حديثة ومكيفة وتكون االإقامة يف 
قم )3 ليايل( وزيارة )جامع جمكران – جهل اأخرتون( املغادرة 
من مطار طهران اإىل مطار النجف االأ�سرف والتوجه اإىل كربالء 

املقد�سة بوا�سطة با�سات العتبة احل�سينية املقد�سة.

ال�سعرالعمر
800000من 7 �سنة واأكرب

575000من 2 �سنة اإىل 7 �سنة
150000من 1 يوم اإىل 2 �سنة
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نتبع؟  منهج  اأي  لكن، 
واأي املدار�س الرتبوية 
نق�سد؟ اإنها، املدر�سة 

املحمدية بالتاأكيد.  
ه���ن���ا، االإ�����س����ارة اىل 
رع����اي����ة ر�����س����ول اهلل 
����س���ل���ى اهلل  حم���م���د 
عليه واآله، واهتمام االإ�سالم بالطفولة، فالر�سول 
القوي،  اإال  الكرمي قد جاء يف وقت ال ُيحرتم فيه 
كما اأن اأفراد املجتمع ينظرون اىل االأطفال نظرة 

ازدراء فكانوا: 
قيد  على  وه���ّن  ويدفنونهن  ال��ب��ن��ات،  ي��ئ��دون   �1
باالأنثى  اأحدهم  ُب�ّسر  واإذا  تعاىل:)  قال  احلياة. 
واإذا   ( النحل،  كظيم(  وه��و  م�سودا  وجهه  ظ��ل 

املووؤدة �سئلت باأي ذنب قتلت( التكوير.
2� ال يقّبلون االأطفال، اأو يالعبونهم، كما قال اأحد 
�سادتهم عندما وفد على ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه 
واله، وراآه يداعب اأحفاده ويقبلهم، يا ر�سول اهلل! 
اأتقّبلون ال�سبيان؟. فقال ر�سول اهلل: نعم. فقال: 
اإن يل ع�سرة من الولد ما قّبلت واحدا منهم، فقال 
الر�سول: )اأراأيت اإن نزع اهلل الرحمة من قلبك(.

يحاولون  ب��ل  االأي��ت��ام،  على  يعطفون  ال  ك��ان��وا   �3
ال�سطوة على اأموالهم، م�ستغلني �سعفهم، فاأو�سى 
ثم  كثرية،  مواقع  يف  خ��ريا،  بهم  الكرمي  ال��ق��راآن 

اأن��ا   ( بقوله:  ذل��ك  على  فيحث  ال��ر���س��ول،  ي��وؤك��د 
ال�سّبابة  و�سبَك  كهاتني،  اجلنة  يف  اليتيم  وكافل 

والو�سطى(.
خرج النبي �سلى اهلل عليه واله يف هذا املجتمع، 
فر�سم خطة هي منوذج يف العطف وال�سفقة على 
الطفولة، اأ�سلوب تربوي مل ي�سبق له نظري، الأطفال 
اأ�سبحوا رجاال موجهني، ومفكرين يقظني، قادوا 
اأمتهم الأ�سمى املراتب، حققوا مثاليات يف االإدارة، 
تعودت  طباعهم  اخلري،  على  جبلت  نفو�سهم  الأن 
احلنان يف وقت الرعاية، يف �س الن�سج والتفتح.
احلا�سر  ع�سرنا  يف  الرتبية  علماء  ك��ان  ولئن 
وت�سرفاتهم،  الرجال،  اأعمال  يرجعون كثريا من 
اأو �سوء اإىل الرتبية االأوىل للطفل، بني  من ح�سن 
من  ي�ستقيها  التي  الدرو�س  اإىل  واملدر�سة،  البيت 
والديه وموجهيه فيهما. فاإن املدر�سة املحمدية قد 
�سبقتهم باأربعة ع�سر قرنا، و�سعت يف مناهجها، 

�سرورة العناية بهذه الفرتة الزمنية. 
بنف�سه،  اهلل  ر�سول  يطبقها  عملية،  درو���س  ه��ذه 
الطيبة،  ل�سريته  املتتبع  يدركها  وقائع  يف  تتمثل 
يف  الفريد  واأ�سلوبه  املثالية،  الأخ��الق��ه  ا�ستقراء 
تن�سئة االأمة، لرت�سيخ دعائم املثاليات يف نفو�سنا .
ويف بيته، مع اأبناء فاطمة الزهراء عليها ال�سالم 
ال�سالم،  عليهما  واحل�سني  احل�سن  يحمل  ك��ان 
يالطفهما، يتيح لهما فر�سة املرح واللعب حتى ولو 

كان يف �سالته، وعبادته. 
التوا�سع،  اأمته، و�سائر امل�سلمني، يحثهم على  مع 
ورعاية ال�سبيان، يذكر الرواة باأنه �سلى اهلل عليه 

واله مير بال�سبيان في�سلِّم عليهم.
وينهى عن الكذب على االأطفال، ويعاملهم بلطف 
ولياقة، بل يهتم باأحا�سي�سهم الفطرية، الأنه يرى 
بد  فال  ورجاله..  امل�ستقبل  عدة  الغد،  اأمل  فيهم 
ومثالية  العالية،  ال��روح  على  نفو�سهم  تتوطن  اأن 
اأفراده  اإال يف جمتمع ن�ساأ  ال�سلوك، هذا لن يكون 
يف حياتهم االأوىل، على اأ�سلوب متميز يف املعاملة، 

ونهج وا�سح من التقدير مبكانة اجلميع.
يفعل هذا ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله ليغر�س 

 منهج رعاية الأطفال 
عند امل�سلمني   

• عبد الكرمي العامري/ باحث اجتماعي

روي اأن النبي محمد  نظر ذات 
وقال:  الأطفال  بع�ض  اإل��ى  مرة 
ِمن  الزمان  اآخ��ر  لأطفال  )وي��ل 
اآبائهم( فقيل: يا ر�سول اهلل، ِمن 
)ل،  فقال:   الم�سركين اآبائهم 
من اآبائهم الموؤمنين..ل يعّلمونهم 
�سيئا من الفرائ�ض، واإذا )تعّلم( 
اأولده��م، منعوهم، ور�سوا عنهم 
بعر�ض ي�سير من الدنيا، فاأنا منهم 

.)بريء، وهم مني براء
من ال�سروري للآباء والأمهات اأن 
واأن ل  اأطفالهم،  بتربية  يهتّموا 
ت�سغلهم �سواغل الدنيا عن ذلك ما 

ا�ستطاعوا..
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◄  بقلم: والء ال�سفار 

اإحياء لنف�س  تعّد �سقاية املاء من اأعظم ال�سدقات التي يثاب عليها االإن�سان كونها متثل 
ان�سانية، ولعلنا حينما ن�ستذكر ال�سقاية واملاء تنتقل اأذهاننا اإىل كربالء، تلك اللوحة الدامية 
التي امتزجت فيها الوح�سية االأموية بروح االإن�سانية التي حملها االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( 
وتربز لنا �سخ�سية العبا�س بن علي )عليهما ال�سالم( الذي قّدم نف�سه قربانا الإي�سال املاء 

و�سقي عياالت العرتة الطاهرة.
ورمبا لو تتبعنا كتب التاريخ جند اأن العبا�س )عليه ال�سالم( قد ورث ال�سقاية من اأجداده 
ات بني ها�سم و�سائر قري�س، وذلك  الطاهرين واآبائه الكرام، اإذ اأن ال�سقاية كانت من خمت�سّ
مِلا كان يّت�سف به بنو ها�سم من الُنبل وال�سرف وال�سخاء والكرم، فقد كانوا هم وحدهم 
االأ�سخياء فيما ي�سرفونه من اأموال ويبذلونه من طاقات يف �سبيل تاأمني املاء وتاأمني الطعام 
على �سيوف الرحمن وحجاج بيت اهلل احلرام، اإذ كان )ق�سي بن كالب( اأّول َمْن اأ�ّس�س �سقاية 
احلاج، وقام باإطعامهم، ثم ورثها من بعده ابنه عبد مناف، ثّم ابنه ها�سم، وعبد املطلب ثّم 
العّبا�س بن عبد املطلب �سّلمها اإىل ر�سول اهلل )�سّلى اهلل عليه واآله( يوم فتح مكة، وهكذا 
ا�ست�سقى االإمام اأمري املوؤمنني )عليه ال�ّسالم( ليلة بدر بعد اأن اأحجم اجلميع عنه واأتى باملاء 

اإىل خمّيم امل�سلمني.
واقتدى اأبو الف�سل العّبا�س باأجداده واآبائه الطاهرين، وباأخويه الكرميني االإمامني الهمامني 
احل�سن واحل�سني  )عليهما ال�ّسالم( يف ال�ّسقاية، وانتحل لنف�سه بكل اعتزاز وافتخار لقب 
)ال�ّسّقاء( ، وكان يقوم بال�ّسقاية يف كّل منا�سبة ويف كّل فر�سة تتيح له القيام بها وخا�سًة يف 

واقعة الطف حتى �سمي ب�ساقي عطا�سا كربالء.
ولكننا حينما منر بكتب املقاتل وما ينقله بع�س خطباء املنرب من الق�سة امل�سهورة التي ت�سري 
اإىل اأن العبا�س )عليه ال�سالم( توجه اإىل امل�سرعة وامتنع من �سرب املاء وحمل قربته وقطعت 
ميينه ومن ثم ي�ساره و�سرب بالعمود و�سقط �سريعا على رم�ساء كربالء وامتنع من العودة اىل 

اخليام خجال من ال�سيدة �سكينة )عليها ال�سالم(.
هذه الق�سة تبني يف اأحداثها اأن العبا�س )عليه ال�سالم( مل ي�سِق العيال املاء مما جتعلنا اأمام 
تناق�س عن �سبب ت�سميته ب�ساقي عطا�سا كربالء وهو مل يتمكن من اإي�سال املاء، االأمر الذي 
جعلني ابحث يف كتب التاريخ حتى تو�سلت اىل ان العبا�س )عليه ال�سالم( التزم باإي�سال 
املاء منذ الوهلة االأوىل التي حطت بها راحلة االإمام احل�سني )عليه ال�سالم( ار�س كربالء 
وكذلك احلال انه �سالم اهلل عليه متكن يوم العا�سر من حمرم اقتحام نهر الفرات عدة مرات 
وقام باإي�سال املاء اىل املخيم اذ انه كان يف كل حماولة يقوم مبالأ اعداد من القراب تتجاوز 
الع�سرات.واأكدت روايات معتربة ان عدد القراب التي مالأها العبا�س )عليه ال�سالم( تزيد 
عن ع�سرين قربة)1( يف حني بينت روايات اخرى ان العدد يرتفع اىل �سبعني قربة او�سلها 
جميعها للخيام اال انه خالل اقتحامه االخري للم�سرعة هاجمه القوم بال�سهام االمر الذي ادى 
اىل تعر�س القراب لتلك ال�سهام ونفاذ مائها فاحت�سن حينها القربة االخرية الي�سالها اىل 
اخيه احل�سني )عليه ال�سالم( وال�سيدة �سكينة الطفاء لهيب عط�سهما ولكن االعداء ا�ستهدفوا 
القربة واردوه بعد ذلك �سهيدا على رم�ساء كربالء.لذا فان العبا�س )عليه ال�سالم (كان �ساقيا 
للماء منذ نعومة اأظفاره وحتى اخر حلظة من حياته ف�سالم عليه حني ولد وحني ا�ست�سهد 

وحني يبعث حيا .
)1(   العّبا�س )عليه ال�سالم( رجل العقيدة واجلهاد تاأليف : ال�سيد حمّمد علي يو�سف ااُل�سيقر 

�سفحة )98( 

العبا�ض  واملاء 


بتعاليم .. واالعتداد  باأنف�سهم،  الثقة  االأم��ة  اأطفال  نفو�س  يف 

ربهم.. الأن االأطفال هم املثبت اخل�سب لكل تقليد، عن طريق 
املحاكاة.

االهتمام  ل��راأي��ن��ا  خ��ط��وات،  ال�سريف،  املنهج  م��ع  �سرنا  ل��و 
املتزايد، الذي مل حتظ به الطفولة يف اأي ع�سر من الع�سور.

وهذه بع�س مالمح الرعاية:
1� مل تكن الرعاية قا�سرة على من يعي�س يف كنفه، اأو حتت 
اأ�سلوب ينتهجه  اإن ذلك  �سقف بيته �سلى اهلل عليه واله، بل 
املباركة  تربيته  يف  كما  اأث��ره،  ليقتفوا  ير�سمه  مبداأ  الأمته، 

الأ�سامة بن زيد واأن�س بن مالك، عندما كانوا اأطفاال.
حتى  اأم��ه،  بطن  يف  اجلنني  يتكون  اأن  منذ  يبداأ  االهتمام   �2
ي�سري م�ستد العود، بالغا مبلغ الرجال، قادرا على الت�سرف 

يف �سوؤونه.
3� ياأمر بال�سالة على االأطفال اإذا ماتوا.

4� يحث على العناية باحلامل، من اأجل �سالمتها، وجنينها.
5� حتى ال�سقط الذي مل يكتمل منوه عندما يخرج من بطن 

اأمه ميتا ياأمر بتغ�سيله وتكفينه وال�سالة عليه ودفنه.. 
عقليا  رعايتهم  لالأطفال،  ال�سليم  التوجيه  اأمته  ير�سخ يف   �6

و�سلوكيا. 
7� يعودهم على �سعائر الدين وهم �سغار حتى تتوطن نفو�سهم 

عليها في�سبح ذلك ماألوفا لديهم عند الكرب.
8� كان النبي �سلى اهلل عليه واله اأبًا عطوفا، الأطفال امل�سلمني 
عموما، يفرح بقدومهم للحياة، في�سارك يف اختيار االأ�سماء، 
الكرمية،  يده  يف  الطعام  يعطيهم  اآذانهم،  يف  ويقيم  ي��وؤذن 

يعالج ما يطراأ لهم من اأمرا�س، وميازحهم.
9� يظهر �سدة عطفه على االأطفال يف منعه التفريق يف ال�سبي 
بني الوالدة وولدها، فيقول �سلى اهلل عليه واله: )من فّرق بني 

والدة وولدها فّرق اهلل بينه وبني اأحبته يوم القيامة(.
بالن�سبة  اجلانب  يهمل هذا  الر�سول مل  املادية،  الناحية   �10
للطفل اأو اجلنني الذي يتوفى والده اأو اأحد ممن تربطه بهم 
حقوقه،  �سمان  االإ�سالم  كفل  فقد  ال�سرعي،  امل��رياث  �سلة 
اأعطى له ن�سيبه كامال، جتعل الو�ساية عليه ملن يرعى حق 
اهلل يف ماله، ينّميه حتى يكرب، وي�ستطيع الت�سرف يف ماله، 
اأمر امل�سلمني وليًا ملن ال ويل له. قال تعاىل: )فاإن  جعل ويل 

اآن�ستم منهم ر�سدا فادفعوا اإليهم اأموالهم( الن�ساء/6.
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اإدري�ض 
 زرهون، مدينة جبلية مغربية تقع قرب مدينة مكنا�ض وت�سمى اأي�سا 
مدينة مولي اإدري�ض زرهون، ن�سبة اإىل موؤ�س�ض الدولة الإدري�سية اإدري�ض 

الول.
تعد زرهون من اأوىل املدن المازيغية يف منطقة �سمال اأفريقيا، اإذ اتخذها 
المام اإدري�ض الول، عا�سمة لدولته بعد �سنة 788 ميلدية، لتمثل بذلك 
دولة  لأول  عا�سمة  بتاريخها،  والكبرية  بحجمها،  ال�سغرية  املدينة  هذه 

اإ�سلمية باملغرب، م�ستقلة عن امل�سرق

موؤ�س�ض دولة الدار�سة

• تقرير: املهند�س طالب هاين اخلفاجي
خا�س/ الرو�سة احل�سينية

مدينة زرهون
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• تقرير: حممد الي�ساري 

حتيط اجلبال مبدينة زرهون من كل ناحية، فاأ�سبح لها موقعا دفاعيا 
)االول(  االأكرب  اإدري�س  جعلت  التي  االأ�سباب  من  ذلك  ولعل  طبيعيا، 

يتخذها عا�سمة لدولته النا�سئة.
بها  االأثرية كما حتيط  الرومانية  املدينة مدينة )وليلي(  وجتاور هذه 
بع�س االآثار الرومانية االأخرى اأهمها احلامة التي كانت متتاز مبياهها 

الكربيتية.
ادري�س  �سهرة  �سهرتها من  اتخذت  التي  املدينة  لهذه  االويل  التعريف 
االول املدفون فيها، ياأخذنا الأن نتعرف على �سخ�سية هذا ال�سيد الذي 

ُكتب له اأن يكون موؤ�س�س اأول دولة ا�سالمية يف اأق�سى املغرب العربي:
مل ن�ستغرب اال�ستقبال الطيب واملميز الذي ا�ستقبلنا به متويل املرقد 
ال�سيد )ر�سيد ال�سبيهي القدوري( حينما علم اننا من العراق فبادرناه 
بال�سوؤال عن معنى "ال�سبيهي" فقال" هذا اال�سم جاء من ت�سّبه جّدنا 

اأدري�س بالنبي حممد �سلى اهلل عليه واآله".
االول  ادري�س  ال�سيد  املرقد"  �ساحب  عن  معّرفا  ر�سيد  ال�سيد  وب��نّي 
احل�سني هو ادري�س بن عبداهلل بن احل�سن املثنى بن احل�سن ال�سبط 
بن االمام علي ابن ابي طالب )عليهما ال�سالم(. موؤ�س�س دولة االدار�سة 

باملغرب االق�سى واليه ن�سبتها. 
ُقتل  التي  فخ  معركة  بعد  االنظار  عن  ادري�س  ال�سيد  ت��وارى  واكمل" 
املثنى  بن احل�سن  املثلث  بن احل�سن  بن علي  اخيه احل�سني  ابن  فيها 
ثار  والتي  ال�سالم.  ابي طالب عليهما  بن  بن علي  ال�سبط  بن احل�سن 
�سطر  وجهه  فوىل  169ه���،  �سنة  الهادي  العبا�سي  اخلليفة  على  فيها 
م�سر متخفيا يف الربيد وعربها حتى ا�ستقر يف �سمال افريقيا باملغرب 
االق�سى �سنة 172ه�، فنزل على قبيلة بربرية تدعى )اأوربة( واأمريها 
يومئذ ا�سحق ابن حممد بن عبد احلميد، يقيم يف مدينة )وليلي( على 
مقربة من مراك�س وقد عرفه بنف�سه وا�ستجار به، فاأكرمه وجمع قبائل 
الرببر على دعوته فبايعوه بعد ان عرفوا قرابته من ر�سول اهلل �سلى 

اهلل عليه واآله.
وملا متت البيعة لل�سيد اأدري�س جهز جي�سا كبريا فغزى بالد )تام�سنا( 
وما حولها ففتح معاقلها وح�سونها، وا�سلم من كان من اهلها على دين 

اليهودية والن�سرانية.
ويف عام 173ه� توجه اىل املغرب االو�سط فغزا )تلم�سان( ومن بها من 
قبائل الرببر، فا�ست�سلموا له وبايعوه، وبنى يف تلم�سان م�سجدا ثم عاد 

اىل وليلي. 
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با�سم  املدينة  هذه  ر�سيد" �سميت  ال�سيد  قال  زره��ون  ا�سم  معنى  وعن 
اأول من بنى هذا ال�سريح هو امللك  )زرهون( ن�سبة اإىل )ُزر ُهنا( واأن 

اإ�سماعيل اأحد ملوك املغرب ال�سابقني".
اإدري�س  ال�سيد  من  واملنحدرة  املغرب  يف  املعروفة  ال�سالالت  وتابع" من 

االول هم )القدري والبوجي�سي والعلويني(.
وفيما يخ�س الطقو�س واملنا�سبات التي يحييها حمبي واأتباع اهل البيت 
عليهم ال�سالم عند مرقد ال�سيد ادري�س قال" هناك مو�سم ديني نقوم فيه 
بالطقو�س الدينية فياأتي الزائرين من املدن املجاورة ومنهم )املديحيني 
والعارفني( باهلل �سبحانه وتعاىل، وهناك ال�سوفيني الذين ي�ستخدمون 
خارج  من  القادمني  الزائرين  عن  ف�سال  الدينية،  الطقو�س  يف  الطبول 
املغرب من دول ماليزيا والفلبني وجنوب اإفريقيا واأمريكا والعراق واإيران 

وغريها". 
وذكًر" ان هناك كرامات كثرية راأيتها على مر ال�سنني".

واأو�سح ال�سيد ر�سيد" اأن هناك معاناة من نق�س املوارد اخلا�سة باملرقد، 
و�سيانة اأروقته وجتديد ما هو بحاجة اىل اعمار، كما ان هناك قلة موارد 
التي  واملنح  الهدايا  على  نعتمد  فنحن  املرقد  هذا  يف  للعاملني  بالن�سبة 
ت�سلنا من املُهتمني والزائرين املحليني والقادمني من الدول اال�سالمية، 

وهي ال تكفي بطبيعة احلال ل�سد احلاجة".

نبذة تاريخية
وحتدُثنا امل�سادر عن البيعة االأوىل باملغرب، التي بايع املغاربة مبوجبها 
اأنها كانت بداية عهد جديد  اإدري�س االأول �سنة 172ه� ملكًا لهم. وكيف 
اأبي زرع" يف  "ابن  املوؤرخني  الغرب، ومن هوؤالء  وامل�سلمني يف  لالإ�سالم 
كتابه "رو�س القرطا�س" اإذ يقول عن هذه البيعة ما يلي: "بويع اإدري�س 
�سنة  املعظم  رم�سان  �سهر  من  اجلمعة  يوم  وليلي  مبدينة  اهلل  عبد  بن 
والقيام  االإم��ارة،  على  بايعوه  اأورب��ة.  قبائل  بايعه  من  اأول  وكان  172ه��� 
قبائل  اأتته  ذل��ك  بعد  ثم  واأحكامهم،  وغزواتهم  و�سلواتهم  باأمرهم 
وملاتة،  وزواوة،  زواغ��ة،  ومنهم  املغرب،  اأهل  من  الرببر  واأ�سناف  زناتة 
الوفود  تتابعت  اأن  اإىل  وغمارة...  ومكنا�سة،  وتفزة،  وغياتة،  و�سدراتة، 

من االأقاليم ال�سحراوية.."
له،  واتخذ مدينة )وليلي( عا�سمة  العبا�س  بني  ادري�س طاعة  وقد خلع 
فهمَّ اخلليفة العبا�سي هارون الر�سيد باإر�سال جي�س ملحاربته ومَنعه من 
ذلك بعد امل�سافة وم�سقة الطريق وقدَر ان جي�سه لو ُهزم لكان ذلك اغراء  متويل املرقديتحدث اىل كاتب التقرير
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الإدري�س وحثًا له على موا�سلة الهجوم على الدولة يف م�سر وال�سام، فلجاأ 
هارون الر�سيد اىل حيلة للتخل�س من ال�سيد ادري�س وبعث له رجال داهية 
هو )�سليمان بن جرير ال�سماخ( وكان طبيبا، فتظاهر الإدري�س باخلروج 
على بني العبا�س، فاطماأن اليه وقّربه واخذ ب�سحر بيانه وطالقة ل�سانه، 
وبعد ذلك اأتى ادري�س من ماأمنه، فقد د�س له ال�سم فقتله وهرب، غري ان 
الرببر ظلوا على اخال�سهم الإدري�س فبايعوا ابنه ادري�س الثاين ودانوا له 

كما دانوا الأبيه من قبله.

بيان ادري�ض الول
اأعلن اإدري�س دعوته اإىل املغاربة، ون�سر بيانه االأول ومما جاء فيه بح�سب 
العاملني  الرحيم. احلمد هلل رب  الرحمن  ب�سم اهلل  التاريخية:  امل�سادر 
اإال اهلل  اإله  اأطاعه، وعاقبة ال�سوء ملن عانده، وال  الذي جعل الن�سر ملن 
من  وخريته  ور�سوله  عبده  حممد  على  اهلل  و�سلى  بالوحدانية.  املتفرد 
نبيه  و�سنة  اهلل  كتاب  اإىل  اأدعوكم  فاإين  بعد:  اأما  الطيبني،  واآل��ه  خلقه 
�سلى اهلل عليه واآله، واىل العدل يف الرعية والق�سم بال�سوية ورفع املظامل 
واالأخذ بيد املظلوم واإحياء ال�سنة واإماتة البدع واإنفاذ حكم الكتاب على 
القريب والبعيد.. اعلموا يا معا�سر الرببر اأين اأتيتكم واأنا املظلوم امللهوف 
الطريد ال�سريد اخلائف املوتور الذي كرث واطره وقل نا�سره وقتل اإخوته 
يقول ومن ال يجيب  اإذ  فاأجيبوا داعي اهلل عز وجل  واأهلوه،  واأبوه وجده 
داعي اهلل فلي�س مبعجز يف االأر�س ولي�س له من دونه من اأولياء اأولئك يف 

�سالل مبني...(.
ال�سيا�سي،  امل�سروع  موؤ�سرا على جناح هذا  الديني كان  املنطلق  اإن هذا 

فراح اإدري�س االول ي�سع اللبنات االأوىل لكيان دولته اجلديدة. ويف عهده 
املغرب  ب��الد  من  حوله  من  اأخ�سع  وق��وي،  كثيف  جي�س  للدولة  انتظم 
على  ت��زال  ال  كانت  التي  القبائل  بني  االإ���س��الم  ون�سر  الكثري،  االأق�سى 

املجو�سية اأو اليهودية اأو امل�سيحية مثل قندالوة وبهلوانة ومديونة..
ثم تقدم فاأخ�سع تلم�سان يف املغرب االأو�سط، وبهذا متكن اأمره وا�ستقر 
حكمه واأر�سى قواعد الدولة الفتية، وجنح يف اأن يقيم ملكًا وطيدًا دعامته 

العدل واإن�ساف النا�س ا�ستمر لقرابة قرنني.
من  العديد  بجلب  )793-828م(  الثاين  اإدري�س  ابنه  قام  وفاته  وبعد 
احلرفيني من االأندل�س وتون�س، فبنى فا�س وجعلها عا�سمة الدولة، ودعم 

وطائدها.
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ي���������رفُّ ق�����ل�����م�����ي  ع������ل������ى  روح 
م������������������ازال ي�����ل�����ث�����م�����ه ال��������ن��������داء 
ت����ر�����س����وع����ل����ى ج�����ف�����ن ال���ق�������س���ي����  
وت���������س����ي����خ اأح�����ج�����ي�����ة ع����ل����ى األ�������

ت������ت������ع������ان������ق ال������ك������ل������م������ات م���ث���� 
اأّن  ت�����ن�����ب�����ي�����ك  ور����������س���������ال���������ة 
�������س������ري������ك م�����ام�����ع�����ن�����ى اخل�����ل�����و
اأزا   ح������ج������ب  وت�������������س������اق������ط������ت 
ه��������ي ���������س��������ورة امل�������ق�������ت�������ول ت������اأ
اأدم��������ع��������ا  ي����������رّت����������ل  ذا  ه����������و 
ج�����رح�����ه  ي�����ب�����ل�����������س�����م  ذا  ه���������و 
رح��������م��������اك خ��������ذ ب������دم������ي ف�����اأن������
ع���ج���ب���ا اأمل������ل������ُم ب������احل������روف ف��ك��ي��� 
����س���م���ا اىل  ال�������و��������س�������ول  ك�����ي�����ف 
ه�����ب�����ن�����ي اأرّت��������������������ل األ���������������ف ق���ا
ط��������ف ب�����ال�����������س�����م�����اء م�����ك�����اب�����را 
اأف����������ه����������ل ت��������������رى م������ل������ك������ا ل����ه 
ط������ع������ن ال�������������س������ي������وف ب���ق���ل���ب���ه 
ي������ا�������س������ي������د ال�������ك�������ل�������م�������ات ك����ل
ف������������������اإذا اأط������������������ّل ال������ث������ل������ج يف
ك����ّل����م����ا �������س������ري������ح������ك  واإىل 
ون�����������س�����ي�����ح ي������اع������ب������ا�������ض م������لء 
ت���ط���� ك������ي������ف  لأع���������ج���������ب  اإين 
ب��������ل ك������ي������ف ت����ق����ت����ل����ك الأل�����������و 
ك����ي����ف ا�����س����ت����ط����اع����وا ق����ط����ع ك���ّف���� 
ك���������ف���������اك ن������ب�������������ض ح����ق����ي����ق����ة 
ك�������ف�������اك اإع���������������س�������ار امل�������ع�������ارك 
ع�������ان�������ق ب�������راي�������ت�������ك ال���������س����م����ا
وان���������������س�������ر ج���������راح���������ك اإن������ه������ا 
ي��������ام��������ن ت�����ل�����ف�����ع ب����ال����ق���������س����ي����� 
ح����رف  ع������ن  ف���ت�������س���ت  ك����ّل����م����ا  اأو 
ع������ان������ق������ت م����ل����ح����م����ة احل���������س����ي�����
م����ن ج������ي�������������ض  يف  وزح����������ف����������ت 
ف�������خ�������ر ل������ق������ل������ب������ك ل����ل����ق���������س�����

