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اأعتقد اأننّ اجلميع مدرك ان كلنّ عمل يقوم به االفراد 
او اجلماعات ال بد اأن يكون مبتغاهم من ورائه ربحا 
العمل -  واإالنّ كان ذلك   ،اأو ك اأو مك�سبا معينا قل 

عند العقالء والعارفن هباء- ينبغي تركه.
وجانب العمل االإعالمي ينبغي له اأالنّ يتخلف عن هذا 
الربحية  االهداف  اأهم  ان  رغم  املعنى  اأو  العنوان 
اأو  �سلبا  التاأثري  هو  االإعالم  اأجلها  من  انطلق  التي 
اإيجابا يف املتلقن، اىل جانب االمور االخرى املتعلقة 

باطالع اجلماهري على ما يدور حولهم وغري ذلك.
هذه  امثال  هناك  هل  وهو  مهم  ت�ساوؤل  يرد  وهنا 
االإعالمي  العمل  جانب  يف  املتبنيات  اأو  النظريات 

االإ�سالمي؟
 ومن�ساأ هذا الت�ساوؤل يعود اىل ظهور بع�ض القائلن 
االأن�سطة  اأن يبحث االعالم حاله حال كلنّ  ب�سرورة 
املادي،  الربح  عن  الب�سر  يزاولها  التي  واالأعمال 
-الدعائية  االأ�ساليب  ذات  اىل  باللجوء  كان  واإن 
الربح  حتقيق  لغر�ض  االإثارة-  واأ�ساليب  واالعالنية 

املادي ح�سرا.
هذه  اأمثال  اإىل  الداعن  عن  غاب  قد  انه  ويبدو 
على  منهم  االإ�سالميون  هنا  واملعنيون   - االأقاويل 
عباده  نهى  قد  -تعاىل-  اهلل  اإن  اخل�سو�ض  وجه 
وحملة  ال�سحاب  وبالذات  املادي  الربح  طلب  عن 
باآياتي  ت�سرتوا  تعاىل)وال  قوله  يف  وذلك  الر�ساالت 
الثمن  م�ساديق  اأبن  من  يكون  ويكاد  قليال(  ثمنا 
القليل هو الربح املادي حتى واإن كان كبريا جدا اىل 
لدى  مفهومية  عدم  اأو  جنونا  يكون  تركه  ان  درجة 

البع�ض. 
ومن املوؤكد ان العارفن بال�ساأن اال�سالمي يعلمون اأن 
ها  املق�سود من االيات لي�ض هي االيات القراآنية بن�سنّ
احلريف اإمنا املق�سود منها هي العلوم واملعارف التي 

حتملها االآيات - القراآنينّة والكونينّة وغريهما-.
اإن اهلل   : اآخر مهم جدا مفاده  �سوؤال  يرد  قد  وهنا 
القليل،  الربح  وراء  ال�سعي  عن  نهى  حن  -تعاىل- 
ومت حتديده بانه كل ربح مادي قل اأو ك، فهل اأمر 
اأ�سوة  حتديده،  مت  وهل  الكثري  الربح  وراء  بال�سعي 

باالآخر؟.
ومن اأكيد اجلواب عند العارفن بال�ساأن اال�سالمي 
هو  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهل  مدر�سة  يف  وبخا�سة 
االيجاب، حيث انهم يدركون جيدا ان اهلل -تعاىل- 
حتديدا  حدده  وقد  الكثري،  الربح  طلب  عن  ينه  مل 
حممد  امل�سطفى  نبيه  ل�سان  على  وذلك  دقيقا، 
عن  ينطق  ال  الذي  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى 

الهوى، وال ي�سبق اأوامر اهلل تعاىل بفعل اأو قول.
متجل  وهو  كذلك،  تعاىل  اهلل  اأمر  كان  لقد  نعم 
عليه  اهلل  اهلل )�سلى  ر�سول  و�سوح يف خطاب  بكلنّ 
واآله و�سلم( الأمري املوؤمنن علي بن ابي طالب عليه 
بينّنة  بر�سالة  املقولة  تلك  خالل  من  باعثا  ال�سالم، 
اىل كلِّ امل�سلمن ب�سرورة ال�سعي اىل حت�سيل ذلك 
يهدي  لئن   ..علي قوله)يا  وذلك يف  الكثري،  الربح 
ال�سم�ض  عليه  طلعت  مما  لك  خري  رجاًل،  بك  اهلل 
وما غربت(ويف رواية ثانية) خري لك من الدنيا وما 
القليل  املادي  الربح  معنى  لنا  يتبن  فيها(.وهكذا 
ومعنى  غربت  وما  ال�سم�ض  عليه  طعلت  مبا  املتمثل 
واحدا  كان  ولو  النا�ض  بهداية  املتمثل  الكثري  الربح 

منهم فقط.
لي�ض  اخلطاب  هذا  ان  اىل  هنا  اال�سارة  جتدر  كما 
ال�سالم(  املوؤمنن)عليه  اأمري  �سخ�ض  اىل  موجها 
خالل  من  كان  و�سواء  امل�سلمن،  جلميع  بل  فقط 

فعلهم الفردي اأو من خالل الفعل اجلماعي.
  