ن�������زُف   دم������ع������ا ودم�����������ع ال�������������روح 
ت���غ���ف���و  ال�������ع�������ني  يف  و�����������س����������ورة 
لجت���������ف  ذك���������������ري���������������ات  دة 
�������ح������ان������ه������ا وي�����������ج�����������ّن ع�������زف 
���������ل دع��������ائ��������ه ل�����ي�����م�����وت خ�����وف

ن�������ه�������اي�������ة ال��������ن��������اج��������ني ح���ت���ف 
ط���ف  امل�������������وت  م�����������وت  ك�������������اأن  د 
ل�����ت�����ه�����ا ي�������������داه ف�������ح�������ان ق���ط���ف 
 ك�����ُل�����ه ال���������س����ي����وف ف���ي�������س���ت���خ���ف ّ
ول�������دي�������ه م���������لء ال�������ك�������ون ع��ط��ف

وب��������رغ��������م م�����ا������س�����ن�����ع�����وه ي���ع���ف���و 
ط�����ي�����ف ُ وامل��������������وت  ح����ق����ي����ق����ة  ت 

������������ف ي���������دن���������و م�������ن�������ك ح�������رف 
ط�����رف  ل����������لأك����������وان  واأن��������������ت  ك 
ف�����ي�����ة ف�����ه�����ل �����س����ي���������س����اغ ط�����فُّ 
ف�������الر��������ض ب����ال���������س����ه����وات ت��ط��ف��و 
م�������ن ن������خ������وة ال�����ع�����ب�����ا������ض ن�������س���ف 
ط����ع����ن����ا ف�����م�����ا وه������ن������ت اأك������������ف ُّ
ق�����������س�����ي�����دة ل�����������س�����م�����اك ت���ه���ف���و 
ك�����ل�����م�����ات�����ن�����ا ف��������ه��������واك ����س���ي���ف 
ع���������س����ف����ت ب�����ن�����ا ح����������رب ن����خ����فُّ 
ق�����ل�����وب�����ن�����ا ف������ي������خ������اف ق�������س���ف 
ع����ن����ك ال���������س����ي����وف واأن�����������ت ���س��ي��ف

األ�������ف  ف�����ي�����ك  ح����������رف  وك����������ل  ف 
����������ك وه������������ي ل��������ل��������ق��������راآن ك������ّف 
و����������س���������ع���������اع ن����������������ور لي������ك������ف 
وه��������������ي ل���������لأي���������ت���������ام �����س����ق����ف 
ءل�������ع�������ّل دم���������ع ال�����غ�����ي�����م ي�������س���ف���و 
مل��������ج��������رة الأك��������������������������وان ك����ه����ف

�����س����رف  ف�������ه�������واك  لت������خ������ف  دة 
ل����ط����ف  ال���������ق���������ل���������ب  يف  ل�������������ه 
�������ن ف���������س����اع م������ن ع���ي���ن���ي���ك ع����رف 
امل������ع������ن������ى ول�����ل�����ك�����ل�����م�����ات زح������ف 
��������ي�������دة اأن��������ه��������ا ل�����ل�����ط�����ف وق�����ف
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قال اأبو عبداهلل عليه ال�سلم: الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

الأمر باملعروف 

اجلواب: 
ب�سمه تعاىل

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

وكان حاجبًا مينع من و�سول املاء للب�سرة يف الو�سوء فيجب 
اإزالته عند الو�سوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطلء 

به اإ�سكال، واهلل املوفق.

ومن الأمر باملعروف:
ال�سخاء والكرم واِليثار:

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

»ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وعن 
اخللق«  وح�سن  ال�ّسخاء  على  ِ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«. 
اِلنفاق على الأهل والعيال: 

فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكادُّ 
على عياله كاملجاهد يف �سبيل اهلل« وقال �سلى اهلل 
عليه واآله: »خريكم، خريكم 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�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

 

قال اأبو عبداهلل عليه ال�سلم: الأمر باملعروف قال اأبو عبداهلل عليه ال�سلم: الأمر باملعروف 
والنهي عن املنكر خلقان من خلق اهلل

الأمر باملعروف الأمر باملعروف 

اجلواب: 
ب�سمه تعاىل

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

وكان حاجبًا مينع من و�سول املاء للب�سرة يف الو�سوء فيجب وكان حاجبًا مينع من و�سول املاء للب�سرة يف الو�سوء فيجب 
اإزالته عند الو�سوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطلء اإزالته عند الو�سوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطلء 

به اإ�سكال، واهلل املوفق.

ومن الأمر باملعروف:
ال�سخاء والكرم واِليثار:

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

وفق فتاوى املرجع الديني االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

اجلواب: 
ب�سمه تعاىل

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

وكان حاجبًا مينع من و�سول املاء للب�سرة يف الو�سوء فيجب 
اإزالته عند الو�سوء، واإن كان يتعّذر ذلك ففي جواز الطلء 

به اإ�سكال، واهلل املوفق.

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 

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

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

اِلنفاق على الأهل والعيال: 

على عياله كاملجاهد يف �سبيل اهلل« وقال �سلى اهلل 
عليه واآله: »خريكم، خريكم 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«. 

يف اأحكام العبادات

الوجيز

نواق�ض الو�سوء
م�ساألة  23 : ينتق�ض الو�سوء مبا يلي : 

1 - 2 خرو البول اأو الغائط . 
3 - خرو الريح من الدبر . 

4 - النوم الغالب على احلوا�ض اأي ما يتعطل 
ما  به  ويلحق  والإدراك  والب�سر  ال�سمع  معه 

ُيذهب العقل كاجلنون والإغماء . 
5 - ا�ستحا�سة املراة كما �سياأتي . 

6- اجلنابة ، فاأنها ُتنق�ض الو�سوء وان كانت 
ل توجب اإل الغ�سل كما �سياأتي .

 م�ساألة  24 : ي�ستثنى مما تقدم من ناق�سية 
خرو البول والغائط والريح للو�سوء ما اإذا 
كان خرو اأحد الثلثة م�ستندًا اإىل املر�ض 
من  نف�سه  مي�سك  اأن  ل�ساحبه  ميكن  ل  الذي 
دائم    ب�  احلالة  هذه  يف  وي�سمى   ، خروجه 
فرة  له  تكن  مل  اإذا  فيما  وحكمه   ،احل��دث
انقطاع ت�سع الو�سوء وبع�ض ال�سلة اأن يتو�ساأ 
وياأتي بال�سلة ول يعتني مبا يخر منه من 
البول اأو الغائط اأو الريح م�ستندًا اإىل مر�سه 
، فانه باق على طهارته مامل ي�سدر منه حدث 

اآخر . 
 م�ساألة  25 : يجب الو�سوء لل�سلة الواجبة 
من  الطهارة  فيه  تعترب  اآخ��ر  واج��ب  ولكل 
احلدث الأ�سغر ، ويحرم على غري املتطهر اأن 
مي�ّض ببدنه كتابة القراآن الكري ، والأحوط 
   اهلل  ا���س��م اجل��لل��ة  اإن ل مي�����ّض  ل��زوم��ًا 

وال�سفات املخت�سة به تعاىل . 

وفق فتاوى املرجع الديني االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظّله الوارف(

�سوؤال :
هل يجوز تبادل الوّد واملحّبة مع غري امل�سلم اإذا كان جارًا اأو �سريكًا يف عمل اأو ما 

سابه�
اجلواب :

ب�سمه تعاىل
اإذا مل يكن ُيظهر املعاداة للإ�سلم وامل�سلمني بقول اأو فعل فل باأ�ض بالقيام مبا 
 ُ يقت�سيه الوّد واملحّبة من الرّب والإح�سان اإليه قال اهلل تعاىل: ل َيْنَهاُكُم اهللَّ
وُهْم َوُتْق�ِسُطوا  ن ِدَياِرُكْم اأَن َترَبُّ يِن َومَلْ ُيْخِرُجوُكم مِّ َعِن الَِّذيَن مَلْ ُيَقاِتُلوُكْم يِف الدِّ

َ ُيِحبُّ امْلُْق�ِسِطنَي  )8( �سورة املمتحنة. اإَِلْيِهْم اإِنَّ اهللَّ

�سوؤال :
 هل يجوز الت�سّدق على الكفار الفقراء كتابيني كانوا اأو غري كتابيني وهل ُيثاب 

املت�سّدق على فعله هذا

اجلواب :
ل باأ�ض بالت�سّدق على من مل ين�سب العداوة للحق واأهله ويثاب املت�سّدق على 

فعله ذلك واهلل العامل.

علي احل�سيني ال�سي�ستاين

الودُّ لغري امل�سلم
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◄اإعداد: هيئة التحرير

النهي عن الكلم 
يف ذات اهلل

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

  الفرائ�ض الفائتة يجب ق�ساوؤها كما فاتت، فان فاتت ق�سرًا يق�سيها ق�سرًا، واإن فاتت متامًا يق�سيها 
متامًا، ويجوز الق�ساء يف اأي وقت من الليل اأو النهار يف ال�سفر ويف احل�سر، فما فات املكلف من الفرائ�ض 
يف احل�سر يجب ق�ساوؤه متامًا واإن كان يف ال�سفر، وما فاته يف ال�سفر يجب ق�ساوؤه ق�سرًا واإن كان يف 

احل�سر. وما فات امل�سافر يف موا�سع التخيري يجب ق�ساوؤها ق�سرًا واإن كان الق�ساء يف تلك املوا�سع.

الفرائ�ض الفائته يجوز ق�ساوؤها فى اأي وقت من الليل او النهار فى ال�سفر او فى احل�سر ، و لكن ما 
يفوت فى احل�سر يجب ق�ساوؤه متاما و ان كان فى ال�سفر و ما يفوت فى ال�سفر يجب ق�ساوؤه ق�سرا واإن 
كان فى احل�سر، و م�ا ف�ات امل�سافر فى موا�سع التخيري يجب ق�ساوؤه ق�سرا و ان كان الق�ساء فى تلك 
املوا�سع ، و اما ما يفوت املكلف من ال�سلوات ال�سطرارية ك�سلة امل�سطجع واجلال�ض فيجب ق�ساوؤه 

على نحو �سلة املختار، و كذا احلكم فى �سلة اخلوف و �سدته. 

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�سيد ابو القا�سم اخلوئي )قّد�ض �سّره(

اآية اهلل العظمى ال�سيد ال�سي�ستاين )دام ظله الوارف(

ق�ساء الفرائ�ض الفائتة  
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رللرل 

ويف يوم من االأي��ام- كما ذكر ال�سيخ يف احدى امل��رات- كنُت جال�سًا يف �ساحة 
املدر�سة ُافكر يف كيفية الذهاب اإىل النجف، واإذا برجل على راأ�سي وقد بان عليه 
اأنه من التجار، وكان ياأتي يف ال�سابق اإىل املدر�سة حبًا منه الأهل العلم، والظاهر 
اأنه كان يتابع ن�ساطي العلمي وي�ساأل عني من دون وجود عالقة بيننا. جاء هذا 
الرجل و�سّلم وقال: ما لك متفكرًا؟ فقلت له: اأفكر يف الذهاب اإىل النجف، فقال: 
وما مينعك من الذهاب؟ فاأجبته: مينعني اأن ال�سفر ممنوع وخ�سو�سًا لل�سباب، 
وكان ذلك اإبان رجوع ال�ساه بعد �سقوط حكومة م�سّدق، فقال الرجل: ال عليك، 

اأعطني �سورك وبع�س املعلومات واترك االأمر يل.
 فعجب ال�سيخ من ذلك، لكن اهلل تعاىل اإذا اأراد �سيئًا هياأ اأ�سبابه، فاأعطاه ما 
يحتاجه وذهب الرجل، فما م�سى يوم واحد حتى عاد ومعه جواز �سفر اإيراين 
ر�سمي قد هياأه عن طريق بع�س اأ�سدقائه وعالقاته، ولعله دفع مااًل الأجل ذلك. 
وقال له: هذا جوازك، فهيئ نف�سك غدًا لل�سفر اإىل العراق. ويف ال�سباح جاء اإليه 
م�ستاأجرا له كر�سيًا يف �سيارة �سغرية مع ثالثة اأ�سخا�س، واأعطاه متاعًا لل�سفر 
وودعه، ف�سكر له ال�سيخ جميله ودعا له كثريًا. وحتركت �سيارتهم، فلما و�سلت 
اإىل قريب احلدود جاء �سيل ا�سطرهم اإىل املكث يومني، وبعدها وا�سلوا امل�سري 
اإىل بغداد، وتوقفت ال�سيارة بهم يف الكاظمية، فذهب ال�سيخ اإىل زيارة الكاظمني 
عليهما ال�سالم، وبعد فرتة توجه اإىل كربالء وت�سرف بزيارة �سيد ال�سهداء، ثم 

توجه �سوب النجف حيث االأمل، وال�سوق ال�سديد للحوزة العلمية فيها. 
وبعد الو�سول، توجه فورًا اإىل زيارة اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم، ثم نزل �سيفًا 
على �سديقه املرحوم ال�سهيد اآية اهلل ال�سيخ مريزا علي الغروي التربيزي قد�س 
اهلل نف�سه الطاهرة، الذي كان قد �سبقه بثالث �سنني يف الهجرة اإىل النجف، 
له غرفة يف مدر�سة  تهياأت  ثم  فنزل عليه �سيفًا يف غرفته مبدر�سة اخلليلي، 
القوام الواقعة خلف م�سجد الطو�سي، وكانت هجرته من قم اإىل النجف يف حدود 

�سنة 1371ه�.ق.

رلت�جيرليللع 

من هو 
مدينة  يف  ه���.ق(   1345( �سنة    التربيزي  ال�سيخ  ولد 
عليه  واآل��ه  ملحمٍد  بالولء  ُعرفت  كرمية  اأُ�سرٍة  يف  تربيز، 
وعليهم ال�سلة وال�سلم، وكان والده احلا علي من التجار 
فن�ساأ  والتقوى،  بال�سلح  املعروفني  ومن  تربيز  مدينة  يف 
يف رعاية والديه ، حتى بل �سن ال�ساد�سة، فدخل املدر�سة 
امل��دار���ض  يف  ال��دخ��ول  وتكلفة  �سعوبة  رغ��م  الأك��ادمي��ي��ة 
احلديثة يف ذلك الوقت، ولكن ل�سدة اهتمام والده به اأدخله 
فيها مما �ساعده على و فكره واطلعه على بع�ض العلوم 

احلديثة كالريا�سيات والهند�سة وغريها.
ونظرًا  والثانوية  البتدائية  مرحلة  اإكماله  وبعد  انه  ثم 
بع�ض  يقراأ  اأخذ  املعال  اإىل  وطموحه  العلم  لطلب  لع�سقه 
املتون يف ال�سرف والنحو واملنطق والبلغة، تارًة عند اأحد 
امل�سايخ، واأخرى يقراأ هو بنف�سه، وقد فا اأباه يف اأن ياأذن 
له باللتحاق بركب احلوزة، ولكن ل�سعوبة الظرف املعا�سي 
مل  الثانية،  العاملية  احل��رب  اإب��ان  العلم  لأه��ل  وال�سيا�سي 
اإ�سفاقًا عليه، فاإّن ما اختاره طريق  ياأذن له والده يف ذلك 
معه  ي�سركه  اأن  وال��ده  عليه  عر�ض  بالأ�سواك.وقد  مليء 
الأب  جعل  مما  قاطعًا  رف�سًا  ذلك  رف�ض  ولكنه  جتارته،  يف 
العطوف يذعن اإىل طلب ولده فاأذن له يف ذلك فكانت فرحًة 
عظيمة لهذا الفتى الذي ُقدر له اأن يكون من اأ�ساطني احلوزة 

وفحول العلماء وكبار املراجع.
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 مرجعيته
لقد ت�سّدى ال�سيخ التربيزي للمرجعية بعد وفاة اأ�ستاذه االإمام اخلوئي قد�س 
�سره، بعد طلب جمع من العلماء والف�سالء الذين راأوا فيه اجلدارة والكفاءة 
العلمية والعملية ملن�سب املرجعية، واأ�ساد بف�سله الكثري من اأ�ساتذة احلوزة 
العلماء  من  ل�سبعٍة  تر�سيحها  عن  املدر�سني  جماعة  اأعلنت  كما  وف�سالئها 

للمرجعية، كان اآية اهلل العظمى املريزا جواد التربيزي دام ظله من �سمنهم.
وكذلك اأ�سدرت جماعة روحاين مبارز طهران عن طرحها لثالثٍة من العلماء 
وكان ال�سيخ من �سمنهم، واأخذت مرجعيته ترتقي وتت�سع �سيئًا ف�سيئًا يف اإيران 
و�سوريا  ولبنان  والبحرين  وقطر  والقطيف  وال�سعودية  كالكويت  وخارجها، 

والعراق، وكذلك يف البلدان االوروبية وا�سرتاليا واأفريقيا.  

 م�ؤلفاته

اأ � الفقه:
1 � ر�سالة تو�سيح امل�سائل

2 � امل�سائل املنتخبة العبادات واملعامالت
3 � �سراط النجاة 6 جملدات

4 � منهاج ال�ساحلني 2 جملدات:
اجلزء االأول: العبادات

اجلزء الثاين: املعامالت
5 � منا�سك احلج

6 � ا�ستفتاءات يف م�سائل احلج
7 � اأحكام الن�ساء يف احلج والعمرة

8 � التهذيب يف منا�سك احلج والعمرة 2 جملدات
9 � كتاب الق�سا�س

10 � اأ�س�س الق�ساء وال�سهادة
11 � اأ�س�س احلدود والتعزيرات

12 � طبقات الرجال، بحث و�سيع يف الرجال
13 � حا�سية على العروة الوثقى

ب � اُل�سول:
1 � اإر�ساد الطالب يف �سرح املكا�سب، اأربع جملدات مطبوع.

2 � درو�س يف م�سائل علم ااُل�سول:
اجلزء االأول: مباحث االألفاظ

اجلزء الثاين: مباحث االألفاظ
اجلزء الثالث: االأمارات وااُل�سول العملية

اجلزء الرابع: مباحث اال�ست�سحاب
اجلزء اخلام�س: التعادل والرتاجيح � االجتهاد والتقليد

ج � العقائد:
1 � اعتقاداتنا

2 � االأنوار االلهية يف امل�سائل العقائدية
3 � فدك

4 � نفي ال�سهو عن النبي �سلى اهلل عليه واآله
5 � ر�سالة خمت�سرة يف الن�سو�س ال�سحيحة على امامة االأئمة االإثني ع�سر 

عليهم ال�سالم
6 � ر�سالة خمت�سرة يف لب�س ال�سواد

7 � ظالمات فاطمة الزهراء �سالم اهلل عليها
8 � عبقات والئية
9 � تنزيه االأنبياء

10 � ال�سعائر احل�سينية

 وفاته
بعد معاناة مع املر�س انتقل اآية اهلل العظمى ال�سيخ املريزا جواد التربيزي )قد�س 
�سره( اىل جوار ربه يوم 29 �سوال من عام 1427ه� املوافق 2006/11/21 عن 
الوحيد اخلر�ساين يف قم،  الديني  عمر يناهز 82 �سنة، و�سلى عليه املرجع 
اال�سالمية  البالد  كل  وعم احلزن يف  اعالمه  علم من  الدين  افتقد  وبفقده 
وتعطلت احلوزات عن الدرا�سة واأقيمت له جمال�س التعزية يف كثري من املدن 

اال�سالمية. ف�سالم عليه يوم ولد ويوم مات ويوم يبعث حيا.
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 ال�سيد داخل ح�سن
هو خطيب عراقي، و �ساحب مدر�سة متفّردة يف اأداء الأطوار احل�سينية بكل اقتدار ومتّكن ، حتى �سار الكثري من 

اخلطباء على نهجه يف القراءة والإلقاء.
يقول عنه ال�سيخ املتاأّلق )عبدالر�سول الب�سارى حفظه اهلل(: كنُت اأراه خطيًبا ل كاخلطباء ب�سمتِه وهيبته ، 
وكنُت اأ�سمعه واأنا اأنظُر اإىل احلا�سرين و قد علهم الن�سيج لقدرته الفائقة يف نقل اأجواء احلدث وت�سويره بكل 

تفا�سيله .. فينتابني العجب من هذه القدرة الفريدة.
ا وافًرا من الإعلم ل على امل�ستوى اخلطابي ول على م�ستوى التاأليف، وعندما ت�سمعه للمّرة الأوىل  مل ينل حظ
يخّيل اإليك اأّنك ت�سمع عميد املنرب احل�سيني ال�سيخ الراحل )اأحمد الوائلي( رحمه اهلل بوا�سع رحمته ، �سواًء يف 
طرحه اأو لغته العربية القوية ، ول غرو يف ذلك فقد كان تلميذه الذي كان يوليه العناية يف م�سواره اخلطابي 
اإ�سافًة اإىل ال�سداقة احلميمة التي كانت تربطهما حتى غدا ال�سيد داخل �سورًة م�سّغرة لعميد املنرب احل�سيني. 
ومّما يح�سن الإ�سارة اإليه هنا اأّن ُجّل الق�سائد احل�سينية التي كتبها الدكتور الوائلي كان ال�سيد داخل ح�سن يلقيها 

على املنرب .. 

في حوار مع 
الخطيب الحسيني السيد داخل حسن:

الإمامة هي التلخي�ض العملي جلهود 
النبوة عرب التاريخ

•  حوار  : ح�سني ال�سالمي-يحيى الفتالوي

�سنحت ملجلة الرو�سة احل�سينية فر�سة اللقاء به فكان لها معه 
هذا احلوار.  

 خلل من  ت�ستقرئون  كيف    

احل�سيني  املنرب  مدر�سة  واق��ع  مو�سوعية  روؤي��ة 
عقائديا وثقافيا وا�سلحيا ح�سب ما عاي�ستموه 

اأنتم واإىل الآن
التي يرتكز عليها كيان  اأهم املقومات   لعل من 
به  نعني  ال  الت�سيع  م�سطلح  على  ونركز  نوؤ�سر  وعندما  الت�سييع 
اإال اال�سالم ال�سايف من ال�سوائب والرت�سبات والرتاكمات العالقة 
التاريخية املختلفة، فال  الغا�سمة عرب االدوار  ال�سيا�سات  ب�سبب 
نعني بالت�سيع اإال الوقوف على الروافد اال�سيلة واملنابع املعتمدة 
العقيدة  هذه  فا�ستمرارية  امل�سادر،  وغري  املزور  غري  لالإ�سالم 

ت�ستمد قوتها عرب ثالث موؤ�س�سات:
اأ� موؤ�س�سة املرجعية الدينية ب � موؤ�س�سة الزيارة ج � موؤ�س�سة املنرب 
واإجابتكم  املنرب احل�سيني  االآن عن موؤ�س�سة  والكالم  احل�سيني، 
العقائدية  املوؤ�س�سة  لهذه  املو�سوعية  الروؤية  عن  �سوؤالكم  عن 

الثقافية االإ�سالحية يف ما�سيها وحا�سرها وم�ستقبلها.
ا�ساتذة  من  املتقدم  اجليل  عا�سرنًا  عامًا  اربعني  من  اأكرث  قبل 

هيبته  للمنرب  الذين حفظوا  احل�سينية  وفر�سان اخلطابة  املنرب 
احل�سيني  اخلطيب  كان  فقد  الر�سايل،  ودوره  وكرامته  وحرمته 
عمالقًا مهابًا، وقورًا عزيزًا برغم ب�ساطة احلياة و�سظف العي�س، 
وقد دونت �سري وتراجم اأعالم اخلطباء الكبار من اجليل الرائد 
على �سفحات كتاب " معجم اخلطباء" الذي طبع منه االآن ثالثة 
ع�سر جملدًا والرابع ع�سر جاهز للطبع �سنقدمه قريبًا باإذن اهلل.
احللي،  �سالح  ال�سيد  اأمثال  خمتلفة  اأجيال  من  االعالم  وهوؤالء 
كاظم  وال�سيد  واليعقوبي  �سبتي  كاظم  وال�سيخ  ق�سام  واب��ن 
ب�سماتهم  تركوا  ممن  وغريهم  نوح  كاظم  وال�سيخ  اخل�سري 
و�سجلوا مواقف جريئة يف مقارعة امل�ستعمرين يف ثورة الع�سرين 
الالحق  اجليل  كذلك  امل�سرفة،  املبدئية  املواقف  من  وغريها 
وال�سيد ح�سن  القباجني  وال�سيد ح�سن  ال�سيد جواد �سرب  اأمثال 
ال�سخ�س وال�سيد عبد الزهراء احل�سيني وال�سيخ اأحمد الوائلي 
ق�سام،  وال�سيخ جواد  وال�سيد ح�سن �سرب  النويني  وال�سيخ هادي 
امللحم  ح�سن  ال�سيد  طاهر  وال�سيد  البديري  مهدي  وال�سيخ 
وال�سيخ جميد العمري، و�سواهم من الراحلني وحتى بقية ال�سلف 
ال�سغري  ح�سني  حممد  وال�سيخ  ال��ه��اليل  جعفر  ال�سيخ  اأم��ث��ال 
باقر  وال�سيخ  ال.....  مرت�سى  وال�سيد  البكاء  عدنان  وال�سيد 
وال�سيخ  املالكي  فا�سل  ال�سيخ  اأمثال  الالحق  اجليل  اأو  املقد�سي 

  مل حت اأية 
ق�سية مبا حظيت 

به ق�سية الإمام 
املهدي)عجل 

اهلل تعاىل فرجه 
ال�سريف(من ثروة 

روائية
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في حوار مع 
الخطيب الحسيني السيد داخل حسن:

وال�سيخ  القزويني  احل�سني  عبد  وال�سيد  الكندي  العظيم  عبد 
باقر  وال�سيد  املهاجر  احلميد  عبد  وال�سيخ  ال�ساهرودي  مرت�سى 

الفايل وغريهم.
واخلطباء  وال�سعودية  والبحرين  الكويت  اخلليجيني يف  واخلطباء 
الفل�سفي  ال�سيخ  اأم��ث��ال  االيرانيني  اخلطباء  وبع�س  اللبنانيني 
الطريف  ح�سني  ال�سيخ  اأمثال  خوز�ستان   وخطباء  موالنا،  وال�سيخ 

وغريهم......
وارجو من االأخوة اخلطباء اأال يتح�س�سوا من ذكر ا�سمائهم، ولي�س 
مرجتل  الكالم  هذا  ولكن  اب��دًا،  الكرمية  ل�سخ�سياتهم  جتاهاًل 
ما  اإمنا  الالمعة  اال�سماء  كل  ت�ستقرئ  دقيقة  قائمة  هذه  ولي�ست 
االخ��وة  لكل  االح��رتام  مع  الذهن  اإىل  ويتبادر  البال  على  يخطر 
ومن  ا�سمائهم  ذكر  غفلت عن  الذين  االجالء  واخلطباء  االعزاء 
باأجزائه  اخلطباء"  "معجم  كتاب  اإىل  فلريجع  التفا�سيل  اراد 

الكاملة ويطلع على �سري هوؤالء االعالم الكرام.
يحمل  ال��ذي  هو  اأن اخلطيب احلقيقي  اأق��ول  اأن  اأري��د  واخلال�سة 

احل�سني )عليه ال�سالم(ر�سالة يف �سمريه وكيانه و�سرايينه.
هم  بع�سهم  عا�سرنا  الذين  املا�سني  اخلطباء  من  الكوكبة  وهذه 
الذين حفظوا للمنرب حرمته واأعطوه حقه وعا�سوا للح�سني ولي�س 
حّول  –من  اال�سف  مع   – فهناك  ال�سالم(،  احل�سني)عليه  يف 
بينما  اإىل عمل جتاري  املقد�سة  ور�سالته  ال�سالم(  احل�سني)عليه 
هناك من يعرف اأن عمله مقد�س يف املوؤ�س�سة احل�سينية ال�سريفة.

 املوؤ�س�سة هذه  اأن  ترون  وهل    

ال�سوابط  اأو  اللم�سات  بع�ض  اىل  بحاجة  الكبرية 
التي جتعلها حتاف على عراقتها وقوتها ودورها 

الر�سال
حقيقة  من  التهرب  وع��دم  االع��رتاف  من  الب��د   
كما  والقبول  الت�سجيل  نظام  لها  لي�س  املوؤ�س�سة  هذه  اأن  هي  مرة 
هو معمول به يف االكادمييات العاملية، وما من جلان فنية ت�سخ�س 
وتزكي �سخ�سية اخلطيب، وموؤهالته وكفاءته واإمنا اإذا مل اأقل اأنها 
تعي�س يف حا�سرها الفو�سى واأقول اأن ابوابها م�سرعة وفق تقاليد 
حرة ال حتدها �سوابط وموا�سفات و�سروط، واإمنا يدخل اإليها من 
اراد الدخول ويوؤ�سفني القول اأن الكثري من الهاربني من املدار�س 
والعاطل  املتقاعد  وال�سرطي  وحياتهم،  درا�ستهم  يف  والفا�سلني 
الذي ال عمل له يجد بهذه املوؤ�س�سة مالذًا للعي�س الرغيد ويتعامل 
جتاريًا، وللحديث �سجون ولي�س كل ما يعرف يقال، واأنا خائف على 
بع�س  بداأ  وقد   ، هكذا  فو�سوية  بقيت  اإذا  املوؤ�س�سة  هذه  م�ستقبل 
الغيارى باإيجاد موؤ�س�سات ومراكز ومعاهد لتاأهيل واإعداد و�سبط 
بع�س  قبل  من  واالنح�سار  االإح��ج��ام  وم��ا  الهامة،  املوؤ�س�سة  ه��ذه 

الطبقات املثقفة اأو النقد الالذع اأحيانًا اإال اإفراز لذلك.
ورابطات  واحت��ادات  نقابات  لها  االن  االجتماعية  القطاعات  وكل 
واالنهيار  الت�سدع  من  كيانها  على  واحلفاظ  ل�سيانتها  وجمعيات 
والفو�سى، واأت�سور اأن الكثري من املراقبني ير�سدون اخللل، ولكن 
ما باليد حيلة، ول�ست مت�سائمًا بل اإن �ساحتنا مليئة بال�سخ�سيات 

املنربية الكفوءة وكذلك الكثري من العنا�سر التي بادرت ولو ب�سكل 
متوا�سع لت�سكيل موؤ�س�سات ت�سب يف هذا احلقل.

احل�سيني  املنرب  موؤ�س�سة  ا�ستقاللية  امل�ستقبل  يف  اأرى  اأن  واأمتنى 
والكفاءة  ال�سدق  املعيار  وجعل  ال�سيقة،  واحلزبية  الفئوية  عن 
واحلق  املركزية  ال�سخ�سية  هو  اأن احل�سني  واالعتقاد  يف اخلدمة 
حول  اجلميع  يتمحور  واأن  وحيادية،  �سفافية  بكل  للجميع  امل�ساع 

�سخ�سيته العاملية.
اما اأذا بقينا نتخبط يف هذا الرتهل فال نرقى اإىل الطموح ونحقق 
واملعادالت  ال�سعب  الزمن  يف  ال�سعبة  التحديات  ونواجه  الن�سر 
ال�سعبة يف مواجهة اأعداء احل�سني )عليه ال�سالم(، فاحل�سني فكر 
ومبداأ وعقيدة يجب اأن تت�سح للعامل، واأما العواطف ال�ساخنة فهي 
الوهج الذي يحافظ على حرارة ت�سحية احل�سني )عليه ال�سالم(.

 املنربية جتربتكم  خلل  من    

ما اأهم العنا�سر التي ينبغي اأن تتوفر يف اخلطيب 
احل�سيني

اأعتقد اأن اأهم العنا�سر التي ينبغي توفرها لنجاح 
اخلطيب هي:

اأوًل: اجلمهور املن�سجم املتلقي واملتفاعل مع اخلطيب.
وامل��ت��زودة  ال��ع��ي��وب  م��ن  اخل��ال��ي��ة  اخل��ط��ي��ب  �سخ�سية  ث��ان��ي��ًا: 
مب�ستلزمات التاأثري واالقناع من ثقافة ومعرفة وفن وحتى ال�سوت 

ال�سادح له اأهمية بالغة.
على  لل�سيطرة  بالغة  اأهمية  له  ال�سوتية  الهند�سة  ت�سكيل  ثالثًا: 

اخلطيب وجناحه يف خطبته.
وثقافته  احل���ال  ملقت�سى  وم��راع��ات��ه  اخل��ط��ي��ب  ن��ب��اه��ة  راب��ع��ًا: 
وع�سمة  واللغوية  النحوية  االأخطاء  من  ل�سانه  و�سيانة  املو�سوعية 
تفكريه مبراعاة االآليات املو�سلة لذلك واالإكثار من حفظ الن�سو�س 

والوثائق الدينية وال�سرعية والتاريخية واالأدبية.

 حالة ظهور  موؤخرا  ن�ساهد   

من  الن�سو�ض  �سبط  يف  ايجابية  البع�ض  يراها 
عن  الن�سو�ض  بع�ض  ق��راءة  عرب  وذل��ك  اخلطيب 

طريق الأوراق، فكيف تقيمون ذلك
 من الغرابة ظهور م�ساألة القراءة على الورق بحجة 
�سبط الن�سو�س، وهذا خالف التقاليد الفنية املوروثة للمنرب، وكان 
ميكن اأن يذكر م�سمون الن�س وحمتواه وت�سقط هذه احلجة عندما 
نعرف اأن البع�س منهم يقراأ حتى اأبيات ال�سعر ومقاطع النعي على 
وبيدهم  يقراأوا  اأن  الب�سطاء  ي�ستطيع حتى  على هذا  وبناء  ال��ورق، 
االأوق��اف  وزارة  ر�سميًا يف  لي�س موظفًا  واخلطيب احل�سيني  ورق��ة، 
التي متلي عليه خطبة حمددة وال �سيا�سيًا مقيدًا مب�سالح ال�سيا�سة، 
واخلطيب الكفوء هو اخلطيب املرجتل املثقف احلافظ املبدع، وما 
عدا ذلك يجب اأن يذهب ملوا�سلة بناء �سخ�سيته اأو يبحث عن عمل 

اآخر خارج هذه املوؤ�س�سة ال�سريفة.
ويف نف�س ال�سياق ظهر املقلدون وقرا�سنة الكا�سيت الذين يعي�سون 

  اخلطيب 
احلقيقي هو الذي 

يحمل احل�سني 
)عليه ال�سلم(

ر�سالة يف �سمريه 
وكيانه و�سرايينه 

 ك��ت��ب ال�����س��ي��د داخ��ل 
لعّل  موؤّلفات  ع��ّدة  ح�سن 

من اأبرزها:
    
 
    
   

   
   
   
 


   
    




39ذو القعدة  1433ه��



على جمد غريهم وهم يجهلون اأنهم ي�سعون اىل اإلغاء �سخ�سياتهم وحتولهم اإىل كا�سيت 
ثان ال جديد له يف الفن املنربي، �سوى تقليد احلركات وال�سعال والعمامة، و�سمعت بع�سهم 
يقول لو كنت اأعرف اخلطيب الفالين كيف ياأكل اأكلت مثله!!واخلطابة اال�سيلة لي�ست كماأة 
تخرج من االأر�س مبا�سرة اإمنا حتتاج اإىل تدرج وان�سيابية واأن يتزود اخلطيب بعنا�سر 

النجاح منذ بواكري حياته وقدرته على احلفظ واالنطالق.

 اإىل اأي مدى �ساهمت الف�سائيات يف بث الر�سالة 

املنربية واإي�سال �سوتها اىل العامل، وهل لديكم ملحظات عن هذا 
النمط

 الف�سائيات لغة الع�سر واخلطيب يعر�س عقله على النا�س، وقدميًا قيل 
لعبد امللك بن مروان، نراك قد اأ�سرع اليك ال�سيب؟ قال: وكيف ال ي�سعى اإيل ال�سيب واأنا 
اأ�سبوع مرة، ويق�سد بذلك خطبة اجلمعة، فكيف مبن  اأعر�س عقلي على النا�س يف كل 

يعر�س عقله يوميًا على النا�س؟!
لقد كان اخلطيب فما م�سى يرقى املنرب ومهما كانت درجته ومكانته اخلطابية فهو ال 
اإليه  التي يقراأ فيها وي�ستمع  اأو املدينة  اإال على عدد حمدود يف داخل احل�سينية  يخطب 
الع�سرات اأو املئات، اأما االآن فهو يخطب بالهواء الطلق وبالف�ساء املك�سوف اأمام العامل كله، 
واأ�سبحت معتقداتنا واأفكارنا تعر�س على العامل، وهذا االأمر اأدى اىل وجوب عدم التطفل 
على هذه املوؤ�س�سة التي �سيدت بدم احل�سني )عليه ال�سالم( من قبل كل من هب ودب، 

ليتحدث با�سم الت�سييع والعقيدة واحل�سني )عليه ال�سالم(.
 ومن املالحظات التي اأعتقد اأن من ال�سروري التعليق عليها اأن هناك من ي�ستميت ويتف
باأ�ساليب ملتوية حتى يظهر على �سا�سات الف�سائيات من اأجل ال�سهرة واإ�سباع الف�سول 
واالأنانية، ولو كنت م�ست�سارًا يف هذه االأمور لبادرت فورًا اإىل اإلغاء العرو�س الف�سائية اإال بعد 
التمحي�س والفح�س الغني من قبل جلان و�سخ�سيات متخ�س�سة غري متاأثرة بالعالقات 
ال�سخ�سية التي ت�ساوم وتبيع وت�سرتي بدم احل�سني، من خالل ركة ما يعر�سونه، واحلديث 

�سائك ومعقد وا�سالحه �سعب وموجه ، واإنا هلل واإنا اإليه راجعون.
اأن يجمع  ي�ستطيع  اأو  املال  اأ�سبح من ميتلك  اأخرى حيث  �سيئة وخطرية  وهناك ظاهرة 
االموال بطريقة اأو باأخرى عرب و�سائط وو�سائل م�سبوهة وغام�سة يفتح ف�سائية ي�سرف 
عليها بنف�سه ويخ�س�سها لنف�سه ون�ساطاته امليتة، وكلما فتحت القناة جتد �سورته وا�سمه 
و�سل�سلة حما�سراته وتعاد باليوم الواحد ثالث اأو اربع مرات، ا�ستهتارًا بعقول النا�س وتراه 
ينتقل من مكان اإىل مكان ويقحم نف�سه ويزج كامراته يف كل منا�سبة مب�ستوى �سحل هابط، 
وهذه املوؤ�سرات تثري املزيد من عالمات اال�ستفهام، فلماذا اال�ستماتة على حب الظهور 
ومن هي امل�سادر املمولة لهذه االأعمال املكلفة وهناك من ال�سواهد ما ال اأحب اخلو�س 

يف تفا�سيلها الأنها تخلق م�ساكل نحن يف غنى عنها وكل هذا اإفرازات ال�ساحة الفو�سوية.

 وهل ينبغي للخطيب مراعاة الثقافات احلا�سرة 

يف جمل�سه
   اإن اخلطيب دائمًا معر�س حل�سور الثقافات املتنوعة وامل�ستويات 
املختلفة، وحتى االديان املتعددة، ففي هذا العام كنت يف الع�سرة االأوىل من املحرم يف 
بع�س  املجل�س  ال�سايف، وح�سر  ال�سيد علي  الكبري عند  االأبلة  اأقراأ يف م�سجد  الب�سرة 
االخوة االأ�ساتذة امل�سيحيني واأتذكر يف اأمريكا كان يح�سر بع�س الق�ساو�سة، واملجال يف 
هذا امل�سمار يكون خ�سبا حيث يكون باالإمكان احلديث عن عدالة االإمام اأمري املوؤمنني 
عليه ال�سالم مثال، وذكر �سواهد من تعامله اأيام حكمه مع امل�سيحيني وا�سرتاك بع�س 
بارا  وانطوان  ج��رداق  جورج  اأمثال  م�سيحيني  اأدب��اء  وذكر  الطف  واقعة  يف  امل�سيحيني 

وغريهم.
ويبقى املنهج الديني هو االطار الذي يتحدث اخلطيب من خالله وقد ي�ست�سهد ببع�س 
واإن  اإمنا هو مدر�سة للرتبية والهداية واالأخالق،  العلمية، واملنرب  اأو النظريات  امل�سائل 
اجلاليات التي حت�سر املجال�س �سواء هنا اأو يف الغرب هي نف�س اأبنائنا و�سبابنا اإال الذين 
ولدوا هناك ون�ساأوا منذ الطفولة فهم يف�سلون التحدث معهم بلغتهم، الأنها لغة ال�سارع 
واملدر�سة واال�سدقاء، واحيانًا حتى البيت، وال �سك اأن ربط ال�سورة العلمية واملعلومات 
اأو  وااللتفاتات  بال�سواهد  مر�سع  وحديث  مفهوم  باأ�سلوب  اخلطبة  و�سياغة  املعا�سرة 

اال�سارات العلمية له وقع يف نفو�س ال�سباب واجليل املعا�سر.

 الإمام لق�سية  التطرق  نود  حوارنا  ختام  قبل    

املهدي -عّجل اهلل تعاىل فرجه- لن�ستعلم منكم عن دورها يف توحيد 
سفوف الأمة واإزاحة �سواتر اخللف�

   من كربى الق�سايا العقائدية ق�سية االإمام املهدي )عجل اهلل تعاىل 
فرجه ال�سريف( وهي لي�ست مو�سع اختالف اأبدًا بل هي مو�سوع االجماع الدويل العاملي، 
التقليدي على  تيمية املعرت�س  ابن  االإ�سالمي مبا يف ذلك  ف�ساًل عن االتفاق واالإجماع 
اإال االإذعان واالعرتاف بق�سية االإمام املهدي الأنها متتلك  هكذا عقائد، ولكن ال ي�سعه 
مو�سع  فاإذا هي  بها،  املعرتف  امل�سادر  مئات  املثبتة يف  والوثائق  الروايات  ر�سيدا من 
البيت  اأهل  مدر�سة  اتباع  واإن  هويته،  حتديد  يف  يزال  وال  كان  االختالف  لكن  االتفاق 
عليهم ال�سالم يحددون هويته باأنه االإمام حممد املهدي بن احل�سن الع�سكري بن علي 
ال�سرعية  باأدلتها  نتناولها  ونحن  ذلك،  غري  يرى  وغريهم  ال�سالم(،  الهادي)عليهم 
الن�سو�س  من  كبريا  ر�سيدا  وامتالكها  االإ�سالمية  ووثائقها  الدينية  وم�ستم�سكاتها 
اأخرى مبا حظيت به ق�سية االمام  اأية ق�سية  وال�سنة املطهرة بحيث مل حتظ  والقراآن 
امل�ساألة  لهذه  عالقة  وال  روائ��ي��ة  ث��روة  ال�سريف(من  فرجه  تعاىل  اهلل  املهدي)عجل 
بالظروف االجتماعية ال�سعبة كما يزعم بع�س املحللني، ويقولون اأنه اإفرازات لظروف 
اأنتجت التطلع اإىل �سخ�سيته املخل�س واملنقذ  �ساغطة من اال�سطهاد والقهر والقمع، 
واإنه  وال�سنة  القراآن  امل�سدر  اإمنا  عندنا،  واالأ�سل  امل�سدر  هو  هذا  لي�س  ولكن  املحرر، 

حقيقة من حقائق واالإ�سالم و�سرورة من �سروراته.

 ماذا تود اأن تقول يف اخلتام 

   اأجيبكم بكل م�ساعر الغبطة واالعتزاز حمييا جميع االأخوة العاملني 
معكم يف الكادر املتاألق الذي بت�سافر جهودكم جميعًا يتبلور ويتوهج هذا العمل الرائد 
�ساحتنا احل�سينية،  املركزية يف  املجلة  املباركة،  الرو�سة احل�سينية  والطموح يف جملة 
املجلة العابقة بعطر ال�سهادة وال�سهداء واملتوهجة باأنوار الكرامة والعز واالإباء، واعتقد 
اأن كلماتها وحروفها تتنا�سق لتت�سل مبعامل ال�سرف والعقيدة التي اختطها �سيد ال�سهداء 
عليه ال�سالم وعلى هذا الرثى الطاهر، واأنا فخور ب�سرف اللقاء حتت راية احل�سني عليه 

ال�سالم.
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اأنه ال يطلق على كل كذبة بل على  البع�س   ويرى 
حالته  ع��ن  املو�سوع  تبدل  التي  الكبرية  الكذبة 
املنزل،  اهلل  كتاب  يف  االأمثل  االأ�سلية)ال�سريازي، 

ج9: 2006: 33(.  
   ورد يف �سورة 
املباركة،  النور 
-11 االآي�������ات 
ي�سمى  م��ا   26
بحديث االإفك. 
وه������و ع���ب���ارة 
ع������ن ق�����س��ي��ة 
َقذف باإحدى اأّمهات املوؤمنني من زوجات الر�سول 
اأهل  ويقول  و�سلم(.  واآل��ه  عليه  اهلل  الكرمي)�سلى 
بذلك.  املق�سودة  هي  عائ�سة  ال�سيدة  اأن  ال�سنة 
بينما يقول ال�سيعة اأنها مارية القبطية التي اأهداها 
املقوق�س ملك م�سر اإىل النبي)�سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم(، وهي اأم اإبراهيم)رحمه اهلل(. 

   رواية اأهل ال�سنة:
 ولنبداأ مبا لدى اأهل ال�سنة من رواية. فريوى عن 
مع  الغزوات  اإح��دى  كانت يف  اأنها  عائ�سة  ال�سيدة 
فقدت  وق��د  و�سلم(.  واآل��ه  عليه  اهلل  النبي)�سلى 
عقدها، فرجعت تبحث عنه. وعندما وجدت العقد، 
جال�سة  هي  وبينما  عنها،  ابتعد  قد  اجلي�س  ك��ان 
على  ووجدها  نامت.  اإليها،  يرجعوا  اأن  بانتظار 
تلك احلال �سفوان بن املعطل ال�سلمي فحملها على 
املنافقني  وبداأ بع�س  راحلته حتى حلقا باجلي�س. 
و  اأثاثة  بن  وم�سطح  �سلول  اأب��ي  بن  اهلل  عبد  مثل 
ح�سان بن ثابت وغريهم يخو�سون يف التحدث عن 
تلك احلادثة. وظهر لها اأن الر�سول)�سلى اهلل عليه 

واآله و�سلم( كان قد غرّي طباعه معها، فكان ي�سلم 
عليها ويخرج دون ذلك اللطف الذي كان يغدق به 
اجتاهها. وقد ا�ستكت لوالديها من ذلك. وبعدها 
و�سلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  الر�سول)�سلى  ا�ستدعى 
بن  ال�سالم(واأ�سامة  )عليه  طالب  اأب��ي  بن  عليا 
قال  بينما  عائ�سة،  ب��راءة  اإىل  اأ�سامة  فاأ�سار  زيد، 
يا ر�سول اهلل مل ي�سيق اهلل  ال�سالم(:  علي)عليه 
ت�ساأل اجلارية  واإن  والن�ساء �سواها كثرية،  عليك، 
واآل��ه  عليه  اهلل  الر�سول)�سلى  ف�ساأل  ت�سدقك. 

و�سلم( اإحدى ن�سائها، فاأّكدت له براءتها. 
وكانت هناك اأزمة بني االأو�س واخلزرج اإثر نقا�سهم 
لالأمر. وقد نزل قراآن بّراأها اهلل به من ذلك، وهي 

اإ�سارة اإىل االآيات املذكورة من �سورة النور.

: رواية اأهل البيت     
تويف  ملا  قال:  ال�سالم(،  الباقر)عليه  االإم��ام   عن 
اإبراهيم ابن الر�سول، حزن عليه ر�سول اهلل حزنا 
�سديدا. فلما راأت ذلك عائ�سة، قالت: ما يحزنك 
عليا  الر�سول  فاأمر  جريح.  اب��ن  اإال  هو  ما  عليه؟ 
بقتل جريح هذا. فلما ذهب علي)عليه ال�سالم(، 
وجد جريحا يف ب�ستان له. طرق علي باب الب�ستان، 
الغ�سب يف وجه علي،  راأى  ملا  لكنه  واقبل جريح، 
وىل هاربا ومل يفتح الباب. فوثب علي من احلائط 
يف  �سعد  النجاة،  م��ن  ال��رج��ل  يئ�س  فلما  وتبعه. 
اأن  ك��اد  فما  ال�����س��الم(.  علي)عليه  وتبعه  نخلة. 
ي�سل اإليه حتى رمى الرجل بنف�سه، فبدت عورته، 
واإذا هو لي�س له ما للرجال وال ما للن�ساء. فذهب 
باالأمر.  واأخ��ربه  النبي  اإىل  ال�سالم(  االإمام)عليه 
فقال الر�سول)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: احلمد 

هلل الذي �سرف عنا ال�سوء اأهل البيت. 
وملن  تعليق.  دون  احلادثة  لهذه  الروايتني  ن�سوق   
على  التعليق  اأو  النزول،  اأ�سباب  التحري عن  اأراد 
الروايتني، ف�سيجد �سالته يف تفا�سري امل�سلمني من 
الطرفني. فقد اأفا�ست تلك التفا�سري بالتفا�سيل. 

كما اأن �سياق االآيات �سي�ساعده يف حتديد ذلك. 
للمراجعة: تف�سري ابن كثري وتف�سري اجلاللني عن 
الطرف االأول، وتف�سري امليزان واالأمثل عن الطرف 

الثاين.                     

 حادثة الإفك 
بني روايتني  

ما  بكلمة)اإفك(كل  يق�سد   
هو م�سروف عن وجهه الذي 
عليه،  ي��ك��ون  اأن  ل��ه  ي��ح��ق 
ث��م اأط��ل��ق��ت ع��ل��ى ك��ل ك��لم 
وجمانب  احلق  عن  منحرف 
ل��ل�����س��واب، ول���ذا ُي��ع��رب عن 

الكذب على اأنه اإفك.
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النبّي حمّمد  يف القراآن الكري

ال�سيخ: �سم�سوري جوهري 
رئي�س موؤ�س�سة املنتظر للبحوث يف ماليزيا

من بحوث مهرجان ربيع الر�سالة ال�ساد�ض

الب�سارة
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هذه ال�سخ�سّية الفريدة يف تاريخ االن�سانّية جمعاء والتي ج�سدت اال�سالم 
قواًل و عماًل حتى وقيل عنها و به دليل قوي اأّنها كانت ) اإ�سالمًا جم�سدًا يف 
رجل ( و عرف فيما بعد املنهج اّلذي بلغته و �سلكته و طبقته هذه ال�سخ�سية 

املتمّيزة بكّل �سفات الكمال االن�ساين ب� ) اال�سالم املحّمدي االأ�سيل ( .
النبوّية  ال�سّنة  و  الكرمي  القراآن  يف  جاء  ما  بع�س  البحث  هذا  يف  �سنورد 
ال�ّسريفة باعتبار هما م�سدري الت�سريع يف اال�سالم العظيم و الأّن القراآن 
الكرمي : هو كالم اهلل،  و كالم اهلل اإله الكالم كما يقول علماء البالغة،  ال 
ياأتيه الباطل من بني يديه و ال من خلفه،  حبل ممدود بني ال�ّسماء واالأر�س،  
و�سلتنا  التي  ال�ّسريفة  واالأقوال  االأحاديث  : هي جمموعة  الّنبوّية  ال�سّنة  و 
عن طريق اأئمة امل�سلمني املع�سومني عليهم ال�سالم و ال�سحابة املنتجبني 

)ر�سوان اهلل تعاىل عنهم(. 
ة يف  و خا�سّ الّربانّية  ال�سخ�سية  يتحدث عن هذه  اأنهما خري من  و احلق 

ُبعدي االأخالق و ال�سرية الّلذين �سنتناول جوانبًا منهما مبا يت�ّسع املكان. 

1. الب�سارة القراآنّية : 
اأ. ب�سارة النبي ابراهيم عليه ال�سلم بدعائه : 

ا�سماعيل  بعده  من  و  اإبراهيم  اأبينا  ل�سان  على  الكرمي  القراآن  ب�ّسر  لقد 
يبعث يف هذه  اأن  تعاىل  رّبه  دعا  املحّمدية عندما  بالبعثة  ال�سالم  عليهما 
االأّمة نبّيًا منها،  هاديًا و منقذًا،  فكانت دعوة اإبراهيم و ا�سماعيل عليهما 
ال�سالم اإ�سارًة اىل جمئ نبّينا حمّمد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(ويك�سف 
َوِمْن  َلَك  ُم�ْسِلَمنْيِ  َواْجَعْلَنا  َنا  )َرَبّ  : تعاىل  بقوله  الكرمي  القراآن  عنها 
ًة ُم�ْسِلَمًة َلَك َواأَِرَنا َمَنا�ِسَكَنا َوُتْب َعَلْيَنا اإَِنَّك اأَْنَت التواب  ِتَنا اأَُمّ َيّ ُذِرّ
اآَياِتَك  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمْنُهْم  َر�ُسوًل  ِفيِهْم  َواْبَعْث  َنا  َرَبّ الرحيم ..... 

ِكيُم( يِهْم اإَِنَّك اأَْنَت اْلَعِزيُز احْلَ ْكَمَة َوُيَزِكّ َوُيَعِلُّمُهْم اْلِكَتاَب َواحْلِ
فكانت هذه االآية تخرب عن الّدعاء اّلذى دعا به نبّينا ابراهيم عليه ال�سالم 
و�سلم( واآل��ه  عليه  اهلل  )�سلى  االأك��رم  الّر�سول  االأم��ة  ه��ذه  اىل  ياأتي  كي 

هاديًا و مر�سدًا و مبّلًغا و مّذكيا لهم وهو من ذرية ابراهيم عليه ال�سالم . 
فلذلك جند اأن النبى )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( كان يقول : اأنا دعوة 
)ُهَو   : تعاىل  قوله  يف  جوابه  املبارك  الّدعاء  هذا  وجد  قد  و  ابراهيم. 
يِهْم  َوُيَزِكّ اآَياِتِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ْنُهْم  ِمّ َر�ُسوًل  نَي  ِيّ اْلأُِمّ يِف  َبَعَث  اَلِّذي 

ِبنٍي( َلٍل ُمّ ْكَمَة َواإِن َكاُنوا ِمن َقْبُل َلِفي �سَ َوُيَعِلُّمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ
عليه  اهلل  )�سلى  النبى  جميئ  حقيقة  و�سح  و  حتدث  قد  الكرمي  القراآن 
اأُر�سل الأجل هداية النا�س من  واآله و�سلم( اىل العامل و هو الر�سول الذى 
اّلتي  االأخالق  فيهم  وين�سر  الرذائل  كّل  يهم من  يذكِّ و  الظلمة  و  ال�ساللة 
تالزم اخلري و الربكة دائما، والعاّلمة الطباطبائي يف تف�سريه امليزان كان 
ْكَمَة( -اأن-  يِهْم َوُيَعِلُّمُهُم اْلِكَتاَب َواحْلِ يقول يف تف�سري: )اآَياِتِه َوُيَزِكّ
الح اّلذي يالزم اخلري و الربكة  التذكية تفعيل من الّزكاة مبعنى الّنمو ال�سّ
الفا�سلة  االأخ��الق  على  بتعويدهم  �ساحلا  مناء  لهم  تنمّيته  لهم  فتزكّيته 
يف  حالهم  في�ستقيم  اإن�سانّيتهم  يف  بذلك  فيكملون  ال�ساحلة  االأعمال   و 

دنياهم واآخرتهم ويعي�سون �سعداء وميوتون �سعداء"  .
و كذا يعّلمهم الكتاب يعني القراآن الكرمي و احلكمة وهي املعارف احلقيقية 
و  الهالكني  من  لكانوا  االم��ور  ه��ذه  ل��وال  و  الكرمي  ال��ق��راآن  يت�سّمنها  التي 

ال�سالني. 
 من هنا ن�ستطيع اأن نفهم اأّن الهدف من جميء النبّي)�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم(هو  الإكمال حقيقة االن�سانيةيف االن�سان واياله اىل ال�سعادة االبدية 
يف الدنيا و يف االآخرة على طريق الّتذكية و تعليم الكتاب و احلكمة من قبل 

الّر�سول االكرم )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(.