•  بقلم: رئي�ض التحرير 
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البع والتويع
�سعبة الب والتوي  العتبة احل�سينية املقد�سة

 ائوالو الكت دا  االيدا 
 ل�سنة  داد  نيةالو

معتمد لد نقاة ال�سيني العرايني
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اال�ستاذ با�سل بن خ�سرا
مذ ا البي ث اال�شال اقيقي 



ال�سدى اال�سالمي 
يف ملتقى اش�رات



ديوا الوقف ال�شيعي



  ةو ا  العدد

وامل�ش�ر �ّتال •



اال�ستاذ با�سل بن خ�سرا
مذ ا البي ث اال�شال اقيقي 

االإ�سالم
�دييف بالد تعدد اال
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الوحدة اال�سالمية
قينية الت�وام 

اأمن عام اجلمعية االوربية لتقارب االديان يف اأملانيا 
رلل البي ا مذ شين� :تود
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وثائقية  مكتبة  الفتتاح  االأ�سرف  النجف  حمافظة  يف  ال�سيعي  الوقف  مديرية  ت�ستعد 
�سخمة للموقوفات واالإرث التاريخي الكبري ملدينة النجف حتديدًا وباقي املحافظات 

على وجه العموم.
 وقال م�سدر اإعالمي باملديرية ان م�سوؤول �سعبة البحوث والدرا�سات الباحث واملوؤر
ال�سيخ عبا�ض الدجيلي اأكد خالل لقائه بوفد من مركز علوم القراآن ان اجلهود ترتكز 
املخطوطات  واإ�سالح  وغريها  املخطوطات  من  القدمية  الوقفيات  توثيق وحتقيق  يف 
املت�سررة منها والتي يتجاوز عمرها الي 100 عام وعمل ن�سخة وا�سحة وحديثة عنها 

متهيدا الفتتاح املكتبة

�سهد جناح العتبة العلوية املقد�سة اقباال ملحوظا من قبل رواد معر�ض طهران الدويل 
ال�ساد�ض لالعالم الرقمي، على امل�ستوين الر�سمي واجلماهريي حيث اأبدى الزائرون 
اإعجابهم بامل�ساركة ومدى التطور احلا�سل للعمل االعالمي للعتبة العلوية املقد�سة، 

خ�سو�سا يف جمال انتاج االفالم واإعداد الربامج الوثائقية.
والوفد  ا�سماعيلي  الثقافية  الدكتور علي  ال�سوؤون  وزير  الثقافة  ورئي�ض  ن معاون  وثمنّ

املرافق له م�ساركة العتبة العلوية املقد�سة �ساكرًا  جهودهم  املبذولة يف هذا املجال.   
من جانبه قال ال�سيخ علي اأكربي م�سوؤول امل�ساجد يف ايران: ح�سور العتبات املقد�سة 
اأ�ساف قيمة روحية كبرية للمعر�ض، وكانت االجنحة التابعة له تختلف عما موجود يف 

كل املعر�ض.. لذا ن�سكركم لهذه امل�ساركة وهذه اال�سافة.
واأعرب ال�سيد يو�سف مو�سوي املدير التنفيذي للجناح الدويل يف املعر�ض عن �سعادته 
وافتخاره بح�سوره بجناح العتبة العلوية املقد�سة الذي ميثل حرم االمام علي )عليه 
ال�سالم( امتنى من اهلل -�سبحانه وتعاىل- ان نكون من املبلغن احلقيقين لالمام 

ون�ساألكم الدعاء.
و�سكر اخلطاط املعروف حامد تو�سلي الوفد امل�سارك وقام بخط ا�سم العتبة العلوية 
املقد�سة يف �سجل الت�سريفات كما �سجل زيارة باالنابة على موقع العتبة الر�سمي متمنيا 

للجميع دوام املوفقية يف هذا العمل وهذه اخلدمة.
ويف ذات ال�سياق قال اال�ستاذ علي خان زادة اأحد م�سوؤويل التنظيم يف املعر�ض: اين 

عندما ازور هذا املكان اأهيم بحب امري املوؤمنن)عليه ال�سالم(.
التوايل  الثانية على  ال�سنوي هي  العتبة املقد�سة يف هذا املعر�ض  يذكر ان م�ساركة 
املتخ�س�سة  املوؤ�س�سات  الع�سرات من  اىل  باال�سافة  دولة  الي27  قرابة  فيه  وت�سارك 
يف التقنيات االعالمية الرقمية، حيث عر�ست فيها العتبة العلوية املقد�سة اإنتاجاتها 
الرو�سة  مكتبة  وموقع  املقد�سة  العلوية  العتبة  موقع  خالل  من  الرقمية  االعالمية 
احليدرية باال�سافة اىل االفالم التي انتجتها �سعبة الف�سائية. كما �ساهمت باطالع 
اأع�ساء الوفد امل�سارك على اآخر التقنيات االلكرتونية واإ�سهامها الفاعل يف االعالم 

الرقمي وما ي�سهده الع�سر من تقدم ملحو على كافة ال�سعد التقنية.