حمّمد  النبي  مبجئ  والإجنيل  التوراة  ب�سارة   . ب 
)�سّلى اهلل عليه واآله و�سلم(

رغم كّل التحريفات اّلتي تعر�ست لها االأناجيل املتداولة،  فاإن اّلذي و�سل 
باأيدينا منها ال زال يحتفظ بالب�سارة بر�سول اهلل حمّمد)�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم( مهما حاول املرتجمون لالأناجيل اأن يحّرفوا ذلك اأي�سًاو اّلذي 

اإن احلديث عن هذه ال�سخ�سّية الكرمية )الّر�سول الأعظم( باأي قلم كان ل ميكن اأن يفي بنقطة من بحر الف�سائل واملكارم ، 
واملعاين واملعامل ، اّلتي متّيزت بها هذه ال�ّسخ�سّية الإلهّية اّلتي اختارها العليم اخلبري من بني مائة و اأربعة و ع�سرين األف نبّي 

بعثهم لهداية النا�ض ) حبيبًا و جنيبًا ( له تبارك و تعاىل . 
و قد اأح�سن ال�ّساعر ال�سلمي هنا اذ يقول : 

لبطٍن ظهرًا  اخلافقني  قّلب 
ل جتّل يف �سفات اأحمد فكرًا
منه اأع���ظ���م  هلل  خ��ل��ٍق  اأّي 

فاجتباها اأحمد  ذات  ف��راأى 
تراها لن  التي  ال�سورة  فهي 
ا�ستق�ساها التي  الغاية  و هو 
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ميكن تو�سيحه فيما بلي:
جاء يف اجنيل يوحنا : 

فيعطيكم  االأب  اأطلب من  اأنا  و  و �ساياي،   فاحفظوا  كنتم حتّبونني  "اإن 
بارقليط . معزيًا . اآخر ليمكث معكم اىل االأب"  

يعّلمكم  فهو  با�سمي،   االأب  �سري�سله  اّلذي  القد�س  الروح  املعّزي  اأما  "و 
كّل �سيء،  و يذّكركم بكّل ما قلته لكم" .

يف  له  ولي�س  ياأتي،  العامل  هذا  رئي�س  الأن  كثريًا  معكم  اأي�سًا  اأتكلم  "ال 
�سيء" .

اّلذي  اليكم ، من االأب روح احلق  اأنا  اّلذي �ساأر�سله  "و متى جاء املعّزي 
من عند االأب ينبثق فهو ي�سهد يل" .

»اإّن يل اأمورًا كثريًة اأي�سًا الأقول لكم،  و لكن ال ت�ستطيعون اأن حتتملوا االآن،  
اأما متى جاء ذلك روح احلق،  فهو ير�سدكم اىل جميع احلق،  الأّنه ال  و 
اآتيٍة،  ذلك  يتكلم من نف�سه،  بل كّل ما ي�سمع يتكلم به و يخربكم باأمور 

ميجدين الأنه ياأخذ مما يل و يخربكم .
و مبراجعة هذه الن�سو�س و التاأمل فيها جند 

اأنها توؤ�سر اىل : 
و  يو�سي  ال�سلم  عليه  امل�سيح  اأّن    )1

يب�ّسر قومه مبجيء معٍزّ بعده. 
م�����س��روط  امل��ع��ز  ه���ذا  جم���يء  اأّن    )2

بذهابه . 
3(  اأنه مر�سل من قبل اهلل تعاىل . 

4(  و اأنه يعلم كّل �سيء . 
عليه  امل�سيح  قاله  مبا  يذكر  اأّن��ه  و    )5

ال�سلم . 
6(  و اأّنه ي�سهد للم�سيح بالنبوة . 

7(  و اأّن العامل �سيتبع دينه . 
يتكلم  نف�سه بل  يتكلم من  اأّنه ل  و    )8

مبا يوحى اليه . 
9(  و اأّنه يخرب بامور م�ستقبلّية

) اآتية (. 
10(  و اأّنه ميجد ال�سّيد امل�سيح عليه ال�سلم 

11(  واأنه يبقى معهم الأبد . 
و عند مراجعتنا ل�سفات نبّينا حمّمد)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(  جند 
اأّن هذه ال�سفات تنطبق عليه كاملًة،  فاإّنه يحمل القراآن الكرمي ) اّلذي 
اأّنه  و  اآتيٍة وقعت بعد نزوله،   هو تبيان لكّل �سيء ( و يخرب عن امور 
ي�سهد للم�سيح عليه ال�سالم بالّنبّوة و الّر�سالة،  و ميجد ال�سّيد امل�سيح عليه 
القراآن  و  اليه،   يوحى  يتحدث مبا  بل  نف�سه  يتحدث عن  و هو ال  ال�سالم 

الكرمي ي�سهد بذلك : 
ِ َول اأَْعَلُم اْلَغْيَب  قوله تعاىل: )قْل ل اأَُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزاِئُن اهلَلّ

) َلّ َما ُيوَحى اإَِلَّ ِبُع اإِ َول اأَُقوُل َلُكْم اإِيِنّ َمَلٌك اإِْن اأََتّ
وقوله تعاىل: )َوَما َينِطُق َعِن اْلَهَوى •اإِْن ُهَو اإَِلّ َوْحٌي ُيوَحى(

وغري ذلك من االآيات التي قد حتدثت و اأكدت باأّن النبّي )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم( ما كان ينطق ااّل مبا يوحى اليه و هو مع�سوم من كل خطاأ و 

ا�ستباه و ن�سيان. 
ما  يوؤكد  و  االأب���د،   قراآنه ح��ّي خالد اىل  و  ال��ع��امل،   دينه يف  انت�سر  قد  و 
ذهبنا اليه اكرث اذا علمنا اأن كلمة ) املعزي ( هي ترجمة حمّرفة لكلمة 
)برييكليتو�س( اليونانية اّلتي كتب بها اإجنيل يوحنا منذ البداية،  و هي 
عند  االأناجيل  يف  الكلمة  حّرفت  قد  و   » اأحمد   « الدقيقة  ترجمتها  تعني 
ترجمتها اىل كلمة )باربكليتو�س( و اّلتي تعني املعزي و ذلك ينطبق حرفيًا 
مع ما اأثبته القراآن الكرمي من كالم ال�سّيد امل�سيح عليه ال�سالم اىل بني 
َم��ْرَيَ  اْب��ُن  ِعي�َسى  َق��اَل  ْذ  )َواإِ  : ا�سرائيل 
اإَِلْيُكم   ِ اهلَلّ َر�ُسوُل  يِنّ  اإِ اإِ�ْسَراِئيَل  َبِني  َيا 
ًرا  ْوَراِة َوُمَب�ِسّ َا َبنْيَ َيَدَيّ ِمَن الَتّ ًقا مِلّ ِدّ �سَ ُمّ

ِتي ِمن َبْعِدي ا�ْسُمُه اأَْحَمُد(  ِبَر�ُسوٍل َياأْ
امل�سيح  تب�سري  اأن  يجد  التاأريخ  يراجع  وم��ن 
من  ك��ان  بعده  م��ن  ي��اأت��ي  بنبّي  ال�سالم  عليه 
زمن  منذ  الّن�سارى،   ل��دى  امل�سّلمة  االأم���ور 
قبل  و  ال�سالم،   عليه  ال�سالم  عليه  امل�سيح 
امل��وؤرخ��ون مثل )  ظهور اال���س��الم،  و قد نقل 
امل�سيحيني  اأتقياء  من  وجد  (باأّنه  مور  وليم 
بعد امل�سيح عليه ال�سالم،  من ادعى كونه هو 
) البارقليط( املوعود،  و ان اأنا�سًا كثريين قد 

اتبعوه م�سدقني . 
قبل  قرونًا  ظّلوا  الّن�سارى  ب��اأّن  يوؤّكد  ذلك  و 
قد  و  املر�سل،   هذا  ينتظرون  الّنبوّية  البعثة 
و  ا�ستقالله  اىل  بالبع�س  االعتقاد  هذا  دفع 
االدعاء باأنه هو النبّي املوعود،  منهم ) منت�سي ( اّلذي كان رجاًل روحانيًا 
وادعى يف عام ) 187 م ( باّنه هو الّر�سول اّلذي اأخرب عنه امل�سيح عليه 

ال�سالم،  و قد تبعه جماعة من النا�س . 
 ( ب��اأّن   يفهمون  كانوا  االأوىل  القرون  م�سيحيي  اأّن  يوؤّكد  و  يعني  ه��ذا  و 
البارقليط ( كان اإن�سانًا ر�سواًل �سويًا،  ال مالكًا و ال روحًا الهيًا،  حيث حاول 
البع�س تف�سري  ) البارقليط ( باأّنه روح القد�س،  و اأّنه حّل بعد امل�سيح عليه 

ال�سالم على تالميذه فاأنطقهم بكّل اللغات . 
كما اأننا مل جند يف التاريخ ورود معار�سة من قبل ن�سارى �سدر اال�سالم 

  كان اليهود 
ينتظرون بعثة نبّي،  

يبعثه اهلل منقذًا و 
هاديًا للب�سرّية،  و 

يعرفونه يف كتبهم و 

تبا�سري م�ستقبلهم  
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ب�ّسرتا  قد  االأجنيل  و  التوراة  ب��اأّن  واخبارها  الكرمي،   القراآن  نزول  عند 
وقائع  نقلت  لكن  و  و�سلم(،   واآل��ه  عليه  اهلل  حمّمد)�سلى  اهلل  بر�سول 
املوعود هو  الّر�سول  كان  اذا  فيما  الّن�سارى  و  اليهود  نقا�س  تاأريخّية عن 
اإن�سان،   بر�سول  ب�سارة  الواردة هي  الب�سارة  اأّن  يوؤّكد  . مّما  اأم غريه  هذا 
ير�سل من قبل اهلل تعاىل،  و قد دخل اال�سالم كثري من اليهود و الّن�سارى 

ب�سبب تلك الب�سارة املثبتة يف كتبهم . 
ا بها على  و قد اأ�سار القراآن الكرمي اىل هذه احلقائق مثبتًا اإّياها،  و حمتجًّ
يَّ  ِبيَّ الأُمِّ �ُسوَل النَّ ِبُعوَن الرَّ اليهود والن�سارى بقوله تعاىل : )الَِّذيَن َيتَّ
َياأُْمُرُهْم  َوالإِجِنيِل  ْوَراِة  التَّ يِف  ِعْنَدُهْم  َمْكُتوًبا  َيِجُدوَنُه  الَِّذي 
ُم َعَلْيِهُم  َباِت َوُيَحرِّ يِّ ِبامْلَْعُروِف َوَيْنَهاُهْم َعِن امْلُنَكِر َوُيِحلُّ َلُهُم الطَّ
َعَلْيِهْم  َكاَنْت  الَِّتي  َوالأَْغ���لَل  َرُهْم  اإِ�سْ َعْنُهْم  ُع  َوَي�سَ َباِئَث  اخْلَ
وَر الَِّذي اأُنِزَل َمَعُه  َبُعوا النُّ ُروُه َواتَّ ُروُه َوَن�سَ َفالَِّذيَن اآَمُنوا ِبِه َوَعزَّ

اأُْوَلِئَك ُهُم امْلُْفِلُحوَن(.
يريد  احل��ق،   باحث عن  و  ك��ّل من�سف  ل��دى  ه��ذه احلقائق  لقد جتّلت  و 

كالّنجا�سي  الهدى  لدعوة  اال�ستجابة 
ا�ستجاب  حيث  امل�سيحية،   دينه  كان  و 
لكلمة احلق حينما وّجه اليه ر�سول اهلل 
كتابًا  و�سلم(   واآل���ه  عليه  اهلل  )�سلى 
يدعوه فيه لالميان و يحّثه على الدخول 
كلمته  �سّجل  و  فاأ�سلم،   اال���س��الم،   يف 
التاأريخ  قلب  احت�سنها  التي  اخل��ال��دة 
كلمة  و  اإن�����س��اف،   ���س��ه��ادة  فحفظها 
من�سف ال يتاأثر مبوروثات البيئة،  و ال 

يخ�سع ل�سغط الكربياء و الع�سبّية . 
قال كلمته اخلالدة : 

اّل��ذي  اأّن���ه ال��ن��ب��ّي  اأُ���س��ه��ُد اهلل   (
ينتظره اأهل الكتاب ( 

و هذا عبداهلل بن �سالم وهو من العلماء 
�سهد مبا  و  ا�سالمه  اأي�سا  اأعلن  اليهود 
يف التوراة من ب�سارة نبّوة حمّمد)�سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم(.
و قال اهلل تعاىل يف كتابه: )ُقْل اأََراأَْيُتْم اإِن َكاَن ِمْن ِعنِد اهلّلِ َوَكَفْرُتْ 
ُتْ اإِّن  �ْسَراِئيَل َعَلَى ِمْثِلِه َفاآَمَن َوا�ْسَتْكرَبْ ِبِه َو�َسِهَد �َساِهٌد ّمن َبِنَي اإِ

اهلّلَ َل َيْهِدي اْلَقْوَم الّظامِلنَِي(
و هكذا يت�سح لكّل م�سّنٍف و باحٍث عن احلق اأن حمّمدًا )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم(  كان ب�سارة االأنبياء و منتظر اّلر�سل)عليهم ال�سالم(،  املرجو 
الأ�سالح الب�سرّية و اإنقاذها،  ب�سر به االأنبّياء و دعو اهلل لبعثته و لذلك قال 

)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( : 

) اأنا دعوة اأبي ابراهيم و ب�سارة عي�سى عليه ال�سلم ( 
و لقد كان اليهود ينتظرون بعثة نبّي،  يبعثه اهلل منقذًا و هاديًا للب�سرّية،  
و يعرفونه يف كتبهم و تبا�سري م�ستقبلهم .و لقد كانوا ي�سّرحون بذلك و 
روا به على العرب من االأو�س واخلزرج، بل و يعرفونه  ينتظرون بعثته لُين�سَ
يهوديا  لي�س  املر�سل  النبّي  اأن  وج��دوا  بعدما  ولكن  ابناءهم  يعرفون  كما 
الكرمي  القراآن  �سّجل  لقد  و  يقتلوه  اأن  بع�سهم  حاول  بل  اتهموه  و  اأنكروه 
ِكَتاٌب  : )َومَلَّا َجاَءُهْم  اليهود بها فخاطبهم بقوله  هذه احلقيقة و ذّكر 
َعَلى  َي�ْسَتْفِتُحوَن  َقْبُل  ِمْن  َوَكاُنوا  َمَعُهْم  مِلَا  ٌق  ِدّ ُم�سَ  ِ اهلَلّ ِعْنِد  ِمْن 
ِ َعَلى  َفَلْعَنُة اهلَلّ ِبِه  ا َجاَءُهْم َما َعَرُفوا َكَفُروا  َفَلَمّ اَلِّذيَن َكَفُروا 

اْلَكاِفِريَن(.
و لقد وقعت اأحداث و وقائع تاأريخّية م�سهورة يف التاأريخ اليهودي من َقبل 
املعنىاّلذي  ذات  على  دّلت  و�سلم(،   واآله  عليه  اهلل  حمّمد)�سلى  جميء 

اأ�سارت اليه االآية الكرمية من بعد البعثة : 
َكَفُروا  َعَرُفوا  َما  َجاَءُهْم  ا  َفَلَمّ َكَفُروا  اَلِّذيَن  َعَلى  )َي�ْسَتْفِتُحوَن 

ِبِه(
اإبن  عن  االآي��ة  هذه  تف�سري  يف  ورد  فقد 

عبا�س قوله : 
اأي  ي�����س��ت��ف��ت��ح��ون(  ال���ي���ه���ود  ك�����ان   (
واخل����زرج  االأو������س  ع��ل��ى  ي�ستن�سرون 
واآل���ه  عليه  اهلل  )���س��ل��ى  اهلل  ب��ر���س��ول��ه 
من  اهلل  بعثه  فلّما  مبعثه،   قبل  و�سلم( 
ا�سرائيل،   بني  م��ن  يكن  مل  و  ال��ع��رب 
كفروا به وجحدوا ما كانوا يقولون فيه،  
بن  ب�سر  و  ج��ب��ل،   ب��ن  معاذ  لهم  فقال 

الرباء بن معرور : 
..ات�����ق�����وا اهلل و  ال���ي���ه���ود  ي����ا م��ع�����س��ر 
علينا  ت�ستفتحون  كنتم  فقد  اأ�سلموا 
مبحّمد)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(،  و 
نحن اأهل ال�سرك و ت�سوفونه و تذكرون 
م�سكم،   بن  �سالم  فقال  مبعوث،   اأّن��ه 

اأخو بني الن�سر: 
ما جاءنا ب�سيٍء نعرفه،  و ما هو باّلذي كّنا نذكر لكم،  فاأنزل اهلل تعاىل 

هذه االآية ليدين بها موقفهم املنافق . 
و من كل ما تقدم ميكن اأن نقول اأن االأنبّياء -اأ�سحاب الّر�ساالت الكربى-،  
كمو�سى و عي�سى عليهما ال�سالم  كانوا يوّجهون اأتباعهم اىل اإنتظار هذا 
بر�سوله  االإمي��ان  و  بر�سالته،   الت�سديق  و  دعوته  العتناق  العظيم  الّدين 

حمّمد)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(.
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العرب  فيهم  – مبن  القّراء  بتعريف  قيامهم  وكذلك 
والتي  قرون  منذ  املكتوبة  الكتب  – باأّمات  وامل�سلمون 
ما كان لي�سل اإليها اأحد لوال جهود هوؤالء امل�ست�سرقني، 
ولعّل ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا هو : هّل قام هوؤالء 
العرب  �سواد عيون  اأجل  به من  قاموا  بكّل ما  العلماء 
وامل�سلمني؟ وهل اأن ما دفعهم لذلك كان حّبهم للعلم 

لذاته اأم اأن دوافع خفّية اأخرى كانت حتّركهم؟
بنا  ي�ستح�سن  ال��ت�����س��اوؤالت  االإج��اب��ة ع��ن ه��ذه  وق��ب��ل 
ال����وق����وف ع���ن���د م��ف��ه��وم 
يحدده  ال��ذي  اال�ست�سراق 
املولد  الفل�سطيني  املفكر 
االأمريكي اجلن�سّية اإدوارد 
ال�سهري  كتابه  يف  �سعيد 
ذاته  امل�سمى  يحمل  ال��ذي 
) اال���س��ت�����س��راق ( ب��اأّن��ه : 
اأ�سلوب من الفكر قائم على متّيز وجودي )انطولوجي 
معظم  ويف  ال�سرق  بني   ) اإب�ستمولوجي   ( ومعريف   )
االأحيان الغرب، ويندرج يف هذا ال�سّق، ال�سعراء والكّتاب 
واالقت�ساديون  ال�سيا�سيون  واملنّظرون  والفال�سفة، 
وما  االجتماعي،  الهرم  قمة  يف  هم  مّمن  ذلك  وغري 
يقّدمونه من كتابات: النظريات، واملالحم  والروايات، 
واالأو�ساف االجتماعّية، وامل�سارد ال�سيا�سّية التي تتعلق 
اإىل  ....وم��ا  وقدرته  وعقله  وعاداته  و�سكانه  بال�سرق 

ذلك من اأمور.
بال�سرق  يتعلق  ما  كّل  و�سع  حني  فالغرب  عليه  وبناء 
حتت م�سرطه املعريف، فاإّنه مل يفعل ذلك ل�سواد عيون 
اأهل ال�سرق، وال حّبا بال�سرق لذاته، واإمنا كانت هناك 
االآخ��ر  وبع�سها  للعيان،  ظاهر  بع�سها  كثرية  دواف��ع 
م�ستور خّفي، وهي اإن دّلت على �سيء فاإمّنا تدّل على 
�سطوة الغرب وا�ستبداده، و�سعوره بالغطر�سة القائمة 
على املركزّية العن�سرّية، وميكن لنا اأن ن�سلط ال�سوء 
على بع�س ال�سلوكّيات والنوايا التي الزمت امل�ست�سرقني 
العلمّية  واحلقائق  واالأح��داث  الوقائع  مع  تعاملهم  يف 
امل�����س��رق��ّي��ة، وك��ي��ف �سلكوا وف��ق��ا ل��ذل��ك؟ وه���ل ك��ان 

امل�ست�سرقون خمل�سني للحقيقة العلمّية؟  - كما يدعي 
بع�سهم - وللقاريء حقُّ احلكم على ذلك فيما بعد، اأما 

تلك ال�سلوكّيات والنوايا فهي كاالآتي :  
    اأوال / كان الدافع  االأ�سا�س لال�ست�سراق – كما هو 
معروف – مرتبط يف اأغلب توّجهاته ومدار�سه باالآلة 
للقوة  والع�سكرّية  اال�ستعمارّية  وبال�سلطة  االإمربيالّية 
العاملّية القدمية ) بريطانيا، فرن�سا، هولندا، و�سواها( 
باب  من  ال  ال�سرق  تعرف  اأن  القوى  هذه  حاولت  وقد 
حّب املعرفة واإمنا من باب التمهيد لفر�س �سيطرتها 
وا�ستبداها على اأهل هذا ال�سطر من العامل عرب تكثيف 
جهود امل�ست�سرقني وت�سجيعهم على ت�سوير ال�سرق يف 
اأّنه عامل دوين ومنحط وال  اأدبّياتهم ودرا�ساتهم على 
يقوى على القيام ب�سوؤونه مبفرده، واإمنا يتّم له ذلك من 
خالل الو�ساية عليه ممن هم اأقوى منه واأرفع �ساأنا، 
انقلبوا على  امل�ست�سرقني  بع�س  اأّن  االأم��ر  والغريب يف 
�سادتهم بعد اأن تعمقوا يف درا�سة العربّية وتفقهوا يف 
الدين االإ�سالمي و�سرائعه وفل�سفاته الروحّية العميقة 
واليهودّية  امل�سيحّية  ت��رك��وا  منهم  كثريا  اأن  ل��درج��ة 
الفكرّية  طروحاته  ع��ن  وداف��ع��وا  االإ���س��الم  واعتنقوا 

والفل�سفّية وتوّجهاته الروحّية العميقة .
  ثانيا / مل ي�ستطع اأغلب امل�ست�سرقني االأوربيني التخّلي 
عن نزعتهم املادّية وعقليتهم التحليلّية العقالنّية التي 
ذات  االإ�سالمّية  احل�سارة  ملعطيات  ت�ستجيب  ال  قد 
اختالف  وعلى  امل�ست�سرقني  فاأغلب  الروحي،  الطابع 
االأم��ور  بع�س  تف�سري  عن  عاجزين  وقفوا  م�ساربهم 
والق�سايا االإ�سالمّية كظاهرة الوحي التي ت�سّكل جوهر 
العقيدة االإ�سالمّية، واال�ست�سراق حني ت�سّدى لتف�سري 
ال  وتافهة  م�سحكة  تف�سرياته  ج��اءت  الظاهرة  ه��ذه 
تتفق وروح الدين االإ�سالمي، الأنه نظر لها من منظاره 
ال  التي  امل�سيحّية  عقيدته  وم��ن  اخلا�س،  احل�ساري 
ترقى لالإحاطة ب�سياقات هذه الظاهرة وخ�سو�سّيتها 

االإ�سالمّية .
   ثالثا / اأْجهد بع�س امل�ست�سرقني اأنف�َسهم يف جمموعة 
لغة  بني  الفجوة  تو�سيع  اأج��ل  من  بحوثهم  من  كبرية 
وبني  والبيان  الف�ساحة  ولغة   ) العربّية   ( ال��ق��راآن 
للتعبري  ت�سجيعهم  عرب  ال��دارج��ة  العربّية  اللهجات 
بتلك اللهجات بحّجة اأنها االأقدر على و�سف امل�ساعر 
واالأحا�سي�س من اللغة االأم، وهي دعوة باطلة، الغر�س 

• اإميان الغّزي

الوجه القبيح 
لل�ست�سراق   

حجم  اأح���د  ع��ل��ى  يخفى  ل 
اجل��ه��ود ال��ت��ي ا���س��ط��ل��ع بها 
ع��م��وم  يف  امل�����س��ت�����س��رق��ون 
م��ن قرنني   ���اأك اأورب����ا قبل 
فامل�ست�سرقون  ال��زم��ان،  م��ن 
 – ���س��ّك  – دون  الأورب���ي���ون 
للعرب  قّدموا خدمات جليلة 
بتحقيق  مت��ّث��ل��ت  ول��لإ���س��لم 
اللغة  يف  العديدة  الن�سو�ض 
والعقائد  وال��ف��ك��ر  والأدب 

و�سوى ذلك، 
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◄  يكتبها: عبد الّرحمن الاّلمي

د ل�سلوك الكثري من الرجال والن�ساء يرى التناق�س بعينه فيما يّدعونه  اإّن املرت�سّ
اأو يح�سبون اأنف�سهم عليه، وحقيقة اأفعالهم يف بيوتهم وت�سّرفاتهم مع اأ�سحابهم 
وتعامالتهم يف املجتمع، وقد تنده�س حينما ت�سمع اأّن فالنًا وهو املحا�سر اجلامعي 
املعروف با�ستقامته وحذاقته ولباقته، و�سيته الذائع يف �سروح اجلامعات واملعاهد 
االأكادميّية ُي�سبع زوجته لكمًا يف ال�سهر مّرة اأو اأكرث الأتفه االأ�سباب، اأو تنظر اىل 
فالٍن وهو اخلطيب االأملعّي واملُرّبي امل�سلح، فتجده ال يتوانى عن الكذب حينما 

يتعامل مع النا�س حتى يف م�سائل �سغرية، واالأمثال كثرية يف هذا املو�سوع.
واإّن التاأّمل الب�سيط بقول الر�سول االأكرم )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم(: »اإمّنا ُبعثت 
الأمّتم مكارم االأخالق« يجد اأّن الر�سول قد ح�سر هدف بعثته وبعثة االأنبياء الذين 
�سبقوه � الأنه خامت االأنبياء � هو اإمتام مكارم االأخالق، اإذن فاالأخالق قبل كّل �سيء، 
حتى اأّنه )�سلى اهلل عليه واآله و�سّلم( قيل له اإّن فالنة ت�سوم النهار وتقوم الليل 
وهي �سيئة اخللق توؤذي جريانها بل�سانها فقال: »ال خرَي فيها، هي ِمن اأهِل الّنار« 
فال خري يف هذا املحا�سر اجلامعّي اأو اخلطيب االأملعّي الذْين يجيدان دماثة اخلُلق 

يف جمال، وهما يف حقٍل اآخر تراهما دميَمي اخُلُلق. 
واإّن منظومة االأخالق التي هي جمموعة املُُثل والقيم العليا التي بها يتمّيز الفرد 
اأو املجتمع عن غريه من االأفراد واملجتمعات، ويدفع اىل امتثالها واأدائها ال�سمرُي 
بنود  بها، وهي عينها  واالقتناع  ب�سرورتها  االأّم��ة  اأو  الفرد  اإدراك  ومدى  احل��ّي، 
وفقرات الر�ساالت ال�سماوّية التي اأنزلها اهلل )تبارك وتعاىل( على ر�سله واأمرهم 
بتبليغها بني الب�سرية، لكي تنتظم اأمورهم وتن�سبط معامالتهم بالعدل وامل�ساواة، 
اأو  اأو قّلة عدد املرتبطني به  اأو كربه،  غره  وال فرق بني ُخُلق واآخر بالنظر اىل �سِ
كرثتهم، الأّن املفاهيم االأخالقية هي عناوين تدّل على حّق اأو اأكرث، والبّد من تاأديته 
على الوجه املطلوب، وهي ال تتجّزاأ وال تنفّك، فاالأخالق هي االأخالق مطلوبة منك 
دومًا، فاإذا ما كنَت تخرج �سباحًا لتعمل يف احلقل االقت�سادي مثاًل، ثّم ُعدَت اىل 
اأ�سرتك لكي تعمل فيها رّبًا، فهي مطلوبة منك يف كّل االأوقات، واالإن�سان اخللوق 

خلوق يف كّل اأحواله. 
وكذلك هي كاملعا�سي ال فرق بني �سغريها وكبريها بالنظر اىل جهة املع�سّي وهو 
اأدٍب واآخر بالقيا�س اىل اأهمّيته وما يرتّتب  اهلل )تبارك وتعاىل(، فال فرَق بني 
واأن��ت مت�سي يف  الب�ساق  اىل  ا�سطررت  فلو  متعّددة،  بجهات  ارتباطه  اأو  عليه، 
ال�سارع فلي�س من حّقك اأن تلفظ لعابك اأو ما ت�ستقذره على ر�سيف ال�سارع، الأّنك 
بذلك انتهكَت حرمة واآداب الطريق، وجتاوزَت على املال العام، واأ�ساأَت اىل الذوق 
قيا�سًا  ال�سغري  الفعل  بهذا  املرتبطة  للنا�س، اىل غري ذلك من احلقوق  الرفيع 
ر واالأعلمية اىل زوجته،  باللكمات التي يوّجهها ذلك االأ�ستاذ الذي يّدعي التح�سّ
اأو ذلك ال�سيخ الذي ياأمر وال ياأمتر، وُينهي وال ينتهي وكاأّنه يف معزل عن التطبيق، 

فيت�سامح مع نف�سه ويقول غري الواقع كذبًا.