قام ديوان الوقف ال�سيعي بعقد جتمع منا�سر ل�سيد الب�سر الر�سول االأكرم حممد )�سلى 
اهلل عليه واآله( حتت عنوان : لبيك يار�سول اهلل .

وقال مدير عام دائرة العالقات واالإعالم االإ�سالمي ال�سيد عمار املو�سوي  :ان التجمع 
الذي عقد يف جامع ومرقد ال�سيد ادري�ض "ر�ض" ح�سره عدد من ال�سخ�سيات ورجال 
الدين وم�سوؤويل الديوان و�سهد اإلقاء العديد من الكلمات واخلطب التي ت�ستنكر قيام 
جمموعة �سالة باالإ�ساءة ملقام الر�سول االأعظم )�سلى اهلل عليه واآله( . م�سيفا ان 

التجمع �سهد اإقبااًل وا�سعا من اجلماهري والنخب للم�ساركة فيه .

على هام�ض فعاليات اال�سبوع القراآين ال�سنوي الرابع الذي ينظمه ديوان الوقف ال�سيعي 
اقامت العتبة احل�سينية املقد�سة ام�سية قرانية مب�ساركة ابرز القراء امل�ساركن يف فعاليات 

اال�سبوع القراآين .
واو�سح م�سدر اعالمي يف الديوان ان االم�سية القرانية التي اقامتها العتبة احل�سينية يف 
ال�سحن احل�سيني ال�سريف احياها نخبة من القراء امل�ساركن باال�سبوع القراين ال�سنوي 
الرابع وا�سار امل�سدر ان احلاج عادل الكناين مدير املركز الوطني لعلوم القراآن والرتاث 
االقرائي التابع للوقف ال�سيعي دعا اىل ا�ساعة الثقافة القرانية يف املجتمعات اال�سالمية 
والتعامل وفق املنهج القراين ك�سكل من ا�سكال الرد احل�ساري بوجه الذين تطاولوا على 
مقام النبي اخلامت حممد )�ض( وعلى قد�سية القران الكرمي ، وا�ساف الكناين يجب ان 
نكون قراآنين يف تعامالتنا وان ن�ستخدم جميع الو�سائل ال�سلمية يف ت�سحيح االنطباعات 
اخلاطئة التي يحملها البع�ض عن اال�سالم العظيم ومعتقداته ومقد�ساته ، من جانبه اكد 
اال�ستاذ حميد املختار رئي�ض الهيئة الثقافية يف مكتب ال�سيد ال�سهيد ال�سدر)قد�ض( على 
ائن والعمل على �سياغة ر�سائل ثقافية حتمل روح القران  �سرورة االهتمام بالقران والقرنّ
االديان،  اتباع  الف بن  اثارة  الهادفة اىل  اال�ستفزازات  وراء  الكرمي وعدم االجنرار 
اجلدير بالدكر ان العتبة احل�سينية املقد�سة احت�سنت م�ساء ام�ض االثنن نخبة كبرية من 
ابرز مقرئي العراق بالتعاون والتن�سيق بن املركز الوطني لعلوم القران والرتاث االقرائي 

اء واحلَفظة التابعة للعتبة احل�سينية املقد�سة.  وبن رابطة القرنّ

 ديوا الوقف ال�شيعي يقي ّمع� لن�شرة 
   ا ر�شو

 الوقف ال�شيعي ي�شتعد التت� اشخ متبة 
  شر�ف االة الن� ت�ريخية يف

 �وقب�ال ملالعتبة العلوية املقد�شة ي�شهد ا �جن 
يف معرص هرا الدو لالعال الرقمي ال�ش�د�ص  

 ويدعو اىل ا�ش�عة ق�ة القراآ الر يف 
    الرد على امل�شي
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املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام  االميين  ا�ستقبل 
دار  يف  الكربالئي  املييهييدي  عبد  ال�سيخ  �سماحة 
�سيافة العتبة املقد�سة عددا من الع�سائر العراقية 