اخللوُق خلوٌق يف كلِّ اأحواله 

 القراآن  بلغة  امل�سلم  العربي  يربط  الذي  الوثيق  االرتباط  فّك  منها 
والعمل على تذويب هذه اللغة من خالل ت�سجيع اللهجات العربّية 
اللغة العربية بال�سميم، وال�سعي لتحطيم  املختلفة و�سرب قواعد 
طويلة  لقرون  ال�سمود  ا�ستطاعت  التي  والبالغّية  اللغوّية  بنياتها 

بف�سل اعتزاز االأجيال املتتابعة بالقراآن الكرمي وبلغته املقد�سة .
     رابعا /  حاول بع�س امل�ست�سرقني احلّط من القيم العظيمة التي جاء 
بها االإ�سالم كدين ح�ساري بامتياز، والتي تطورت فيما بعد على يد 
علماء امل�سلمني ومفكريه وزّهاده ومت�سّوفته، فا�ستخدم اال�ست�سراق 
االإ�سالمي  احل��ق  غمط  اإىل  خاللها  من  �سعى  التي  و�سائله  �ستى 
والتعتيم عليه من خالل االجتهاد الذي بذله رجال اال�ست�سراق يف 
رومانّية  اأو  يونانّية  اإىل جذور  العظيمة  والقيم  االأفكار  تلك  اإع��ادة 
القيم  تلك  االإ�سالم  على  ا�ستكرثوا  وكاأمنا  هندّية،  اأو  فار�سّية  اأو 
واالأطروحات، فحاولوا اإلبا�سها ثوبا غري ثوبها ح�سدا وغيظا، وهم 
بذلك نفوا عن اأنف�سهم �سفة العلمّية والتجّرد واالنقطاع للمعرفة، 
وهو ما حاولوا اأن َي�ِسموا اأنف�سهم به، وهي اأمور تف�سح نواياهم وت�سي 
مباآربهم التي يخفونها حتت عباءة العلمّية واملو�سوعّية يف البحث 

العلمي، وهو ما ت�سّدقوا به كثريا يف مقّدمات كتبهم وموؤلفاتهم .
   خام�سا / يّت�سح لنا مما �سبق اأن امل�ست�سرقني ) غالبيتهم ( مل 
البحث  يف  املو�سوعّية  توجههم  ومل  العلمّية  احلقيقة  بهم  تتحكم 
ال�سرق   ( لدرا�ساتهم  متنا  و�سعوه  ال��ذي  العامل  يف  احلقائق  عن 
اأثناء البحث  اأهواوؤهم وغرائزهم  االإ�سالمي ( واإمنا حتّكمت بهم 
عن احلقيقة التي اأ�سلوها فراحوا يبحثون بني ظاللها عنها، عّلهم 
يذهب  فيه،  تفننوا  الذي  احلقائق  لقلب  يروي ظماأهم  ما  يجدون 
اأحدهم وهو )هي المان�س( يف اأحد كتبه اإىل برغماتيكية )اأبي 
الر�سول  اأّنه كان عدو  �سوى  ل�سيء  �سفيان( وعظمته وعبقريته، ال 
اللدود، ويذهب اإىل اأبعد من ذلك فال ُيخفي اإعجابه املفرط ببني 
اأمّية وال �سّيما معاوية منهم وابنه يزيد ! حّد اأّنه يجعلهما من اأهم 
القارئ  االإ�سالمّية على االإطالق، ونحن بدورنا ن�سع  ال�سخ�سّيات 
اللبيب ليجيب عن ت�ساوؤلنا التايل: ترى ما الذي حدا بهذا امل�ست�سرق 
كي يرتقي مبعاوية وولده يزيد اإىل هذا املرتقى الذي ال يليق بهما، وال 

ميكن اأن ي�سال اإليه على كّل حال ؟
واأخريا، فقد اأو�سحنا على نحو ي�سري يف هذه املقالة املخت�سرة اأّن 
الفعالّية اال�ست�سراقّية هي نوع من اأنواع املمار�سات العقلّية الغربّية 
التي تنطوي على حقيقة العقل الغربي وهو ي�سعى اإىل �سياغة واإعادة 
لروؤية  وفقا  امل�سلم(  )ال�سرقي  االآخر  اإزاء  ة  �سياغة مفاهيم خا�سّ
حمددة ومبّيتة ومرتبطة بنوايا الغزو واال�ستعباد وموؤّكدة الرتباط 

اال�ست�سراق كفعالّية بتلك النوايا الال اإن�سانّية .
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الغرابة،  من  ب�سيء  تلّب�ض  اإذا  خ�سو�سًا  ف�سولنا  اإث��ارة  محّل  هو  جديد  كّل 
وت�سمحّل الإثارة من خلل اكت�ساف ذلك ال�سيء ومعرفة �سبب الغرابة فيه، 
المعرفي، وهو  للك�سب  الدافعة  الرئي�سية  الأ�سباب  اأحد  -اإذن- هو  فالف�سول 
ما  ولكن  الوقائع،  وتفح�ض  الحقائق  وك�سف  على  للّطلع  والُمحّبب  المحّفز 
يعنينا في هذا الختبار هو النوع ال�سلبي من الف�سول، والذي يتعّلق بالتطفل 
على الآخرين اإلى درجة التدخل في �سوؤونهم الخا�سة، والتجاوز على حقوقهم 
والت�سّرف بممتلكاتهم، واأ�سبابه كثيرة واأ�سواأها: ا�ستخدام هذه التفا�سيل في 

يوٍم ما �سّد �ساحبها في البتزاز وال�سيطرة عليه اأو اإلحاق الأذى به.  
والف�سول هو دافع خْلقّي وغريزة موجودة ب�سكل فطري في الإن�سان والحيوان، 
كباقي الغرائز مثل الجوع والعط�ض وحّب الذات وغيرها، وهي كغيرها اإن لم 
تخ�سع للتهذيب والتروي�ض فاإّنها �سُتخّل بالمنظومة الُخُلقّية للإن�سان وتكون 
�ُسّبة عليه و�سببًا في مقته بين النا�ض، فتراه يرّكز دومًا على تفا�سيل الأمور ول 
يكتفي بالعمومّيات، اأو ي�ساأل عن اأمور ل ُت�ساأل في اأّي مقام، واأ�سئلته التي يكررها 
دائمًا هي: ما هذا الذي تحمله، من اأين لك هذا ومن اأي مكان ا�ستريته لَم 
 هل تزوجتما عن حّب َمن الذي ات�سل بك ما �سبب هذه التجمع اأنت هنا
كيف التقيتما كم تتقا�سى مرتبًا اإزاء هذا العمل وهو ُيلقي التوبيخ دومًا 
ته هذه، وي�سمع مرارًا عبارة )ل تتدّخل فيما ل يعنيك(،  على ف�سوله وِح�َسِريَّ

ويوّجهون اإليه تكرارًا  جملة )ل ُتقحم نف�سك في حياة الآخرين(.
هذه مقّدمة �سغيرة لمو�سوع اختبارنا المتكّون من ع�سرة اأ�سئلة، ومن خلله 
�سنكت�سف بع�سًا من جوانب النف�ض ومدى اّت�سافها بالف�سولّية، ولكي ن�ستمّر في 
الختبار ما علينا اإل اأن نختار ما ينا�سبنا من الخيارات ثّم نذهب الى النتيجة 

لكي نرى كم نحن ف�سولّيون: 

في  خا�ض،  وو�سٍع  خافت  ب�سوٍت  اأكثر  اأو  اثنين  بين  جرى  ح��وارًا  اأّن  لو   ◄
ق�سّية ل تعنيك، وكنت على مقربة منهم وت�ستطيع ا�ستراق ال�سمع، فهل اأنت 

مّمن: 
◄  ال يبالي بما هم فيه، الأّن االأمر خا�س بهم وال يعنيه؟

◄  ي�سترق ال�سمع قلياًل، ليعرف فحوى ما يدور بينهم فقط؟
◄  يدفعه ف�سوله الى ح�سر اأنفه بينهم والجلو�س معهم لمعرفة تفا�سيل المو�سوع؟

)لكّل مقام مقال( ولكّن بع�ض الأ�سخا�ض الف�سوليين ل يراعي قواعد    ◄
اأمور  في  يخو�ض  )الفاتحة(  عزاء  مجل�ض  في  وهو  فتراه  العامة  الآداب 
اأخرى لإ�سباع نهمه الف�سولّي من التعّرف على النا�ض واأو�ساعهم المعا�سّية 

الى غير ذلك من الأمور، فهل اأنت مّمن:  
◄  يراعي اأبجدّيات االآداب ويعمل بقاعدة )لكّل مقام مقال(؟

◄  يراعي قواعد االآداب غالبًا وقد يخو�س في اأمور اأخرى؟
◄  ال يراعي قواعد االآداب وال �ساأن باالآداب العامة؟

◄  بع�ض الأ�سخا�ض تجد عنده الف�سول المفرط في جمع التحف والنوادر   
في�سرف عليها كثيرًا من المال والجهد من اأجل اقتنائها، اأو ي�سرف جّل وقته 

في جمع الطوابع، اأو تربية الحيوانات والطيور، فهل اأنت مّمن: 
◄  ال يكون ف�سوله يتجاوز حّد ال�سرر الأّن الر�سول االأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( يقول: 
»ال تزوُل قدما عبٍد يوَم القيامِة حتى ُي�ساأَل عن اأربٍع: عن عمِرِه فيما اأفناُه؟ وعن ج�سِدِه فيما 

نا اأهِل البيت؟« اأبالُه؟ وعن ماِلِه فيما اأنفِقُه؟ وِمْن اأين اكت�سَبُه؟ وعن حبِّ
◄  قد ُيبالغ في هواياته بع�س االأحيان في�سل حّد ال�سرر بنف�سه وبماله؟

◄ ي�سرف جّل وقته وكّل ماله واأغلب جهده فيما ال نفع فيه؟

• يعده : عبد الرحمن الالمي

كْم اأنَت

ف�سولّي
عن اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالب )عليه ال�سلم( من كتاب له اإلى عبد اهلل بن العبا�ض: 
 فاطلب ما يعنيك واترك ما ل يعنيك، فاإن في ترك مال يعنيك درك ما يعنيك  اأما بعد

من كتاب تحف العقول البن �سعبة الحّراني �س 218
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◄  في حال ن�سيان اأحد زملئك في الدر�ض اأو العمل اأجندته )المفكرة( على مقربة منك، 
فهل اأنت مّمن: 

◄  ياأخذها وي�سعها في ماأمٍن من العابثين اأو الف�سوليين ثّم يحاول االت�سال به الإبالغه باالأمر؟
◄  يدفعه ف�سوله لتقليب �سفحاتها لمعرفة ما فيها من اأ�سرار، ثّم �سرعان ما يتركها محتماًل عودته؟

◄  يبادر م�سرعًا بحركة ال اإرادّية ويقّلب �سفحاتها الإ�سباع نهم ف�سوله؟

◄ لو كنَت ت�سير م�ساحبًا اأحد اأ�سدقائك، وفجاأة توّقف هذا ال�سديق لُيلقي التحّية على 
اأحد زملئه وُيبدي بع�ض الحفاوة به، ثّم تكملن م�سواركما من ال�سير، فهل اأنت مّمن:

◄  ال ت�ساأل منه عن �سيء اأبدًا؟
◄  تنتظر ب�سوق اأن ُيطلعك على هوية هذا ال�سخ�س؟

◄  ت�ساأله فورًا عن تفا�سيل حياته وما يعرفه عنه ولماذا كثر ال�سوؤال معه وقّبله بحرارة ؟

◄ لو انفردَت بطفل من اأطفال معارفك اأو اأقاربك في باحة النتظار اأو في اأّي مكان، وعادة 
الأطفال كما هو معلوم البوح بكّل ما يح�سل في العائلة من اأحداث ول يمتنعوا من اإذاعة 

اأ�سرارها، فهل اأنت مّمن: 
◄  ال ي�ساألهم عن �سيٍء من ذلك وال ي�سمح لهم اأن يبادروا به، واإذا بدَر منهم �سيئًا من ذلك اأ�سدى لهم 

الن�سيحة في عدم اإف�ساء اأ�سرار البيت الأحد، الأّن ذلك مخالف لالأدب ول�سهامة االأبطال والى غير ذلك؟
◄  ي�سمع منهم اإن اأبدوا �سيئًا من ذلك، وال يطلب منهم الكف؟

◄   يعتبر وجود االأطفال مغنمة الإ�سباع ف�سوله وللتعّرف على خ�سو�سّيات �ساحبه، وما يدور في منزله، وكيف 
هي عالقته بزوجته اأو َمن ي�سكن معه؟

◄ إذا كنَت ت�سير في �سارع ومررت ببيٍت كان بابه مفتوحًا، وقد تعالى منه بع�ض ال�سجيج 
وال�سخب، فهل اأنت مّمن: 

◄  يتابع �سيره وال يلتفت ل�سيء من ذلك؟
◄  يقّلل من خطواته وُيبطئ في م�سيره لعّله يح�سل على معلومة؟

◄  يقُف عند الباب المفتوح متاأّماًل م�سدر ال�سجيج وال�سخب، لعّله يعرف ال�سب والعلل؟

◄ لو اأّنك اأردَت مهاتفة اأحٍد معارفك فتداخلت الخطوط، وُرحَت ت�سمع حوارًا بين �سريكين 
في عمل اأو زوجين اأو عا�سقين اأو غير ذلك، فهل اأنت مّمن: 

◄  يغلق الهاتف ويحاول االت�سال مّرة اأخرى بعد حين؟
◄  يغلق الهاتف بعد ا�ستماعه قلياًل من الحوار ل�سعوره بالذنب؟

◄  يبقى م�ستمعًا الى نهاية حكايتهما متلّذذًا بحوارهما، م�سبعًا بذلك ف�سوله؟

◄  لو اأّنك كنت �سيفًا عند اأحد اأ�سحابك، فا�سطّر لتركك �ساعة في �سالة ا�ستقبال بيته، 
فهل اأنت مّمن:

◄  تبقى جال�سًا في مكانك وتحاول اأن ُت�سغل نف�سك بما هو مفيد؟
◄  ال تبقى جال�سًا بل تدور في زوايا اال�ستقبال مّطلعًا على ال�سور المعّلقة والتحفّيات الموّزعة؟

◄  تدور من مكان الى اآخر وتفتح اأدراج المعر�س، وتحاول االطالع على خ�سو�سّياته، وت�سحب الكتب من 
رفوفها وتت�سّفحها لعّلك تعثر على ما ي�سّد جوع ف�سولك؟

وت�سّفف  اأغرا�سها،  ترّتب  زال��ت  ما  وهي  م�سكنكم،  من  بالقرب  انتقلت  عائلة  اأّن  لو    ◄
حاجياتها، فهل اأنت مّمن:

◄  يرّحب بهم ويقّدم لهم المعونة الالزمة ويتكّفل باإعداد بع�س وجبات االأكل لهم الى حين ا�ستقرارهم؟
◄  يحّييهم ويقوم بمعونتهم ُمْلقيًا عليهم بع�س االأ�سئلة عن الحّي ال�سابق الذي كانوا ي�سكنونه؟

◄  ُي�سرع اإليهم وينهال عليهم باالأ�سئلة المحرجة، عن �سبب تركهم منطقتهم التي كانوا ي�سكنونها، وما �سبب 
اختيارهم لهذه المنطقة، وغير ذلك؟

  نتيجة الختبار
وبعد هذه الرحلة الق�سيرة من الختبار لنجمع ح�سادنا 
اأننا  هل  اأنف�سنا،  في  ونتاأّمل  حالنا  نرى  لكي  النقاط  من 
لكّل )◄(  اح�سْب   نظر ولنا وجهة  �سائب  راأٍي  اأ�سحاب 
خم�ض   )◄( ولكّل  نقاط  �سبع   )◄( ولكّل  نقاط  ع�سر 

نقاط، واجمع ما اأ�ّسرَت عليه مّما توافق مع حالتك.
◄◄ فاإذا بل مجموع نقاطك بين الت�سعين والمائة فاأنت 
مّتزنة،  �سخ�سّية  ذو  النف�ض،  �سريف  �سّك  بل  �سّيدي  يا 
بعيٌد كّل البعد عن الف�سولّيين والثرثارين، واأّنك تحترم 
هذا  على  الحال  دوام  لك  ونتمّنى  الآخرين،  خ�سو�سّيات 

الماآل.
◄◄ اأما اإذا كانت درجتك دون الت�سعين والى الخم�سين 
اإنذار  حالة  في  لأّن��ك  نف�سك،  مراجعة  الى   تحتا فاأنت 
ويمّج  المجتمع  يمقتهم  الذين  الف�سولّيين  من  لقربك 
هذه  مثل  ع��ن  بنف�سك  ت��رب��اأ  ب��ك  وح���رّي  ت�سّرفاتهم، 
ال�سفا�سف من الأمور، فاإّن الر�سول الأكرم )�سّلى اهلل عليه 
ل  ما  ترَك  َمن  ق��درًا  النا�ِض  اأعظُم  يقول:  و�سّلم(  اآله  و 

  يعنيه
◄◄ اأما اإذا كانت درجتك دون الخم�سين فهذا يعني اأّن 
الف�سول م�سيطٌر على جانب كبير من حياتك، وهو دافعك 
القوّي لمحاولة معرفة الأمور التي قد ل تعنيك في كثير 
من الأحيان، ومن الموؤّكد اأّن هذا ال�سلوك قد �سّيع عليك 
واأ�ساء  الوقت،   الكثير من  الجهد، و�سرق منك  الكثير من 
اأمير  اإليه  اأ�سار  ما  وهذا  الأخلقية،  وللياقتك  ل�سخ�سك 
الموؤمنين علّي بن اأبي طالب )عليه ال�ّسلم( بقوله: َمن 
ا�ستغَل بما ل يعنيه فاَتُه ما يعنيه وهذه دعوة لمراجعة 

النف�ض واللتفات الى ترميم ق�سورها واإ�سلح تق�سيرها.
ولبّد من الحذر من الف�سول الزائد الذي يوؤّدي الى التجاوز 
على حقوق الآخرين واقتحام خ�سو�سّياتهم ومن الوقوع 
في الإثم والجريرة، ولبّد من تعّود الذات على احترام 
اأ�سراره  اإن�سان  لكّل  ب��اأّن  تقتنع  واأن  غيرك،  خ�سو�سيات 
الخا�سة، التي يجب اأّل يقولها حتى لأعّز اأ�سدقائه، كما 
اأن  اأح��دًا  التي ل تحّب  اأ�سرارك وحالتك  لك  اأي�سًا  اأنك 

ي�ساركك فيها، اأو يّطلع عليها. 
لكّل  الناظرْين  وملحقة  ال�سمع  ا�ستراق  اأّن  ول���س��ّك 
�ساردة وواردة، والّطلع على حاجيات الغير بدون اإذنهم 
وت�سّفحها باليدين، وال�سوؤال عن اأمور لي�ض لها علقة به، 
والتدخل  وكبيرة،  �سغيرة  كّل  عن  قبله  من  وال�ستف�سار 
في حياة الآخرين وق�ساياهم تدّخًل �سلبّيًا، كّل ذلك ُيعّد 
فاإّن  والإذلل  الآث��ام  من  يخلو  ل  وم�سينًا  معيبًا  ت�سّرفًا 
ل  فيما  والدخول  اإّياك  ال�سلم(:  )عليه  ال�سادق  الإمام 

يعنيك فتذّل 
اأن يدرك  الزائد عليه  الف�سول  اإّن �ساحب  اأخيرًا  ونقول 
الويلت  �ساحبه  على  تجّر  التي  هذه  ت�سّرفاته  عواقب 
عادة  ي�سبح  ل  حتى  منه  والتحذير  له  النا�ض  وكراهية 

ي�ست�سهله النا�ض في�ست�سري في مجتمعاتنا.
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◄  يكتبها: ح�سني ال�سالمي

�ساألني ولدي ال�سغري واأنا ذهاب الإجراء عملية الناظور اال�ستك�سايف 
اأين �ستجريها مبدينة احل�سني الطبية )احلكومي( ؟ فاأجبته: ال �سوف 
اأجريها يف جممع �سفري احل�سني عليه ال�سالم )التابع للعتبة احل�سينية 

املقد�سة(.
 ف�ساألني ما ال�سبب؟ قلت له اإن هذا املجمع ُوجد ليخفف العبء على 
عموما،  املدينة  واأه���ايل  الزائرين  وخدمة  الطبية  احل�سني  مدينة 
اأال وهو  انتباهي  لفت  �سيئا  وج��دت  املجمع  اأين عندما دخلت  واحل��ق 
الدور االإن�ساين ونوعية الرعاية الطبية املتميزة  التي يبذلها املجمع، 
العتبة  به  جهزته  التي  ومرافقه  بتجهيزاته  متكامل  وهو  وخ�سو�سا 

احل�سينية املقد�سة.
اإن هذا املجمع �ساهم كثريا وب�سكل ال لب�س فيه وال ميكن الأحد اإنكاره 
يف تخفيف االأعباء ال�سحية والطبية الواقعة على عاتق املواطن وج�سع 
امل�ست�سفيات اخلا�سة با�ستثناء م�ست�سفى ميثم التمار التي تعترب حالة 

مميزة اأخرى ت�ستحق الثناء وال�سكر.
 ومما يجذب االنتباه فيه ذلك التن�سيق والعالقة بني الكوادر الطبية 
ومنت�سبي العتبة احل�سينية املقد�سة وبني املر�سى فعندما يدخل املري�س 
يجد االحرتام والتقدير وامل�ساواة بالتعامل وال ترى التذمر على وجوه 
العاملني يف املجمع ب�ستى �سنوفهم وتخ�س�ساتهم ومهامهم، وكم هي 
االأم��اين كثري باأن تعك�س هذه احلالة االإن�سانية الرائعة - التي ينبغي 
للمجال الطبي اأوىل من يتمتع بها قبل غريه- على بع�س من موؤ�س�ساتنا 
الطبية االأخرى، واإن كانت هناك بع�س احلاالت االيجابية الفردية فيها.

 واأثناء حديثي مع بع�س املر�سى قال اأحدهم اأن املجّمع لّبى احتياجات 
الزائرين املر�سى اإذ وجدوا العناية الطبية الفائقة واأف�سل �سبل الراحة، 
مثّمنني جهود العاملني على املجّمع وما يقدمه من خدمات جلية لزائري 
املدينة املقد�سة وفرحت كثريا عندما راأيت ابت�سامة على وجه طفل يتيم 
واأمه االأرملة حيث مت عر�س حالة ابنها على اطباء يف الهند بدون اأن 
ت�سافر اىل هناك من خالل املنظومة املتطورة)تلي مد�سن( التي من 
خاللها يتمكن الطبيب يف  الهند ك�سف ومعاينة املري�س عرب كامريات 
مربوطة ببث مبا�سر مع الهند، ليقدم الطبيب بالتايل راأيه حول اإمكانية 

عالج ذلك املري�س داخل اأو خارج العراق.
وما كان اأمامي واحلال هذه اإال اأن اأتقدم نحو االأم و�ساألتها عن �سعورها، 
فقالت: �سكرنا وتقديرنا للعتبة احل�سينية املقد�سة على اجلهود املبذولة 
يف اإدارة هذا املجمع الذي يقدم خدماته جلميع املواطنني ويوفر عليهم 

عناء ال�سفر اإىل الهند.

                



كلمة حق تقال
ُه � الذي ي�سكن معه يف بيت واحد � اعتناق  بعد اأن ت�سّرف عمُّ
مذهب احلّق مذهب اأهل البيت )عليهم ال�سلم(، بداأ يطرح 
الفقهية والعقائدية والتي  عليهم ق�سايا اخللف يف الأمور 
لي�ض لها حّل اإّل يف مدر�سة اأهل البيت )عليهم ال�سلم(، من 
ال�سودان  من  وهو   � اأحمد(  عثمان  )اأحمد   الأ انطلق  هنا 
وميار�ض مهنة املحاماة وي�سكن يف اأ�سرة كبرية تعتنق اأك من 
ى احلقائق عن كثب، فا�ستقّر اأخريًا يف مدر�سة  مذهب � ليتق�سّ
جلميع  احللول  فيها  وجد  التي  ال�سلم(  )عليهم  البيت  اأهل 
ميّيز  ما  ومعرفة  وغريها،  اخللفية  وامل�سائل  الإ�سكالت 
�ساّقة  ف�سّق طريقه يف رحلة  الأخ��رى،  املذاهب  الت�سّيع عن 
حتى و�سل اىل طريق النور، وراأى حتمية التم�سك باملذهب 

احلّق مذهب اأهل البيت )عليهم ال�سلم(

جملة الرو�سة احل�سينية حاورت امل�ستب�سر )اأحمد عثمان اأحمد( واأجرت  معه احلوار التال:

ما هي اأهم الدوافع التي وّلدت لديكم فكرة الت�سيع 

 يف احلقيقة انبثقْت لدّي الفكرة باأن اأدر�س عن كثب مذهب الت�سيع،وذلك بعدما �سبقني عّمي 
اىل اعتناق مذهب اأهل البيت )عليهم ال�ّسالم(، وكان عّمي � الذي ي�سكن معنا � قد تعّرف على تفا�سيل مذهب 
اأهل البيت )عليهم ال�ّسالم( من خالل رحلة ا�ستب�ساره، وكنت حينها طالبا يف ال�سنة االأوىل من اجلامعة،وراح 
عّمي يثري بع�س الق�سايا التاريخية، ويطرح االإ�سكاالت العقائدية التي لي�س لها حّل من م�سادرنا، ويعر�س علينا 
املتناق�سات يف اخلّط اال�سالمي الذي كّنا نّتبعه، وبع�س هذه االأمور جوهرّية مت�ّس �سميم الدين االإ�سالمي، 
ومت�ّس اخلطوط احلمراء منه، والبّد من معاجلتها، فكان عّمي هو اأّول َمن عّلمنا واأر�سدنا اىل طريق احلّق 

طريق اآل بيت النبّي)�سلوات اهلل عليهم اأجمعني(.
وقد وا�سلُت البحث بنف�سي عن هذا املذهب املبارك، ورحُت اأقراأ واأ�سمع الكثري من املحا�سرات لكي ال يكون لدّي 
اأّي �سّك،ولكي اأمتّكن من الرّد على اأّي �سوؤال رمبا ُيطرح علّي، خ�سو�سًا واأنا طالب يف اجلامعة واأتعر�س لكثري 
من اال�سئلة، لذا قمُت بالقراءة الغزيرة لي�س فقط الكتب التي تخ�س اأهل البيت )عليهم ال�سالم( واإمناكتب 
ل اىل حقيقة هذه املذاهب ومن ثّم اىل املذهب احلّق، فتو�سلُت اىل نتيجة باأّن  املذاهب االخرى، لكي اأتو�سّ
مذهب اآل البيت هو املذهب الذي ي�سمد ويجيب عن كّل ال�سبهات، والبّد ان نتم�ّسك به،واأعلنُت ا�ستب�ساري 

واعتناقي مذهَب احلّق والنور يف عام 1990م.

 اإّن اعتناق اأّي �سخ�ض ملذهب جديد وترك مذهب اآبائه واأجداده ي�سّبب امل�ساكل 

من �سعيد، فهل واجهتم اأّية �سعوبات يف اإعلن ا�ستب�ساركم وال�سعوبات لهذا ال�سخ�ض على اأك
اأ�سرتي ال�سراع، منهم َمن وقف اىل جانبي وتعاطف معي  هذا اأمرالبّدمنه فقد دّب يف  
واأ�سبح فيما بعد من ال�سيعة، وكان لعّمي الدور االأول لهذا الق�سم منهم، الأّن عّمي كان م�ستب�سرًا كما اأو�سحت 
�سابقًا، فقد كان موؤّثرًا فيهم وطاغيًا بفكره ومعرفته عليهم فاأْك�َسَبُهم الكثري من العلم عن الت�سّيع، والق�سم 
الثاين اأ�سبحوا وهابّيني مت�سّددين، ي�سّنون علينا الهجمات الكالمية التي كانوا كثريًا ما يخ�سرونها،في�سطّرون 
فهو  واأقاربي  عائلتي  من  االآخر  الق�سم  واالأو�ساف،اأما  النعوت  باأب�سع  ويقذفوننا  علينا،  االأكاذيب  ن�سر  اىل 
حمايد،موؤمن باأّن االإن�سان حّر يف اختياره املذهب الذي يعتنقه، ولكن بعد مرور ال�سنني تو�ّسع الت�سّيع يف العائلة 

حتى اأ�سبح العدد االأكرب منهم معتنقًا للمذهب احلّق.

 اأهل ملذهب  تقّبله  ومدى  ال�سوداين  املجتمع  عن  فماذا  لعائلتكم،  بالن�سبة  هذا    

)البيت )عليهم ال�سلم
طبيعة املجتمع ال�سوداين متيل اىل الليونة،ولي�س فيه عادة م�ساكَل عقائدية حاّدة، وال يت�سّنج 

 املستبرص:  أمحد عثامن أمحد
 البلد:  السودان

 املهنة: حمامي
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فيه وجهات  ت�سيع  ال�سوداين  واملجتمع  القتل،  اأو  التكفري  يعاديه اىل حّد  اأو  من مذهب 
النظر املختلفة، ويتقبل الراأي والراأي االآخر باعتباره ي�سّم جميع الطبقات والديانات، 
فقد جتد يف االأ�سرة الواحدة اأكرث من ديانة،بل جتد امل�سيحي وامل�سلم والوهابي يف بيت 
واحد،واأنا عملُت جاهدًا للتعريف مبذهب اأهل البيت )عليهم ال�سالم( الأنه من واجباتنا 
االأ�سا�سية،وا�ستطعت بف�سل اهلل )تبارك وتعاىل( اأن اأن�سر مذهب احلّق بني اأ�سدقائي يف 
الدرا�سة، واأبناء منطقتي، وبّينُت لهم خطوطه العري�سة ومدى ت�ساحمه وان�سجامه مع 
التفكري الب�سري وتالوؤمه مع م�ستجدات الع�سر، وقد ا�ستب�سر الكثري منهم وان�سرحت 
�سدورهم له، واأثمرت هذه اجلهود التي �ساركني الكثري فيها اىل خلق جمتمع كبري يوايل 
البيت  اأهل  ال�ّسالم( ويت�سّيع له وي��رّوج ملبادئ  اأبي طالب )عليه  اأمري املوؤمنني علّيا بن 

)عليهم ال�سالم(.

 كيف يتعامل ال�سا�سة ال�سودانّيون احلاكمون مع املذهب احلّق 

واملت�سّيعني له
 احلكومة ت�سمع من اأّي �سخ�س، وت�سمح له اأن يختار اأّي مذهب يراه 
هو ال�سحيح وال�سواب، من غري اعرتا�س اأو ت�سييق، ولكّل اأ�سحاب ديانة اأو مذهب ما  
احلّق باإقامة �سعائرهم، فتجد اليوم يف العا�سمة ال�سودانية اخلرطوم احل�سينيات ال�سيعية 
منت�سرة وُتقام فيها ال�سالة وحُتيى فيها املنا�سبات لوالدات ووفّيات اأئمتنا االأطهار )عليهم 

ال�سالم(.

 ال�سابق املذهب  بني  وجدتها  التي  الفروقات  اأه��م  هي  ما    

ومذهب الت�سّيع
ال�سالم(  البيت )عليهم  اأهل  االإن�سان عندما يتعرف على منهج  اإّن   
ي�سعر اأنه مل يكن يعرف فيما �سبق عن االإ�سالم �سيئًا، فحقيقة االإ�سالم ومنهجه الوا�سح 
ال�سهل مل جنده اإال عند مذهب اأهل بيت النبّي )�سلوات اهلل عليهم جميعا(، فوجدت 
يف مدر�سة اآل البيت )عليهم ال�سالم( قوة الطرح العقائدي الغالب على اجلميع، ووحدة 
الفكرة واخلّط رغم اأّنك جتدها �سادرة عن املع�سومني االأربعة ع�سر )عليهم ال�ّسالم( 
عدِد  غر  �سِ رغم  االآخ��ر،  الطرف  عند  غائب  االأم��ر  وه��ذا  متعّددة،  زمنية  مراحل  ويف 
مدار�سهم التي ال تتجاوز االأربعة، وتقارب امل�ساحة الزمنية بينهم، فتجد هذا يحّرم االأمر 
الفالين واالآخر يبيحه، وهذا يعّدده وذاك يق�سره على واحد، واأي�سًا وجدُت روح التدّين 
عند اأهل البيت االأبرار )عليهم ال�ّسالم( وُعمق االلتزام املتجّذر يف اأتباعه، وتعّلمُت من 
ال�سيعة كيف اأتكّلم مع اهلل، فلي�س يجيد التكّلم مع اخلالق اإاّل ال�سفوة الكرام من اآل البيت 
االأطهار )عليهم ال�ّسالم(،فلم نكن ن�سمع فيما م�سى بثقافة الدعاء القوّية واملنت�سرة بني 
ال�سيعة،ومل نكن ن�سمع بال�سحيفة ال�سجادية اإاّل بعد ت�سّيعنا،وحينما تعرفُت على اأئمة اأهل 

البيت )عليهم ال�سالم(اأح�س�سُت اأين وجدُت كنزًا كبريًا من املعرفة العلمية واالأخالقية.

 اأتباع املذهب ال�سيعي كلمة هناك من يطلق على   
الرواف�ض( �ساخرين منهم، فما هو رّدكم عليهم(

على العك�س فهذه الكلمة ال ت�سايقنا ب�سيء، بل اأننا نفتخر بها الأنها تدّلل 
على اأننا نرف�س اجلمود العقلي والتحّجر الفكري، ونرف�س كّل اأ�سكال التبعّية العقلية، الأّن 
اهلل )تبارك وتعاىل( �سيحا�سب كّل فرٍد على ما اعتقده وَتِبَعه من مذهب وعقيدة، وي�ساأله 

عن دليله يف �سحة ما واله من دين.
يِن  ونحن نرف�س اإكراه النا�س على �سيء ما، واهلل )تبارك وتعاىل( يقول: » اَل اإِْكَراَه يِف الدِّ
ِ َفَقِد ا�ْسَتْم�َسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى  اُغوِت َوُيوؤِْمْن ِباهللَّ �ْسُد ِمَن اْلَغيِّ َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّ َ الرُّ َقْد َتَبنيَّ

ُ �َسِميٌع َعِليٌم )256 البقرة(«  اَم َلَها َواهللَّ اَل اْنِف�سَ
ولن توؤثر االأكاذيب اأو االإ�ساعات التي يطلقونها هنا وهناك على املذهب احلّق، الأّن احلّق 

وا�سح و�سوح ال�سم�س وال لب�س فيه، ولكن يحتاج فقط من االإن�سان اأن ُيعمل عقله ويقارن 
بني املذاهب لريى املذهب ال�سادق والنهج احلقيقي الذي يو�سله اىل بّر االأمان واىل جّنة 

اخللد اإن �ساء اهلل تعاىل.
ونحن ندعو اجلميع ان يتعّرفوا اإىل مذهب اأهل البيت )عليهم ال�سالم( ليعرفوا �سبب 
الذي  املذهب  وما هي ممّيزات  املذاهب،  توّجهنا اىل غريه من  و�سبب  تركنا ملذهبهم 

اتبعناه مذهب اأهل البيت االأطهار )عليهم ال�سالم(.

 ،هل كنت تعرف عن امامنا املهدي عجل اهلل فرجه ال�سريف 

حدثنا عن ذلك
 هناك اأحاديث كثرية وردت عن الر�سول االأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله 
و�سّلم( تتحّدث عن خمّل�س ياأتي يف اآخر الزمان، وكما يعرف اجلميع فاإّن طرح املدر�سة 
ال�سّنية ملو�سوع االإمام املهدّي املنتظر )عّجل اهلل فرجه ال�سريف( يختلف عن مدر�سة اأهل 
البيت )عليهم ال�سالم( على اأّنه يولد يف زمان ظهوره، ال اأّنه ولد يف �سنة 255ه� وهو ابن 
االإمام احل�سن الع�سكري )عليه ال�سالم( وهو غائب م�ستور، كما هو احلال عند مدر�سة 
اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، ولكّل مذهب له ت�سور وطرٌح معنّي لق�سية االإمام املهدي 

)عّجل اهلل فرجه ال�سريف(.
َمن يقراأ يف روايات اأهل البيت )عليهم ال�سالم( يرى اليقني الذي ال ريب معه عن ظهور 
االإمام )عّجل اهلل فرجه ال�سريف( واأنه مولود وموجود بيننا، وال خالف فيه بوجود اأدّلة 
البيت  اأهل  اإال عن طريق مدر�سة  االإم��ام  الكاملة عن ظهور  االأخبار  تكتمل  كافية، ومل 

)عليهم ال�سالم(.

 هل توجد يف ال�سودان موؤ�س�سات اأو جهات داعمة 
للم�ستب�سرين وتزودهم باملعلومات الكافية

امل�ستب�سرون يف ال�سودان ارتبطوا ارتباطًا وثيقًا باملرجعية، ولها يف 
ال�سودان موؤ�س�سة كربى، وهي الراعية لالإر�ساد والعمل التبليغي، وهناك بع�س املراكز 
الثقافية التي تقّدم الكثري من اخلدمات للم�ستب�سرين، وكذلك توجد يف ال�سودان بع�س 
الفكر  ورج��ال  العلماء  من  �سخ�سّيات  وهناك  ال�سيعية،  الكتب  توّفر  التي  املكتبات  دور 
العراقيني الذين لهم دور كبري يف توفري املعلومات عن مذهب الت�سّيع، وهم يحت�سنون 

اأو  املعلومات  يريد  َم��ن  ك��ّل  وي�ساعدون 
يحتاجها.

 م��اذا براأيكم    

يحتا ال�سيعة يف ال�سودان من العامَل 
ال�سيعي

ال�����س��ودان  يف  ال�سيعة    
اأ�سا�سي اىل الكثري من   يحتاجون وب�سكل 
الدعم املادي واملعنوي، فال�سودان بحاجة 
كثرية  ثقافية  مراكز  تاأ�سي�س  اىل  ما�ّسة 
تغّطي كّل االأقاليم، فيها من الكتب القّيمة 
اأهل  التي توّفر لنا املعلومات الكافية عن 
البيت )عليهم ال�سالم(، من اأجل اإي�سال 
اأنحاء  اأهل البيت جلميع  مبادئ واأخ��الق 

ال�سودان.

 اإّن الإن�سان 
عندما يتعرف على 

منهج اأهل البيت 
)عليهم ال�سلم( 

ي�سعر اأنه مل يكن 
يعرف فيما �سبق عن 

الإ�سلم �سيئا 
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لقاوؤنا االول مع م�ست�سار االمني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة وامل�سرف على 
ليحدثنا عن طبيعة  الكمايل  اال�ستاذ طالل فائق  الب�سرية  املوارد  ق�سم تطوير 
عمل الق�سم والهدف اال�سا�سي من ا�ستحداثه قائاًل" طبيعة عمل الق�سم تتمحور 
ما  االول  الق�سم  رئي�سية،  اهدافا  باعتبارهما  ان حتققهما  يف جمالني وحتاول 
واملجال  التخ�س�س  بح�سب  املهني  اجلانب  يف  االن�سان  مهارات  بتنمية  يتعلق 
الق�سم  هذا  ان�ساء  مت  االهداف  هذه  حتقيق  ووفق  الذات،  بتنمية  يتعلق  االآخر 
ناحية  من  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  العاملة  الب�سرية  امل��وارد  تطوير  الأجل 
اجلانب املهني والذاتي لكل فرد". م�سيفًا" والأن املنظومة الفكرية اال�سالمية 
تبنت مو�سوع بناء االن�سان وتطويره واالرتقاء به فنحن اوىل كعتبة مقد�سة ان 
الق�سم على  ا�ستحداث هذا  نرعى االن�سان، وعلى هذا اال�سا�س مت طرح فكرة 
الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام  االمني  �سماحة 

وح�سلت موافقته على ا�ستحداث الق�سم".

وعن �سرورة ايجاد مثل هكذا ق�سم حتدث الكمايل" ان تطوير املوارد الب�سرية 
يهتم باجلانب االن�ساين للفرد واالرتقاء به يف كافة جماالت احلياة وهو م�ستوى 
طموح االن�سان، والن هذا هو الهدف اال�سمى للق�سم فالبد بال�سرورة ان يكون 
هناك حاجة ما�سة لكل االفراد املنت�سبني، ووجود هكذا ق�سم يعد امر �سروري 
ال�سلوكي  باجلانب  واالرتقاء  املهني  باجلانب  االهتمام  كان  اذا  جدا خ�سو�سا 
والذاتي، ولتعدد االق�سام يف العتبة املقد�سة وتنوع طبيعة عملها فان هذا التنوع 
يقت�سي بال�سرورة تو�سيع نطاق العمل واالرتقاء به، فيحاول الق�سم ان يجتذب 
والعمل  العتبة  اق�سام  تتطلبها  التي  املختلفة  باملجاالت  املخت�سني  اال�سخا�س 

بالنظريات احلديثة واملعا�سرة".
طموحات  ان  قائاًل"  العام  امل�سرف  تابع  للق�سم  امل�ستقبلية  الطموحات  وحول 
الق�سم امل�ستقبلية غري مقت�سرة على تدريب وتطوير منت�سبي العتبة احل�سينية 
املقد�سة، خ�سو�سا ونحن يف طور تاأ�سي�س مركز جديد للتنمية الب�سرية و�سوف 

 للنهوض بالــمستوى الثقافي والتنموي 

الوظائف  اأه��م  من  اليوم  تعد  الب�سرية  امل��وارد  اإدارة  اإن   
الإدارية يف اأي موؤ�س�سة حتى ا�سبحت الن ل تقل اأهمية عن 
وذلك  واملالية،   والإنتا كالت�سويق  الأخ��رى  الوظائف  باقي 
لأهمية العن�سر الب�سري ومدى تاأثريه على الكفاءة الإنتاجية 

للموؤ�س�سة.
ولقد ات�سع مفهوم اإدارة املوارد الب�سرية لي�سمل اأن�سطة رئي�سية 
متعددة ياأتي على راأ�سها حتليل وتو�سيف الوظائف وتخطيط 

املوارد الب�سرية وجذب وا�ستقطاب وحتفيز املوارد الب�سرية.
العتبة  قامت  املوؤ�س�سات  يف  الب�سرية  امل��وارد  تطوير  ولأهمية 
الب�سرية  املوارد  تطوير  ق�سم  با�ستحداث  املقد�سة  احل�سينية 
قبل عام تقريبًا، لياأخذ على عاتقه تدريب وتطوير العاملني 
بامل�ستوى الذي يواكب التطورات احلا�سلة يف املنطقة والعامل 

على هذا ال�سعيد. 

مشاريع ودورات

ق�سم تطوير املوارد الب�سرية
 يف العتبة احل�سينية املقد�سة
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لن يكون مقت�سرا على منت�سبي العتبة املقد�سة فطموحاتنا نحو العاملية من ناحية 
اال�ساتذة املدربني واالإخوة املتدربني".

وكانت لنا وقفة مع رئي�س ق�سم تطوير املوارد الب�سرية اال�ستاذ م�سلم حم�سن عبود 
ال�سوداين، للتعرف على طبيعة عمل الق�سم ب�سورة تف�سيلية فابتداأ حديثه قائاًل" 
امل��وارد  تطوير  ق�سم  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  يف  االخ��رية  االون��ة  يف  ا�ستحدث 
احل�سينية  للعتبة  العام  االمني  قبل  من  مباركة  التفاتة  وفق  جاء  الذي  الب�سرية 
العام  من  ال�ساد�س  ال�سهر  يف  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة  املقد�سة 
2011 وباإ�سراف مبا�سر من قبل م�ست�سار االمني العام وامل�سرف العام على الق�سم 
اال�ستاذ طالل فائق الكمايل، وان مهام عمل هذا الق�سم متعددة وخمتلفة ت�سب 
لغر�س  وتطوير مهاراتهم  املقد�سة  العتبة احل�سينية  منت�سبي  وتهدف اىل خدمة 

االنطالق نحو التطور والتقدم ". 
وتابع اال�ستاذ م�سلم" يحتوي الق�سم على اربع �سعب، االوىل هي ال�سعبة االدارية 

املخاطبات  واإج��راء  للق�سم  االداري��ة  ال�سوؤون  كافة  ادارة  مبهمة  ت�سطلع  والتي 
الر�سمية عن طريق الكتب واملطالعات وغريها من االمور املتعلقة باإدارة الق�سم، 
تاأخذ على عاتقها مهمة تقدمي كل ما هو  التي  التدريب والتطوير  والثانية �سعبة 
العتبة  ملنت�سبي  خدمة  والتطوير  التدريب  وطرق  ا�ساليب  من  وم�ستحدث  جديد 
املختلفة  التطويرية  املجاالت  �ستى  يف  دورات  ع��دة  اقامة  طريق  عن  املقد�سة 
االفراد  تقييم  �سعبة  فهي  الثالثة  ال�سعبة  اما  احلديثة،  اال�ساليب  وفق  واملتعددة 
امل�ستمر  التعليم  �سعبة  هي  الرابعة  وال�سعبة  لالأفراد،  عام  تقييم  مبهمة  ت�سطلع 
وهذه ال�سعبة حتتوي على عدة وحدات تابعة لها فالوحدة االوىل هي وحدة حمو 
العوملة  ومكافحة  الدرا�سة  وحدة  وكذلك  احلا�سبات  اأمية  وحدة  والثانية  االمية 

ووحدة االر�سفة ووحدة الثقافة ال�سحية".

 الوحدات التابعة للقسم 
بها  ونطاق عمل خا�س  مهمة  الوحدات  وحدة من هذه  لكل  ال�سوداين" ان  وبنّي 
فوحدة حمو االمية وبالنظر لوجود بع�س املنت�سبني يف العتبة املقد�سة ال يعرفون 
الق�سم  على  العام  وامل�سرف  العام  االمني  �سماحة  من  وبتوجيه  والكتابة  القراءة 
تعليم  مب�سالة  تعنى  لكي  ال��وح��دة  ه��ذه  ا�ستحداث  مت  الكمايل  ط��الل  اال�ستاذ 
العتبة  منت�سبي  لكافة  اح�سائية  الق�سم  اجرى  وقد  والكتابة،  القراءة  املنت�سبني 
لنا من خالل هذه االح�سائية وجود 90 منت�سبًا فقط  املقد�سة وتبني  احل�سينية 
نقيم  ان  ا�ستطعنا  وتعاىل  �سبحانه  وبف�سل من اهلل  والكتابة،  القراءة  يعرفون  ال 
دورات لهم للق�ساء على حمو االمية وقد ا�ستمرت الدورة ملدة ثالثة ا�سهر وتخرج 

من الدورة 90 منت�سبًا". 
للعتبة  العام  وتابع" يف االونة االخرية كان هناك توجيه من قبل �سماحة االمني 
كربالء  ابناء حمافظة  لت�سمل جميع  الوحدة  هذه  عمل  نطاق  بتو�سيع  احل�سينية 

املنت�سبني  بتعليم  منح�سرة  تكون  ال  وان  املقد�سة 
ابناء  بني  االمية  حمو  على  الق�ساء  واإمن��ا  فقط 
من  ال��ك��ث��ري  ع��ق��د  مت  وق���د  ال��ك��رب��الئ��ي،  املجتمع 
ال�سيد  مكتب  ممثلية  م��ع  وال��ل��ق��اءات  اجلل�سات 
من  املقد�سة  كربالء  يف  ظله(  )دام  ال�سي�ستاين 
اجل تهيئة اجلوامع واحل�سينيات من اجل احت�سان 
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هذه الدورات خدمة الأبناء املحافظة الكرام وقد مت االتفاق على ذلك، وكذلك 
ال��دورات من خالل  التي واجهتنا ومت االعالن عن هذه  تذليل كافة ال�سعوبات 
البو�سرتات التي مت و�سعها يف االماكن العامة ليطلع عليها اال�سخا�س الراغبني 

يف دخول هذه الدورات". 
واأ�ساف" تهدف دورات حمو االمية اىل اتاحة الفر�سة امام اال�سخا�س الذين مل 
يتمكنوا من التعّلم واإف�ساح الفر�سة لهم ليتداركوا ما فاتهم، وقد قامت العتبة 
احل�سينية املقد�سة بكل ما هو منا�سب الأجل اجناح هذه الدورات بو�سفها واجب 

�سرعي واإن�ساين".
ا�سا�سيات  بتعليم  فتخت�س  احلا�سبات  امية  وحدة  مهام  ال�سوداين" اأما  واأكمل 
حا�سبة  متتلك  ا�سبحت  العوائل  اغلب  ان  الحظنا  فقد  احلا�سبة  على  العمل 
املوارد  تطوير  ق�سم  فقام  العمل على احلا�سوب  لتعلم  واأ�سبحت هناك �سرورة 
االمور  لتعّلم  للمنت�سبني  دورات  اجراء عدة  الأجل  الوحدة  باإن�ساء هذه  الب�سرية 
اىل  وو�سوال  ال�سعب  وم�سوؤويل  االق�سام  روؤ�ساء  من  ابتداء  للحا�سبة  اال�سا�سية 

املنت�سبني يف االق�سام وال�سعب والوحدات ولكال اجلن�سني".
من  خال  جمتمع  تكوين  اىل  تهدف  التي  ال�سحية  الثقافة  وحدة  اأي�سا  وهناك 
االمرا�س وباعتبار ان العتبة احل�سينية املقد�سة متتلك عدد كبري من املنت�سبني 
�سفري  جممع  باإن�ساء  قامت  ان  وبعد  االخ��رى  املوؤ�س�سات  منت�سبي  اع��داد  يفوق 
احل�سني )عليه ال�سالم( الطبي فارتاأت هذه ال�سعبة ان يكون هناك برنامج ي�سمى 
بالبطاقة ال�سحية، اي ان هناك بطاقة خا�سة لكل منت�سب، والعمل م�ستمر على 
تفعيل هذا الربنامج وقد و�سل العمل به اىل مراحله االخرية بالتعاون والتن�سيق 
مع اع�ساء جمل�س االدارة واإدارة جممع �سفري احل�سني )عليه ال�سالم( الطبي 
الإجراء فح�س دوري للمنت�سبني للحفاظ على �سحتهم و�سالمتهم، ويف امل�ستقبل 
�سيتم العمل على اجراء فح�س طبي لكافة املتطوعني للعمل يف العتبة يف الزيارات 

املليونية والتي ت�سل اعدادهم يف بع�س الزيارات اىل اآالف املتطوعني".      

 الدورات لمنتسبي العتبة
 الحسينية المقدسة 

وعن الدورات التي اقامها ق�سم تطوير املوارد الب�سرية لروؤ�ساء االق�سام وم�سوؤويل 
اال�ستاذ  قال  والوحدات  وال�سعب  االق�سام  املنت�سبني يف  بقية  و�سواًل اىل  ال�سعب 
املقد�سة  العتبات  على  االجانب  الزائرين  قبل  من  الكبري  للتوافد  م�سلم" نظرًا 
من  اكرث  بواقع  االنكليزية  اللغة  لتعلم  دورات  بفتح  الق�سم  قام  فقد  كربالء  يف 
ثالث دورات حتى االن، وكان العدد يف كل دورة ال يقل عن 35 �سخ�سًا وكانت 

الكلمات  املتدرب جمموعة من  يتعلم خاللها  كاماًل،  �سهرًا  الواحد  الدورة  مدة 
لتعلم  دورة  وكذلك  املحادثة،  يف  يحتاجها  التي  االجنليزية  واجلمل  والعبارات 
كربالء  جامعة  مع  والتن�سيق  بالتعاون  ال��دورات  اقامة  وكانت  الفار�سية.  اللغة 
املقد�سة بالن�سبة لدورات اللغة االجنليزية، اما اللغة الفار�سية فاأقيمت باإ�سراف 

احد املنت�سبني الذين يجيدون اللغة الفار�سية".
م�سيفًا" ان الق�سم اأقام دورة تنمية ال�سفات القيادية ودورة التغيري وبناء الذات 
ق�سم  مل�سوري  االبعاد  ثالثي  الت�سوير  يف  ودورة  الكرمي  القراآن  احكام  ودورة 
االعالم، ودورة املرا�سيم و )االتيكيت( ملنت�سبي ق�سم العالقات العامة وم�سيف 
ودورة  ال�سوتية  والهند�سة  املونتاج  يف  دورة  وكذلك  املقد�سة،  احل�سينية  العتبة 
من  االوىل  تعترب  التي  ال�سخ�سي  اال�سرتاتيجي  التخطيط  ودورة  املدين  الدفاع 

نوعها وبالتعاون مع املركز االكادميي".
واأ�ساف" اأقام الق�سم دورات حديثة هي االوىل من نوعها على م�ستوى العتبات 
وتعنى  واالت�����س��االت،  احل���وار  يف  اللينة(  امل��ه��ارات  )ف��ن  دورة  منها  املقد�سة 
اأقيمت  الدورة  واللطيف وهذه  اللني  باالأ�سلوب  املقابل  ال�سخ�س  بكيفية حماورة 
بالتعاون والتن�سيق مع كلية اخلليج يف �سلطنة عمان وقد ارتاأت العتبة احل�سينية 
كالعتبة  االخرى  املقد�سة  العتبات  منت�سبي  الدورة  هذه  يف  ي�سرتك  ان  املقد�سة 
ت�سمى  ما  املتطورة  احلا�سبات  دورة  باالإ�سافة  والعبا�سية،  والكاظمية  العلوية 

)املاكنتو�س(".

 عالقة القسم مع الجهات 
والمؤسسات الخارجية  

اخلارجية  واملوؤ�س�سات  اجلهات  مع  الق�سم  عالقة  عن  م�سلم  اال�ستاذ  وحت��دث 

   ان وجود ق�سم يهتم 
بتطوير املوارد الب�سرية يف 

املوؤ�س�سات عموما يعترب فكرة 
متميزة ومتقدمةومواكبة 

للأحداث   
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قائاًل" لدى الق�سم العديد من العالقات املتميزة مع املوؤ�س�سات احلكومية وغري 
بالتعاون  كانت  القيادية  ال�سفات  تنمية  دورة  فان  املثال  �سبيل  وعلى  احلكومية 
والتن�سيق مع جامعة كربالء، وقد قام الق�سم بدورة �سفراء التنمية الب�سرية لبع�س 
مديري املنتديات ومراكز التنمية الب�سرية، ودورة يف فن ال�سياحة ا�ستفاد منها 
منت�سبو ق�سم ال�سياحة الدينية بالتعاون مع جامعة اهل البيت )عليهم ال�سالم( 
واملعهد التقني يف كربالء املقد�سة، وهناك تعاون وتن�سيق م�ستمر مع مديرية تربية 
كربالء لغر�س التدري�س يف دورات حمو االمية التي يقيمها الق�سم، اما التن�سيق 

مع اجلهات يف خارج العراق فهناك تن�سيق مع كلية اخلليج يف �سلطنة عمان".

 انطباعات تخصصية..
ح��ول  واملخت�سني  اال���س��ات��ذة  ان��ط��ب��اع  ومل��ع��رف��ة 
الدكتور  حت��دث  الق�سم  بها  يقوم  التي  االعمال 
�سلطة  يف  اخلليج  كلية  عميد  الر�سا،  عبد  تقي 
عمان قائاًل" ان وجود ق�سم يهتم بتطوير املوارد 
الب�سرية يف املوؤ�س�سات عموما يعترب فكرة متميزة 
مع  جت��ارب  ول��دي  لالأحداث،  ومواكبة  ومتقدمة 

دول عديدة يف هذا املجال فاأنا مرتبط يف عمل من هذا النوع مع بع�س اجلامعات 
الب�سرية يف  املوارد  تنمية  ق�سم  يقيمها  التي  الدورات  اأن هذه  واأرى  الربيطانية، 
العتبة احل�سينية املقد�سة مفيدة جدا، الأن هذا النهج م�ستخدم يف دول متقدمة، 
ويتميز باأنه عمل جماعي ولي�س فردي.. من خالل هذا الق�سم ودوراته املتعددة 
ميكن اإعداد ا�سخا�س ميتلكون مهارات ايجاد احللول املنا�سبة الأغلب امل�ساكل التي 

تواجه موؤ�س�ساتهم والنهو�س بامل�ستوى االداري والتنموي العام".
الدكتور ماهر حميد جميد رئي�س املنتدى العربي للتنمية الب�سرية، مدرب دويل 

ومعتمد داخل العتبة املقد�سة قال متحدثًا" ان مفهوم التنمية هو مفهوم جديد عند 
املجتمع العراقي، وعامليا عرفت التنمية يف ال�سبعينيات من القرن املا�سي، ون�ساأت 
وترعرعت واأ�سبح لها �سبغة ر�سمية من خالل تبني االمم املتحدة لتقرير �سنوي 
للتنمية الب�سرية، ُت�سَنف على ا�سا�سه دول العامل اىل دول ذات مراتب معينة من 
خالل م�ستوى التنمية الب�سرية، ومن خالل حتقق موؤ�سرات التنمية الب�سرية فيها، 
وبتوفيق  املجال  العراق عموما يف هذا  نحن نخطو خطوات اوىل يف كربالء ويف 
من اهلل �سبحانه وتعاىل بداأنا نحقق على هذا ال�سعيد بع�س االجنازات منها ما 
يخ�س موؤ�س�سات املجتمع املدين، وهنا يف العتبة احل�سينية املقد�سة ق�سم تطوير 

عاتقه  على  اخ��ذ  الق�سم  وه��ذا  الب�سرية  امل��وارد 
البالغة  املقد�سة  العتبة  ك��وادر  وتطوير  تدريب 
جميعهم  وه��وؤالء  املوظفني،  من  اآالف  اعدادهم 
�سوف يتم ادخالهم يف دورات متعددة وكل ح�سب 

اخت�سا�سه".
للتنمية  العربي  للمنتدى  ان  ماهر"  د  واأ���س��اف 
الب�سرية الكثري من الدورات التي اقامها بالتعاون 

مع ق�سم التطوير املوارد الب�سرية يف العتبة احل�سينية املقد�سة مثل دورة �سفراء 
االخرى  الدورات  والعديد من  االجنليزية  اللغة  ودورات يف  القيادة  وفن  التنمية 

وعلى ق�سمني نظري وعملي".
يف  تطور  هناك  احلياة  جماالت  جميع  ويف  م�ستمر،  تطور  يف  العامل  واأكمل" ان 
االدارة والعلوم وغريها، والعتبة احل�سينية املقد�سة لها نظام اداري وبالتاأكيد مل 
يكن هذا النظام جامدًا كذلك املوارد الب�سرية يف العتبة املقد�سة هي تعمل �سمن 
نظامها االداري وبالتايل يفرت�س ان ال تكون يف جمود، بل يف حركة دائمة ومواكبة 
للتطور احلا�سل، واالآن ما يح�سل من تدريب وتطوير للموارد الب�سرية ي�سب يف 

تطوير قدرات العاملني يف العتبة املقد�سة".
وبنّي د ماهر" ي�سرتط يف كل موؤ�س�سة ان يكون لديها اهتمام معني بالتنمية، فهناك 
ما ي�سمى باملنظمة املتعلمة واملنظمة الروتينية، واملنظمة املتعلمة هي املنظمة التي 
تدرب كوادرها با�ستمرار وتعتمد على تطوير املوارد الب�سرية �سعيا ملواكبة التقدم 

احلا�سل يف كافة املجاالت".
التدريب والتطوير  واآخر لقاءاتنا كانت مع منتظر عبا�س �سريف، م�سوؤول �سعبة 
الب�سرية،  امل��وارد  تطوير  ق�سم  بناء  يف  االوىل  اللبنة  ال�سعبة  تعترب  قال"  ال��ذي 
وتاأ�س�ست يف ال�سهر التا�سع من عام 2011 وكانت بداية عمل ال�سعبة اإقامة دورات 
يف خمتلف جماالت التنمية الب�سرية وتطوير مهارات املنت�سبني، فاأقامت دورات 
باللغة االجنليزية والفار�سية وهناك تعاون كبري بني ال�سعبة وبني منتديات ومراكز 

التنمية الب�سرية داخل العراق وخارجه".  
واأو�سح منتظر" تقوم ال�سعبة بعقد �سل�سلة حما�سرات ا�سبوعية، يلقيها امل�سرف 
فكرية  م�سابقات  بعدة  تقوم  وكذلك  الكمايل،  طالل  اال�ستاذ  الق�سم  على  العام 
وثقافية للمنت�سبني، وهناك دورات حالية تقيمها ال�سعبة وهي دورة املهارات اللينة 

والتي  العراق  عموم  يف  املقد�سة  العتبات  ملنت�سبي 
تقام بالتعاون مع كلية اخلليج يف �سلطنة عمان".

وختم منتظر حديثه" ت�سعى ال�سعبة اىل ر�سم خطط 
ا�سرتاتيجية تطويرية اكرث لي�ستفيد منها منت�سبي 
العتبة احل�سينية املقد�سة ونطمح يف امل�ستقبل اىل 

ان ي�سمل العمل كافة حمافظات العراق".
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• حترير: حيدر املنكو�سي

األندلس
الهوية اإلسالمية المفقودة

الجزيرة  �سبه  ت�سمى  وال��ت��ي  الأن��دل�����ض  ب��لد   تقع 
في  وا�سبانيا  البرتغال  بين  ا�ستراكها  ب�سبب  الأيبيرية 
الجنوب الغربي من اأوربا ويف�سل �سبه الجزيرة الأندل�سية 
عن المغرب م�سيق اأ�سبح ُيعَرف منذ الفتح الإ�سلمي بم�سيق 
العرب با�سم درب  اب والموؤرخون  الُكَتّ جبل طارق وي�سميه 

الزقاق والذي ُتحيطه المياه من كل جانب.
والتي  القبائل  بع�ض  نزوح  ب�سبب  بالأندل�ض  �سميت  وقد   
بعد  ف�سميت  العربية  باللغة  الوندال  اأو  بالفندال  تعرف 
ذلك بفاندالي�سيا على ا�سم القبائل التي كانت تعي�ض هناك 
وبمرور الزمن ول�سهولة التداول �سميت باندولي�سيا  ومن ثم 

الأندل�ض.
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• ترجمة : حيدر املنكو�سي

االطريق إلى األندلس :
و�سل االإ�سالم اإىل اإ�سبانيا مبكرًا، وذلك عندما غزا امل�سلمون جزيرة اإيربيا يف 
�سنة )93ه� - 711 م( واكت�سح املد االإ�سالمي اأكرب م�ساحة من �سبه جزيرة اإيربيا 
يف �سرعة مذهلة واأتى الغزو بنتائج رائعة، ومن العوامل التي �ساعدت على االنت�سار 
الت�سابه الطبيعي يف بع�س مالمح �سبه اجلزيرة العربية و�سبه جزيرة اإيربيا فلم 
مي�ِس على دخول العرب ثالثون عامًا اأال وكانت اإيربيا بكاملها يف حوزة االإ�سالم 
، بل جتاوزها نفوذهم اإىل جنوب فرن�سا وادخل العرب يف ايربيا زراعة املدرجات 
اجلبلية ومدوا �سبكات الري املعقدة، واأدخلوا حما�سيل جديدة، وحتولت البالد 

اإىل م�سعل للح�سارة.
الرحمن بن معاوية  االأم��وي عبد  القائد  اإن  اأو جتهيال  البع�س جهال  و ما يظن 
االأموي )ت 172 ه�( ال�سهري بالداخل، هو من فتح االأندل�س من اأيدي الن�سارى، 
وبه يبداأ ع�سر االإ�سالم يف االأندل�س بتاأ�سي�س الدولة االأموية يف املغرب االإ�سالمي 
يف العام 138 ه�، بعد اأن �سقطت يف امل�سرق االإ�سالمي يف العام 132 ه�، ولكن 

ال�سحيح اأن االإ�سالم دخل االأندل�س نهاية القرن االأول الهجري وخ�سعت اإداريا 
خالل 45 عاما ل� )22( واليا، ثم توالها فيما بعد عبد الرحمن الداخل.

والرببر  العرب  من  قلوبهم  املوؤلفة  من  االأندل�س  لفتح  االأوىل  املوجة  كانت  ولقد 
احل�سارة  م�سعل  اإىل  االأندل�س  حتولت  الفتح  وبهذا  االإ�سالم  بينهم  اآخى  الذين 
الو�سيطة، وامتد تاأثري احل�سارة االإ�سالمية اإىل املمالك االأوروبية، وتلقى طالب 
العلم من امل�سيحيني من العلوم العربية مما اأثار فيهم الن�ساط فاجتمعت فيهم 
زال مييز  ما  الذي  الهيكل احل�ساري  العرب  واأ�س�س  بعد  فيما  ركيزة احل�سارة 
اإ�سبانيا، وي�سم القامو�س االأ�سباين مفردات من العربية ،وتدر االآثار االإ�سالمية 
يف اأ�سبانيا باأكرث من ملياري دوالر وانتهى حكم العرب يف اأ�سبانيا ب�سقوط غرناطة 
يف �سنة )898 ه�- 1492 م( بعد عقد من املعاهدة والذي التزمت فيه االأطراف 
باحرتام الدين ولكن �سرعان ما نق�ست املعاهدة وحوكم امل�سلمون اأمام حماكم 
التفتي�س التي اأ�سدرت اأحكامها باالإعدام حرقًا على اأعداد كبرية من امل�سلمني 
وا�ستمرت هذه املحاكم متار�س �سلطانها اأكرث من ثالثة قرون ومل تلغ اإال يف القرن 
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التا�سع ع�سر.
اإ�سبانيا  عموم  يف  مواقعها  واملحلية  املركزية  احلكومات  اأخذت  الزمن  مرور  ومع 
واأ�سهم االإ�سالم وامل�سلمون يف ن�سر الثقافة االإ�سالمية، فعلى �سبيل املثال فان مدينة 
قرطبة التي ت�سكل القاعدة االأ�سا�س لالأندل�س االإ�سالمية فانه خالل قرن واحد اأُلّف 
اأكرث من خم�سة ع�سر األف كتاب ونقلوا �سناعة الورق من بغداد اإىل االأندل�س، كما 
اأ�س�سوا اأكرث من �سبعني مكتبة عامة، وكان القادمون من �سمال اأوروبا ي�سمعون  ب�سيء 
من الرهبة عن املدينة التي احتوت على ع�سرات املكتبات، وكانت مدينة طليطلة اأول 
مركز علمي عظيم لنقل الثقافة من االإ�سالم اإىل امل�سيحية يف الغرب يف القرنني 

الثاين ع�سر والثالث ع�سر امليالديني.
ت�سارلز  االأمري  ويلز،  مقاطعة  اأمري  املتحدة  اململكة  ملكة  يقّره جنل  املفهوم  وهذا 
افتتاحه  لدى  األقاها  له  كلمة  يف   )Charles Philip Arthur George(
اأك�سفورد للدرا�سات االإٍ�سالمية يف 1993/10/27م، كونه الرئي�س ال�سريف،  مركز 
ملدة  اإٍ�سبانيا  يف  وثقافته  االإ�سالمي  املجتمع  اأهمية  من  انتق�سنا  نحن  فيها:  جاء 
ثمامنائة عام ما بني القرنني الثامن واخلام�س ع�سر امليالدي. فاالإ�سالم يف اإٍ�سبانيا 
�ساهم م�ساهمة كبرية يف احلفاظ على االأ�س�س العلمية يف ع�سور الظالم كما �ساهم 
يف و�سع اللبنة االأوىل لبداية ع�سر النه�سة يف اأوروبا، ومل يكن اإ�سالم اإ�سبانيا جمرد 
كنز مدفون مت اكت�سافه على يد الغرب، وعن قرطبة وعموم االأندل�س ي�سيف االأمري 
االأوروبية،  القارة  يف  ح�سارة  املدن  اأكرث  كانت  العا�سر  القرن  يف  قرطبة  ت�سارلز: 
اأوروب��ا املعا�سرة منبعها االإ�سالم يف  وكثري من عنا�سر احل�سارة التي تفتخر بها 
البحث  ومناهج  احل��دود،  وفتح  احلرة،  والتجارة  الدبلوما�سية،  فن  مثل  اإ�سبانيا، 

العلمي، واالأنرثوبولوجي، واالأزياء، والعالج باالأع�ساب وامل�ست�سفيات.
ن�سمة  1،2مليون  بنحو  يبلغ  امل�سلمني  تعداد  اأن  اإىل  الدقيقة  االإح�سائيات  ت�سري  و 
االإ�سالم  اعتنقوا  الذين  واالأ�سبان  والعمال  العلم  طالب  من  معظمهم   %3 بن�سبة 

طوعًا واملهاجرين وغريهم.

الحسين في األندلس 
تعّد نه�سة االإمام احل�سني يف واقعة الطف م�سدر الهام لكل حر ومنبع فكري وثقايف 
ملا �سملته ثورته املباركة لت�سل اىل ابعد نقطة يف العامل ولرتفع راية با�سم احل�سني 
يف كل بلدان العامل ومل تكن االأندل�س ببعيدة عن هذه الرايات حيث ي�سري املحقق 
الكربا�سي اأن االإ�سالم دخل االأندل�س ودخل معه الت�سيع والوالء الأهل البيت )عليهم 
ال�سالم( من طرق عدة، اأهمها عرب اجلي�س االإ�سالمي الفاحت، الذي كان فيه عدد 
كبري من العوائل العربية التي تدين بن�سرة اأهل البيت، وكان معظمها من العراق 
بحن�س  امل�سهور  ال�سنعاين  حنظلة  بن  اهلل  عبد  بن  ح�سني  القائد  منهم  واليمن، 
يا�سر )ت 143  والقائد عبد اهلل بن �سعد بن عمار بن  ال�سنعاين )ت 100 ه�(، 
ه�(، والقائد احل�سني بن يحيى اخلزرجي )كان حيا عام 165 ه�(، ف�سال عن اأن 
مو�سى بن ن�سري كان من املوالني الأهل البيت )عليهم ال�سالم(، وكان هذا الوالء 
اأحد اأ�سباب خلعه يف العام 96 ه� من قبل �سليمان بن عبد امللك االأموي )ت 99 ه�(، 

ثم اعتقاله والتنكيل به وتعذيبه وجتريده من كل ممتلكاته املنقولة وغري املنقولة.
ويرى املحققون ان االإ�سالم ال�سيعي دخل اىل االأندل�س من طريقني:

العراق  اإىل  اإىل امل�سرق االإ�سالمي وباالأخ�س  االأول: عرب االأندل�سيني الذين رحلوا 
ال�سالم(، وكان يف  البيت )عليهم  اأهل  وم�سر واملغرب ثم عادوا متاأثرين بثقافة 

مقدمتهم حممد بن عي�سى القرطبي الذي كان حيا يف العام 221 ه�.
ثانيا: عرب عدد من علماء امل�سرق االإ�سالمي الذي با�سروا بن�سر ثقافة اأهل البيت 
)عليهم ال�سالم(، ومنهم اأبو الي�سر الريا�سي اإبراهيم بن حممد ال�سيباين )ت 317 

ه�(، البغدادي الن�ساأة والذي جتول وعمل يف املغرب االإ�سالمي واالأندل�س.
وكان للقمع الذي مور�س بحق اأهل البيت )عليهم ال�سالم( واملوالني لهم يف امل�سرق 
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االإ�سالمي من االأ�سباب الداعية اإىل هجرة رجاالت االإ�سالم اإىل املغرب االإ�سالمي 
ومنه اإىل االأندل�س، ومنهم ن�سل االإمام احل�سن بن علي )عليه ال�سالم( )ت 50 ه�.

وعلى الرغم من ال�سراعات بني االإمارات وظهور ثورات بال�سد من احلكم االأموي 
وقمعها، حتى عدها البع�س بنحو 14 ثورة، مثل ثورة �سقيا بن عبد الواحد املكنا�سي 
�ساع  حتى  البالد  تلك  يف  عرف  الت�سيع  فان  ال�سراعات  كل  رغم  ه�(،   160 )ت 
وظهر بحيث اأ�سبحت الق�سية احل�سينية والتي هي من اأقوى ظواهر الت�سيع فا�سية 
يف االأندل�س، وقد برز �سعراء عدة وهم يرثون االإمام اأبا عبد اهلل احل�سني )عليه 
ال�سالم( كما جرت الطقو�س وال�سعائر احل�سينية يف عا�سوراء، وظلت حتى نهاية 

احلكم االإ�سالمي يف االأندل�س عام 898 ه�.
البيت يف  اأهل  تعززت مدر�سة  القرن احلايل،  وبداية  الع�سرين  القرن  نهاية  ومع 
اإ�سبانيا من خالل هجرة الباك�ستانيني واللبنانيني للعمل يف اإ�سبانيا كما �ساعد قيام 
اجلمهورية االإ�سالمية يف اإيران يف العام 1979م وهجرة العراقيني يف عهد نظام 

�سدام )2006 م( اإىل زيادة امل�ساريع احل�سينية.
ح�سينية  هي  احلديث  االإ�سالمي  التاريخ  من  اإ�سبانيا  يف  تاأ�س�ست  ح�سينية  اأول 
االأمة يف مدينة غرناطة وكان من وراء تاأ�سي�سها جمموعة من الطالب االإيرانيني 
تعرف هذه اجلالية  وكانت  يدر�سون يف جامعة غرناطة،  كانوا  الذين  واللبنانيني 
باالأمة وتاريخها يعود اإىل �سنة 1406 ه�- 1986م، على اإن اأول م�سجد ل�سيعة اأهل 
البيت )عليهم ال�سالم( يف الع�سر احلديث اأقيم يف العام 1376 ه� با�سم م�سجد 
اأهل البيت يف بر�سلونة، كما اإن حمبي اأهل البيت )عليهم ال�سالم( متكنوا والأول 
مرة يف تاريخ اإ�سبانيا احلديثة يف يوم العا�سر من �سهر حمرم العام 1426 ه� من 

تنظيم م�سرية ح�سينية حا�سدة يف مدينة بر�سلونة.

الهيئات والمؤسسات اإلسالمية في إسبانيا
ظهرت جمموعة من الهيئات واملوؤ�س�سات االإ�سالمية يف غرناطة ثم انت�سرت خ�سو�سًا 
بعد �سدور حرية االأديان ويبلغ عددها 49، منها املركز االإ�سالمي االأ�سباين، جمعية 
امل�سلمني االأ�سبان يف غرناطة، اجلمعية االإ�سالمية يف اإ�سبانيا، اجلمعية االإ�سالمية 
يف قرطبة، اجلمعية االإ�سالمية يف اأ�سبيلية، املفو�سية االإ�سالمية يف اإ�سبانيا. كما 
يوجد املركز االإ�سالمي الثقايف يف مدريد وي�سم م�سجد ومدر�سة تقوم بتعليم العلوم 
االإ�سالمية واللغة العربية واللغة االأ�سبانية، والقراآن الكرمي، ومعمل لتعليم اللغات 
للثقافة يف  العربي  االأ�سباين  واملعهد  االأكادميية،  للدرا�سات  العربي  املعهد  ويوجد 

مدريد، واملدر�سة العربية يف مدريد وكذلك م�سجد يف مدريد، اأُفتتح �سنة 1992.
التحديات التي يواجهها االإ�سالم

1-  ظهور فئات �سالة يف الو�سط الإ�سلمي يف اإ�سبانيا.
3- وجود بع�ض اجلمعيات الفردية.

الأعمال  تخلف  اإىل  اأدى  مما  املالية  امل�ساعب  وج��ود   -4
الإن�سائية للمدار�ض واملراكز الإ�سلمية.

5- عدم امل�ساواة يف الأجور بني العمال امل�سلمني وغريهم.
املتطلبات

يجيدون  الإ�سلمي  الدين  لتعليم  مدر�سني  اإىل  احلاجة   -1
اللغة الأ�سبانية.

2- اإر�سال بعثات طلبية اإىل اجلامعات الإ�سلمية.
3- اإقامة خميمات �سيفية لل�سباب امل�سلمني.

4 – ترجمة الكتب الإ�سلمية اإىل اللغة الأ�سبانية. 
5- التعريف بثورة الإمام احل�سني عليه ال�سلم واأهميتها يف 
حياة الفرد امل�سلم وغري امل�سلم عن طريق اإ�سدارات مطبوعة 

باللغة ال�سبانية  

59 ذو القعدة  1433ه��



التنمية  عملية  واملثقفني يف  الثقافة  دور  اأهمية  على  اثنان  يختلف  ال  لعّله 
لكيانات االأمم، واإقامة ح�سارتها، وكذلك يف حماولة اعادة البناء الثقايف 
اىل  االأمم  تلك  مثل  �سعوب  تتعر�س  االإن�سانية، خا�سة حينما  للمجتمعات 
قد  ال��ذي  املعنوي  الت�سدع  لرتميم  ال�سميم،  من  العنيفة  االه��ت��زازات 
على  املا�سية  احلقبة  خالل  العراق  يف  ح�سل  كما  ذلك..  نتيجة  اأ�سابها 

�سبيل املثال.   
لكن ال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا باإحلاح : هل نحن اأمة حترتم الثقافة 

واملثقفني؟ ومبعنى اآخر حترتم نف�سها ؟!
جوابنا وبعيدًا عن املجاملة وال�سعارات، ال ميكن اأن يكون باالإيجاب، ال�سيما 
ونحن نب�سر مثل هذا االإهمال، والو�سع املزري، الذي رزح ومازال يرزح 
 به ويعانيه مثقفونا.. كاأدباء وكتاب وفنانني، �سواء على امل�ستوى الر�سمي
اأي احلكومي .. متمثاًل  بوزارة الثقافة، اأو ال�سعبي.. ممثاًل بعموم النا�س، 
و�سريحة املثقفني منهم على وجه اخل�سو�س، وقد ال يكون حال غري هوؤالء 
من �سرائح املجتمع االأخرى التي تن�سوي حتت هذا امل�سمى الوا�سع باأف�سل 

من هذا احلال.
الواقع، ونكو�س بدور  الثقافة يف  تاأثري  اأدى بالنتيجة اىل انح�سار  وهو ما 
املثقف يف املجتمع.. حيث اإن الكثري من االأدباء رحل ب�سمت واإهمال ومازال 
يرحل، نتيجة عدم االهتمام والال مباالة والتهمي�س واحلرمان، ولعل رائدة 
ال�سعر العربي احلديث ال�ساعرة نازك املالئكة، ورحيلها ال�سامت، اأقرب 
ال�سواهد الواقعّية على ذلك، واأو�سح برهان على ما نقول، بالرغم من كل 
ما لها من مكانة اأدبية مرموقة لي�س يف الثقافة العراقية فح�سب، بل وعلى 
�سعيد الوطن العربي والعامل.. واإذا كان هذا هو حال رائدة ال�سعر العربي 

احلديث، فلنا ان نت�سور االأقل مكانة منها،  وكيف �سيكون اإذن ؟!
اإن العديد من االأدباء -كال�ساعرين مظفر النواب وحممد علي اخلفاجي 
على �سبيل املثال ال احل�سر- مازال طريح الفرا�س االآن، يعاين من املر�س، 
وبحاجة ملن ينت�سله من اأزمته ال�سحية، وهو اإمنا ي�سور ويعك�س بوجه من 
الوجوه، اأزمة الثقافة العراقية ككل.. فرغم اإن تكاليف عالجه قد ال تكلف 
البالد  ث��روات  من  ويهدر  بل   ، مبجانية  ينفق  مبا  مقارنة  الكثري،  الدولة 

الطائلة.. هنا.. وهناك، دومنا م�سوؤولية اأو وازع من �سمري.
خ�سارتهم  فقط  لي�س  ميثل  والفنانني  االأدب���اء  ه���وؤالء  مثل  رحيل  ولعل   
املتقدم  منجزهم  لهم  الأن  املجتمع،  يف  ومكانتهم  اثرهم  لهم  كاأ�سخا�س 
يف الثقافة العراقية، بقدر كون رحيلهم اإمنا ميثل بحق خ�سارة للوطن، ملا 
ميثله مثل هوؤالء من ثروة وطنية ال ميكن تعوي�سها.. ناهيك عن اجلانب 
االإن�ساين، وامل�سوؤولية التاريخية التي يجب اأن تنه�س بها وتتحملها الدولة 

جتاه رموزها الثقافية.

املثقف والتهمي�ض
◄  يكتبها: طالب عبا�س الظاهر

◄حيدر ال�سالمي


ي�������ا ن���������س����م����ة ه����ّن����ئ����ي����ه وا�����س����ت����ع����ي����دي 
ب������������ذك������������ره ك������������ل اأم��������������������ر خ����ط����ري 
وف������ّج������ري م�����ن ح����ن����اي����ا ال�������س���م���ت ن��ب��ع��ا 
م��������ق��������ّي��������دا ب������ال������ن������ه������ى امل���������س����ت����ن����ري 
ي����دع����ي����ه  ف�����������وز  اأّي  ول������ت�������������س������األ 
ل������لأم������ري ب���������ال���������ول  ي������ف������ز  مل  م���������ن 
وخ����اط����ب����ي ي������ا ع�����ق�����ول ل���ي�������ض ت���ر����س���ى 
خ������ل������ي������ف������ة ك�����������ال�����������ول ال�����ن�����������س�����ري 
ي�������س���ب���ه  مل  ع������ل������وّي������ا  ي�����ك�����ن  مل  م�������ن 
م���������ن ده��������������ره غ���������ري ��������س�������وء امل���������س����ري 
وم����������ا ل��������ه م��������ن خ����������لق ي����������وم ح�������س���ر 
ال���������س����ع����ري  غ�������م�������ار  يف  خ�������ال�������د  ب���������ل 
وم��������ن ������س�����وى ح�����ي�����در ال�������ك�������رار م����وىل 
لأّم����������������������ة ���������س��������رف��������ت ب�����ال�����ب�����������س�����ري 
اإن������������ا ل�����ن�����ا ك������وث������ر م�������ن ف����ي���������ض ط���ه 
ك�����ي�����ف ن�����ر������س�����ى ب����ال����ق����ل����ي����ل ال���ي�������س���ري 
ي��������ا ن���������س����م����ة ع�������ّودت�������ن�������ا ب����ا�����س����ق����ات 
ال����ن����خ����ل ع����ل����ى امل�������س���ت���ح���ي���ل اجل����دي����ر 
اإنا لنحن دعاة احلق مل نحي ذلة اأو ت يف وثري 
�سعارنا العي�ض يف عز واإل نحورنا مر�سعات ال�سفري 
ي��������ا ن���������س����م����ة ع����ل����ل����ي����ن����ا ب����ان����ت���������س����اء 
امل���������س����ري  وداع  ع����������ن  وح�����������ّدث�����������ي 
ع������ن ح����ج����ة ����س���ح���ب ال�����رح�����م�����ان ف��ي��ه��ا 
�������ه ن�������ح�������و رو�������������������ض ن���������س����ري  ن�������ب�������يِّ
ث����������م دع�������������ا ل�������ع�������ل�������ّي ب�����ان�����ت�����������س�����ار 
م����������������������وؤزر ب������ال������ل������ط������ي������ف اخل������ب������ري 
وح�������ّدث�������ي ن�������س���م���ة ال������زه������ر امل�����ن�����ّدى 
ع��������ن ال��������ه��������وى وال���������������س�������ذا وال����ع����ب����ري 
ع�����ن ح����ي����در ����س���اق���ي ح����و�����ض الأن����ب����ي����اء 
وع�������ق�������ل�������ه ال�������ع�������ب�������ق�������ري ال�����ك�����ب�����ري 
ع������ن رح�����م�����ة اأه�������دي�������ت ل����ل����ن����ا�����ض ط����را 
ب������ق������ل������ب������ه الأرح���������������ب���������������ي امل������ن������ري 
م����ن����ي(  )اأن��������������ت  ط�������ه  ق���������ول  ورددي 
ل��������ع��������ّل ف�����ي�����ه�����ا ع��������ظ��������ات ل����ن����ظ����ريي 
واأك�����������������ي ن���������س����م����ة ال�����ف�����ج�����ر وف�������اء 
ل����ل����م����رت���������س����ى واح���������رام���������ا ل���ل���ن���ذي���ر
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◄ سيف الدين علي

درب كربلء

ح�سود الزائرين تزحف نحو كربالء كال�سيل اجلارف،الإحياء ذكرى عا�سوراء 
الت�سحية والفداء، عا�سوراء االإباء وال�سمود وال�سهادة، عا�سوراء اخللود،تعبريًا 
عفويًا عن عمق ع�سقها االإلهي،ووثيق حبها وارتباطها بالنبي واآله،ملّبيًة بنب�س 
ال�سرايني، ووجيب القلوب، ولهف االأفئدة:)لبيك يا ح�سني..لبيك يا ح�سني..

لبيك يا ح�سني(.
العهد  لتوقيع  به،وحنينًا  اللقاء  لتجديد  �سوقًا  ت��ذوب  تكاد  العا�سقني  ماليني 
معه،اأماًل بختم وثيقة ال�سهادة بالدم على دربه الو�ساء..درب اخللود،امل�سمخ 
واأهله  احل�سني  النازفة..جراحات  اجلراحات  االأحزان،واأ�سى  ودم��وع  بدماء 

واأ�سحابه،ومن �سار على نهجه اإىل يوم الدين.
قوافل امل�ّسائني الهادرة حتثُّ خطاها باجتاه ال�سريح املبارك،و�سمائرها ملّبية 
قبل األ�سنتها، وت�سهق حناياها قبل حناجرها، متوحدًة مع ذاتها..بلحظة �سفاء 
قّل نظريها بهذي احلياة،فتن�سهر انتماءاتها يف بودقة الع�سق احل�سيني،وتذوب 
ميولها يف نهجه،رغم اختالف األ�سنتها وقومياتها واألوانها،وتوزعها على خارطة 
الوجود من اأدناه اإىل اأق�ساه..فعظمة كلمة احل�سني الكونية، التي �سطر حروفها 
بدمه املقد�س، والدماء الزاكية الآل بيته واأ�سحابه بذات ظهرية عط�س الهبة 
على رم�ساء كربالء،قد راح يرجعها �سدى االأزمان،وين�سرها على اأدمي االأر�س..

حية ناب�سة بدفق التوهج،ون�سرة التربعم،وحيوية االإثمار،فتنبتها دموع ودماء 
الكون،ورجع  اأرجاء  على  ذكاء  يفوح  اجلدباء،زهرًا  احلقيقة  باأر�س  عا�سوراء 
تراتيل حزينة ترددها االأجيال جياًل بعد جيلكن�سيد فداء يطرب نغمها االإلهي 
اأ�سماع االأحرار يف العامل،ويدغد اإن�سانية االإن�سان فيهم، من حيث كونه اإن�سانا، 
فيتناغم جر�سها مع اأريحية وقع البطولة يف الفطرة ال�سليمة فيه،بغ�س النظر 

عن لونه اأو دينه اأو قوميته،ومن ثم مكانه وزمانه.

– حلظتئذ  يلقيا  مل  اخلالد،اللذين  وا�ستن�ساره  اخلالد  احل�سني  دع��وة  ف��اإن 
– من رجع يف وقر اآذان جي�س اأمية،ومل ي�ستنبتا يف �سبخاء �سمائرهم �سعور 
،الأنهم �سم وبكم وعمي ما فتيء يتفاعل معه املاليني املاليني من الب�سر  حي
عرب االأزمان،وبع�سرات االأل�سنة، منذ اجنالء غربة الواقعة قبل اأكرث من األف 
واأربعة مائة من ال�سنني،بل راحوا ي�ستجيبوا لنداء ا�ست�سراخه يف عا�سوراء..

ب�سوت ا�ستجابة مدٍو واحد، بداأ ميزق لقوته ال�سمم يف االآذان،ويحلل عقدة 
االأل�سنة،ويزيل الرين عن القلوب، باإزاحته حجب العمى عن الب�سائر. 

مه بحركات  ولٌه مقد�س ا�ستحكمت عراه يف االأرواح وال�سمائر واملهج قبل حتكًّ
االأج�ساد واالأج�سام، من قدمي االأيام وغابر الزمن..بل منذ وعينا لوجودنا بهذي 
مرددًة:)اآيا  االأوىل  الوالئية  لثغتها  الربيئة  �سفاهنا  لثغت  ومذ  الدنيا،  احلياة 
 ، والبيعة  ال��والء  لتجديد  االأرواح  رداء  االأج�سام  وم�سابه..(،فتلب�س  ح�سني 
قيام حكومة  اأوان اخلال�س،وحتني حلظة  ياأزف  بهما،حتى  التم�سك  واإع��الن 
ال�سماء على االأر�س ب�سيف منتظرها املوعود..�ساعة ت�سيق االأر�س مبا رحبت 

بالظاملني فيقولون ياليتنا كنا ترابا.
الر�سول بني احلدقات  ريحانة  ت�سم  اأن  اإال  مليونية خالدة،اأبت  م�سرية حتٍد  
واجلفون..كدمعة حزن اإلهي،وت�سكنه �سغاف االأفئدة..كحلم خال�س، لت�ست�ساء 
واآل  للح�سني  املحبة  احلية،  ال�سمائر  اأفعااًل  احلّرة،وتعك�سه  العقول  بنهجه 
ت�سرخ  تطهريا،وهي  وطهرهم  الرج�س  عنهم  اهلل  اأذهب  االأطهار،ممن  بيته 
وت�ست�سرخ كل ذي لب،بكل حرارة االإميان،وا�ستعداد الت�سحية، بل وبكل حرقة 
احلرمان عن ن�سرته يف كربالء نادبة:اإذا ما منعنا �سيدي عن ن�سرتك حكم 
املقدور،وحجبنا عن تلبية نداءك يا موالي بعد الدهور فلنبِكك بدل الدمع دما.

كل الطرق توؤدي اإىل روما 
وطريق وحيد يو�سل اإىل اخللود

◄  �سيف الدين علي
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املباين 
اخل�سراء

 بـيــوت  المستقبل
اهتم النا�ض ومنذ القدم بتوفري 
حيث  من  لهم  املنا�سب  امل���اأوى 
واحلماية  والرطوبة  احلرارة 
من املوؤثرات اخلارجية، وكانت 
التقنيات التي ا�ستخدمها بهذا 
ب�سيطة يف بدايتها  اخل�سو�ض 
)�سديقة  للبيئة  موؤذية  وغري 
للبيئة(، اإل اأن احلال قد تبدل 
ال�سناعية،  الثورة  بداية  منذ 
م�سكنه  بتوفري  الإن�سان  وب��داأ 
الراحة،  تقنيات  اأح��دث  وفق 
وط���ب���ع���ًا ل���ه���ذه ال��ت��ق��ن��ي��ات 
تلوث  وهي  �سريبة،  احلديثة 
الدعوات  بداأت  ولهذا  البيئة، 
بالت�ساعد للعودة اإىل الأبنية 
اخل�������س���راء، ف��ه��ي ب��ال��ت��اأك��ي��د 
�ستوفر جزءا كبري من امل�سكلة.

ما هي األبنية الخضراء؟
وهي االأبنية التي ُتبنى وت�سمم وفق منظومة من املعايري واحللول املبتكرة التي 
جتعل املبنى �سديقًا للبيئة، حيث تقل يف هكذا مباين الطاقة امل�سروفة، واملخلفات 

الناجتة.

أهم معايير األبنية الخضراء:
امل�ستخدمة من خالل معاجلة  الطاقة  تقليل  اأواًل  ويتم  الطاقة؟  معايري  اأوًل:   
وت�سميم ال�سقوف واجلدران بحيث ُي�سلط النور الطبيعي والهواء الطلق على داخل 
اال�سطناعي،  والتكييف  اال�سطناعية  االإن��ارة  على  االعتماد  يقل  وبذلك  املنزل، 
و�سائل  بو�ساطة  للمبنى  والالزمة  ال�سرورية  الطاقة  توفري  الثانية وهي  واملرحلة 

طاقة نظيفة من كالرياح والطاقة ال�سم�سية.
ثانيًا: معايري ال�سرف ال�سحي وتدوير النفايات: ويتم ذلك من خالل ت�سفية 
مياه ال�سرف ال�سحي واعادة ا�ستخدامها يف الري وا�ستخدامات النظافة، وبذلك 

يقل ا�ستهالك وا�ستنفاذ املوارد املائية.
وكذلك يعمد مهند�سو االأبنية اخل�سراء لالهتمام بالناحية اجلمالية لالأبنية، من 
خالل ت�سميم اأ�سطح املباين لتكون حدائق، فكما هو معروف عن الرتبة والنباتات 
اأنها توؤمن العزل احلراري، مما ُيبقي البناء دافئًا خالل ف�سل ال�ستاء وباردًا خالل 

ف�سل ال�سيف، ناهيك عن الفوائد ال�سحية والنف�سية واجلمالية للفرد.
لقد بات من ال�سروري يف العراق التفكري اجلدي والرتويج لفكرة االأبنية اخل�سراء، 
اقت�سادية  �سحية  خماطر  عنها  نتج  وما  البيئية  التحديات  ظل  يف  وخ�سو�سًا 
ارتفاع درجات  املياه،  اجتماعية مبا�سرة وغري مبا�سرة، مثل: انخفا�س من�سوب 
االأمرا�س  حاالت  تزايد  ملوحتها،  وارتفاع  الزراعي  االأرا�سي  جفاف  احل��رارة، 

الناجتة عن التلوث، واالأمرا�س النف�سية.
اإن احلديث عن تنفيذ املباين اخل�سراء لي�س �سعبًا اأو �سربًا من اخليال، فالكثري 
من تقنيات االأبنية اخل�سراء واأجهزتها هي اأجهزة متوفرة ورخي�سة ومن املمكن 
اخلربات  من  اال�ستفادة  اأمكانية  عن  ف�ساًل  الرتكيب،  �سهلة  وهي  ا�ستريادها، 

املرتاكمة لدول التي اأجنزت الكثري يف جمال املباين اخل�سراء.
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• حيدر مرت�سى

التنمية الب�سرية هي عملية فهم 
حتقيق  لأج��ل  ال���ذات  وتطوير 

اأق�سى ا�ستفادة من اإمكانياتها.
يف  ح��ي��وي  ج��زء  ه��ي  والتنمية 
ون�سجه  وجناحه  ال�سخ�ض  و 
الأ�سا�ض  وه��ي  ذات���ه،  وحتقيق 
ال��ن��اج��ح��ة  ال�����س��خ�����س��ي��ة  يف 
اجتماعيا ذات العلقات اجليدة 

بالآخرين.
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ل�سوء احلظ - ومع اأهميتها - فاإن النا�س مل يعطوا التنمية ال�سخ�سية االهتمام 
الكايف، بل �سبوا اأكرث اهتمامهم حول االأكادميية واملهنية، بداًل من منو ال�سخ�سية 

وتطويرها.
وقد ت�سبب هذا يف الكثري من ال�سراعات العاطفية لالأفراد الأنهم يفتقدون اإىل 

املهارات العملية اليومية التي تعترب مهمة وحا�سمة بالن�سبة لنجاح الفرد و�سعادته.
اأنا �سخ�سيًا اأعرتف باأين مل اأكن اأعلم باأهمية تطوير ال�سخ�سية وتنمية الذات، حتى 
ح�سرت دورة يف التخطيط اال�سرتاتيجي اأما قبل هذا الدورة، كنت اأعي�س حياتي 
متخبطًا ال اأعرف ماذا اأريد واإىل اأين اأريد الو�سول، كان النجاح بالن�سبة يل يعني 
النجاح املهني والوظيفي فقط، لذا اأهملُت كافة جماالت حياتي االأخرى مثل ال�سحة 
البدنية والعالقات االجتماعية والنمو املايل واال�ستقرار وتطوير املهارات والقدرات.
لقد اأ�سفر منط احلياة ال�سابق باأين كنت اأعي�س جمهدًا، واأرى الكثري من ال�سلبيات 

يف حياتي.
التنمية  ف��وائ��د  امل��واق��ف واالأف��ع��ال عندما علمت ع��ن م��دى  ك��ل ه��ذه  لقد تغريت 
ال�سخ�سية، وهذا التغري ا�سبح مبثابة "نقطة التحول" االإيجابي بالن�سبة يل، لقد 

حتولت عقليتي ال�سلبية واملغلقة اإىل واحدة اأخرى منفتحة واإيجابية.
اأنا عليه. عو�سًا عن ذلك اأخذُت انظر اإىل احلياة باإيجابية  قللُت من �سكواي ملا 
وملا خططت له، لقد اأ�سبحت عمليًا وواقعيًا اأكرث. بل اأكرث وعيًا لكيفية ق�ساء وقتي 
واال�ستفادة منه، وحتديد اأولوياتي وتقليل التعب. وهذا كله ال ميكن حدوثه اإذا كنا 

جنهل اأهمية التنمية الب�سرية وال�سخ�سية.
اإذا كنَت جتد نف�سك �سلبيًا يف اأوقاتك كلها، وغري قادر على التوقف عن ال�سكوى، اإذا 
كنت جتد نف�سك م�ستتًا �سائعًا ال متتلك املهارات احلياتية والوظيفية، رمبا عليك 

البدء بتعلم وفهم التنمية ال�سخ�سية.
وهذه بع�س االأ�سباب التي جتعل التنمية الب�سرية مهمة اىل هذا احلد:

•  اأنها جتعلك تفهم نف�سك ب�سورة اأف�سل.

•  اأنها ت�ساعدك على و�سع واإن�ساء اأهدافك وغايتك يف احلياة.
اإدارة وق�ساء وقتك ب�سكل فعال. •  اأن تر�سدك يف 

•  اأنها تعزز من قدرتك على التعامل مع التوتر، وال�سدائد والتغريات.
اأموالك ب�سكل اأكرث حكمة. اأدارة  •  اأنها ت�ساعدك على 

•  اأنها تعلمك بناء عالقات اأف�سل مع النا�س.
اأن تعي�س حياة متوازنة. •  اأنها تتيح لك 
•  اأنها توفر لك فر�سة لرعاية �سحتك.

تخّيل التنمية الب�سرية مثل النبات، اإذا كنت تعتني بها من خالل اإعطائها كمية 
معقولة من اأ�سعة ال�سم�س واملاء واالأ�سمدة، فاأنها �سوف تنمو لت�سبح �سجرة �سحية 

وجميلة.
ولكن اإذا كنت تتجاهل رعايتها، وال تويل اهتماما لنوع التغذية التي حتتاجها، فتوقع 

باأن تلك النبتة �سوف جتف ويف النهاية متوت.
اإن التنمية ال�سخ�سية، متامًا كنمو النبتة وتغذيتها، فاإذا كنت ال تعرتف باأهمية 
تنمية الذات، فاأنك �ست�ستمر بالعي�س يف ظروف حياتية �سعبة، وي�ستمر �سعورك 

بال�سعف والتدهور وال�سياع.
وعلى هذا النحو �سوف ت�ستمر بال�سكوى وال�سلبية يف كل �سيئًا تقريبًا يف حياتك. 
ولكن اإذا دخلت دورات يف التنمية ال�سخ�سية، ف�سوف ت�سهد قفزة كبرية يف حياتك، 
و�سوف ت�سبح اأكرث اإيجابية يف نظرتك، واأكرث فاعلية يف حميطك بداًل من اأن تكون 
منفعاًل، و�سوف تبداأ بتوجيه حياتك والتحكم بها، بعدما كانت الظروف هي التي 
تتحكم بها، �ستكون قادرا على الو�سول ملا تريده واال�ستمتاع باحلياة اإىل اق�سى حد.
وتذّكر. هناك ناحية وحيدة يف الكون ميكنك اأن تكون على يقني من حت�سنها، وهذه 
الناحية هي ذاتك، ولذلك عليك اأن تبداأ من هناك، ولي�س من اخلارج، ولي�س على 

االآخرين، التي تاأتي بعد ذلك عندما تكون قد عملت على حت�سني حياتك.

ق���درات���ك ا�ستثمر 



• حيدر التكمجي
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خمسة أسباب
تدعوك لأكل تفاحة 

يوميا

بالإ�سافة اإىل الطعم اللذيذ الرائع، يعّد التفاح 
يظهر  يوم  كل  ويف  ال�سحية،  الفوائد  من  �سلة 
�سبب يحّثنا على تناول التفاح يوميًا، وهنا نورد 

خم�سة اأ�سباب جتعلنا ناأكل التفاح يوميًا:

      أغذية بطيئة الهضم:
اليومية(، وهي    القيمة  اأو20 % من  االألياف )5 غرامات،  التفاح على مقادير وافية من  يحتوي 

تتطلب وقت طويل له�سمها وبالتايل توؤخر عملية اأح�سا�سك باجلوع، ومن جانب ثاين، اإن ال�سكريات 
يف التفاح تدخل جمرى الدم تدريجيًا، مما ي�ساعد على اإبقاء ن�سبة ال�سكر يف الدم وم�ستويات 
االإن�سولني مب�ستوى ثابت، في�سعرك ذلك ب�سبع الأطول فرتة الزمة، عك�س الوجبات االأخرى التي 

يندفع �سكرها اإىل الدم ب�سرعة وي�ستهلك ب�سرعة ما ي�سعرك باجلوع ب�سرعة!.
ومن املعروف يف جمال التغذية اأن االألياف تختزن فيما بينها الكثري من املاء، وبالتايل فهي ت�ساعد 

على طراوة املعدة، ومنع االإم�ساك.

تساعدك على التنفس:
    

   
درا�سات عديدة اأكدت اأن تناول الن�ساء للتفاح اثناء فرتة احلمل يفيد يف وقاية اأطفالهن من اال�سابة 
مبر�س الربو قبل �سن اخلام�سة، وذهب بع�س الباحثني من اململكة املتحدة يف االأونة االأخري اأن اأكل 

التفاح يحمي اأي�سًا رئة البالغني، وخف�س خطر اال�سابة بالربو و�سرطان الرئة، واأمرا�س اأخرى.

    تنظيم الكولسترول في الدم:
االألياف(  من  )ن��وع  البكتني  رئي�سيني،  عن�سرين  على  ا�ستماله  ال�سحية  التفاح  مميزات  من 
والبوليفينول )م�سادات االأك�سدة القوية(، حيث ميكن لتفاحة تنظيم م�ستويات الكولي�سرتول ومنع 
اأك�سدة الكولي�سرتول ال�سيئ، وبالتايل احليلولة دون ان�سداد ال�سرايني، انتبه، لتحقيق اأق�سى قدر 
من املنافع ال ُتزل ق�سور التفاح، الأنها حتوي م�سادات اأك�سدة من 2 – 6 مرات اأكرث من الثمرة 

نف�سها.

  مكافحة السرطان:
اأظهرت الدرا�سات املختربية اأن هناك عدة مركبات يف ع�سري فاكهة التفاح تعمل على كبح منو 
وقد وجد  التفاح كاماًل طازجًا،  تناول  اأقوى عند  يكون  املفعول  ولكن هذا  ال�سرطانية،  اخلاليا 
االإ�سابة  احتماالت  عندهم  تنخف�س  يوميًا  تفاحة  يتناولون  الذين  النا�س  اأن  ايطاليون  باحثون 
ب�سرطانات عدة )ال�سرطان الفموي البلعومي، والقولون والثدي واملبي�س والربو�ستات وغريها( 

من 9 حتى 42 باملئة.

   أنها تجعلك أكثر ذكاء:
رمبا الأنها تزيد اإنتاج )االأ�ستيل كولني( وهي مادة كيميائية تنقل الر�سائل بني اخلاليا الع�سبية، 
وت�ساعدك على االحتفاظ بذهنية حادة  الزهامير،  االإ�سابة مبر�س  تقلل من احتماالت  واأي�سًا 

وقوية، وتعزز من ذاكرتك.
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تزرع �سجرة اجلوز منذ اآلف ال�سنني ومن�سوؤها اإنكلرا والهند واأطراف بحر 
اخلزر )قزوين(.

�سجرة اجلوز مقّدرة وحمرمة ومعّمرة اأ�سعاف عمر الإن�سان وي�ستفاد منها 
لأغرا�ض  كثرية ب�سكل تغذية ، دهون ، حمروقات ، ا�سباغ  اأدوية.

الدول امل�سّدرة يف املقدمة اأمريكا، تركيا، ال�سني، اإيران، فرن�سا، رومانيا. و�سجرة اجلوز 
طويلة جدًا ي�ستفاد من جذوعها يف �سناعة االأخ�ساب، حيث يبلغ طولها من ع�سرة اإىل اأربعني 

مرتًا، وطول اأوراقها من ع�سرين اإىل ت�سعني �سنتمريًا.
اجلوز يحتوي على املواد املعدنية والفيتامينات وخ�سو�سًا فيتامني )A، B، E( والكال�سيوم 
والف�سفور واملنغنيز والبوتا�سيوم وزيت اأوميغا 3، وهو مفيد جدًا للج�سم واالأ�سخا�س الذين 
عندهم نق�س منو، وميكن تناول 3 جوزات لتجهيز 98% من هذه الدهون للذين يعانون 

النق�س.
كذلك ُي�ستفاد من اجلوز لعالج القلب واالأوردة وت�سلب ال�سرايني والروماتيزم واأمرا�س 
املناعة يف  نظام  على  للمحافظة  اأجيك  اأ�سيد  مادة  على  اي�سا  ويحتوي  واالأكزما،  اجللد 

اجل�سم.
ل�سالمة  مفيد  اجلوز  اأن  تبنّي  العلمية   )phytochemistry( مبجلة  ن�سر  حتقيق  ويف 

القلب وال�سرايني الذي بدوره يوقف الكول�سرتول LDL امل�سر للج�سم.
كذلك اكت�سف املحققون يف هذا املجال �ستة ع�سر نوعًا من بويل فينول الذي يحتوي على 
االنتي اأك�سيدانت التي اأظهرت جتارب وا�سحة دورها يف �سالمة القلب، حيث جاء يف حتقيق 
)lawa woman health study lowa( باأنها مفيدة الأمرا�س القلب وال�سرايني، 

اإ�سافة ملا ذكر ي�ستفاد من اجلوز يف االأمور التالية:
1-   تخفي�س الربوتينات C-reactive امل�سببه اللتهاب االأورده وت�سلبها وبدورها توؤدي 

الأمرا�س القلب.
2-  ي�ساعد يف زيادة كمية االأ�سيدات الدهنية املفيدة للج�سم مثل اأوميغا 3 واالأ�سيدات 

الدهنية املحافظة اأوميغا 3.
وب�سكل عام ي�ستفاد من اجلوز لزيادة قوة الذاكرة وتقوية العظام واملناعة من تكّون احل�سى 

يف الكلية واالثني ع�سري واإيقاف ال�سمنة واأورام اللثة وغريها...

اجلوز
قشرة قاسية

تخفي فوائد غير محدودة
• اإعداد:

 حممد ح�سني اخلفاف



وقال :اإا خر احل�سني 
 على اإمام زمانه

• �سالح اخلاقاين

وملّا اأعياه الغمز يف خلفة علي عليه ال�سلم
 قال عن خرو معاوية عليه .. اجتهد فاأخطاأ ....

 اأمل يكن احل�سني اأوىل بذريعة كهذه
حني كانت له ما لي�ض ملعاوية من حلمة بنبي ال�سلم 

اءة ل ينكرها اإل من ختم اهلل على  و�سابقة يف الدين و�سرية و�سّ
.. قلبه

وحني عّف الدهر عن اأن يت�سافل اىل حد اأن يقول قائل 
علي ويزيد 

 على يزيد على علي من العذر مال يكون للخار فهل يكون للخار
.. ثم جّد يف دهاليز التاريخ 

فلم يكد يدنو من يزيد وبيعته 
حتى طالعته حكايات جمون مل تدن�ض �سفحات التاريخ مثلها 

وطالعته �سيوف معاوية امل�سرعة على رقاب امل�سلمني ترغمهم عليها  
و اإنكار تلك البيعة من املوال ملعاوية واملعار�ض على ال�سواء

ولكن طارت نف�سه الأمارة بال�سوء فرحا 
حني وجد ما ير�سي به �سلطانه الذي ا�سرى منه  �سمريه وقلمه 

فقال اإنها بيعة �سرعية حيث كانت من �سحابي هو عبد اهلل بن عمر 
واحلال هنا اأن عبد اهلل واحل�سني ع � يف منظاره � �سحابيان وابنا خليفتني من 

خلفاء امل�سلمني 
فلَم كانت البيعة �سرعية حني اقّرها اأحدهما ومل تكن كذلك حني اأنكرها 

 الآخر
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ـهِالرَّْحَمـنِالرَِّحيمِ ال�سالم عليكبِ�ْسمِاللَّ
 يا علي بن مو�سى الر�سا
 11 ذوالقعدة والدة االمام الر�سا

عن ر�سول اهلل : "�سُتدفن ب�سعة مّني باأر�س خرا�سان ال يزورها موؤمن اإاّل اأوجب اهلل عّز وجّل له 
الجّنة وحّرم ج�سده على النار" )1(.

عن االإمام علّي ÷: "�سُيقتل رجل من ِولدي باأر�س خرا�سان بال�سّم ظلمًا، ا�سمه ا�سمي، وا�سم اأبيه 
ا�سم ابن عمران مو�سى ÷، اأال فَمن زاره في غربته غفر اهلل تعالى ذنوبه")2(.

1- البحار: 102 / 1 / 3 و�س 2 / 4 و�س 31 / 1
2- عيون اأخبار الر�سا ÷: 2 / 259 / 17

في التاأكيد على ا�ستحباب زيارته



دعوة للمشاركة

الكتاب  ــي  ــدول ال ـــالم  ا ع شعبة  تــدعــو  

في  للمساهمة  والمفكرين  والمثقفين 

للتشّرف  نيال  النبيل  الحسيني  الفكر  نشر 

ــداء أبـــي عــبــد ا�  ــه ــش بــخــدمــة ســيــد ال

الحسين (عليه السالم) من خالل المقاالت  

ا سالمّية  ا�طر  ذات  والبحوث  والكتابات 

المجلة  توّجهات  يوافق  ما  نشر  وسيتم   ،

وأهدافها العامة  .

وذلك على العناوين ا كترونية التالية:

 مجلة الروضة الحسينية
armag@imhussain.com

مجلة النهضة الحسينية باللغة االنجليزيٍة
enmag@imhussain.com

frmag@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة الفرنسية

demag@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة االلمانية

permag@imhussain.com
مجلة آستان حسينى باللغة الفارسية

permag@imhussain.com
مجلة روضه حسينى باللغة االردو

tr@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة التركية

• التسليم مباشرة إلى قسم ا عالم في العتبة الحسينّية المقّدسة ، شعبة االعالم الدولي.

alrawdhamag@yahoo.com :البريد االلكتروني للمجلة •
        armag@imhussain.com                                                                

مالحظة: يرجى إرفاق تعريف مناسب للمشارك مع مشاركته.
وّفق ا� تعالى جميع المؤمنين لما يرضيه  ورسوله وأهل بيته الطاهرين (صلوات ا� وسالمه عليهم)

نستقبل مشاركاتكم على 

العناوين التالية:

تابعوا جميع 
اإ�سداراتنا على موقع ال�سعبة

http:imhussain.com
وصفحتنا على الفيس بوك:

شعبة االعالم الدولي 