مثلت مدن وحمافظات العراق .
فيها  بننّ  كلمة  األقى  بالوفد  �سماحته  لقاء  وخالل 
"�سبق اأن حتدثنا عن امور متعددة مبا يتعلق بدور 
الدور  ا�ستحقاقات هذا  وما هي  الوطني  الع�سائر 
االأعيييزاء  اأخيييواين  �سك  ،فييال  الييوقييت احلا�سر  يف 
ان هيينيياك ثييالث انييتييميياءات البييد ميين تييوفيير وعي 
االإ�سالم  اىل  جهة  من  فاالنتماء  ال�ستحقاقاتها 
اىل  واالنتماء  العراق  وهييو  الوطن  اىل  واالنتماء 
االإ�سالم يفر�ض ان يكون  الع�سرية ،واالنتماء اىل 
لدينا وعيا ومعرفة بامل�سوؤوليات ال�سرعية والدينية 
امللقاة على عاتقنا لكي ن�سل اىل ر�سا اهلل تعاىل 
واأنا اأو�سي االخوة بان يكون عندهم اطالع ووعي 
من  املطلوب  هو  وما  ال�سرعية  باالإحكام  ومعرفة 
زعيم الع�سرية واأفراد الع�سرية وكيف يحقق ر�سا 
احلياة  هذه  يف  لالإن�سان  ا�سا�ض  هدف  وهذا  اهلل 
،واالنتماء اىل هذا الوطن الذي له ا�ستحقاق علينا 
الن االنتماء اىل هذا البلد يعني انك مواطن لك 
ح�سارة متتد يف اعماق التاريخ وانك تنت�سب اىل 
بلد يحمل الهوية الدينية ملا فيه من وجود مراقد 
6 ائمة مع�سومن ومبالحظة هذا االنت�ساب هناك 

علينا  يتوجب  ا�ستحقاق 
نحن  ميييا  ومبييالحييظيية 
كل  ميين  يقت�سي  فيييييه 
وباخل�سو�ض  �سخ�ض 
عليه  اهلل  اأنيييعيييم  مييين 
النعم  ميين  مبجموعة 
ان  خاللها  ميين  ميكن 
احلياة  يف  دورًا  يييوؤدي 
ن�ست�سعر  ان  ،والبيييييد 
على  امللقاة  امل�سوؤولية 
ولي�ض  ميينييا  كييل  عيياتييق 
ان  الييي�يييسيييحيييييييح  مييييين 
على  بامل�سوؤولية  نلقي 
ونعترب  االخرين  عاتق 

،م�سيفًا"يف  امل�سوؤولية  هذه  اطييار  خييارج  اأنف�سنا 
الواقع لو اننا تعاونا وت�سافرت جهودنا وبذلنا كل 
ما بو�سعنا من اأجل خري هذا البلد فاأن هذا اخلري 
�سيعم علينا جميعا من دون ا�ستثناء واإذا تقاع�سنا 
عن اداء هذا الواجب ومل ن�ست�سعر امل�سوؤولية وكل 
واحد القى بامل�سوؤولية على كاهل االخرين تراجع 
البلد وتخلف وبالتايل اإن االو�ساع التي �سيعي�سها 

هذا البلد �ستنعك�ض �سلبًا على اجلميع".
بح�سب  العراق  الع�سرية يف  "ان  �سماحته  واأو�سح 
االو�ساع التي مير بها البلد اأخذت دورا مهما كما 
الع�سائر  واجهت  عندما  املا�سي  يف  �سواء  ذكرمت 
 2003 عام  بعد  اأو  االنكليزي  االحتالل  العراقية 
وكذلك  االميين  ا�ستتباب  يف  �ساهمت  انها  وكيف 
الع�سائر ان  يي 2007 ا�ستطاعت  يف االعوام 2006 
ولقد  الداخلي  واالقتتال  الطائفية  الفتنة  تتجاوز 
كان للمرجعية الر�سيدة دور كبري يف ذلك ف�ساًل 
عن دور بع�ض اخلريين واملخل�سن من �سيا�سين 

و غريهم ".
"يجب ان يكون هناك وعي لدى  واأردف �سماحته 
افراد الع�سرية حول ال�سخ�ض الذي يروم اختياره 
او  الت�سريعية  ال�سلطة  يف  �ييسييواء  عنهم  كممثل 
التنفيذية هذا من جهة ومن جهة اأخرى يجب ان 
يكون هناك وعي حول طبيعة املوقف الذي ينبغي 

الدينية  املرجعية  بطاعة  يتعلق  وفيما  يتخذ  ان 
العليا فهذا جانب عقائدي يفرت�ض ان يرتجم اىل 
ا�ستمع اىل توجيهات  انني  اآخر  واقع فعلي مبعنى 
املرجعية ورمبا يكون انتمائي لع�سريتي او ملدينتي 
علي  متلي  اال�سيق  واالنتماءات  معينة  لطائفة  او 
هو  للمرجعية  احلقيقي  ،االنتماء  معينا  موقفا 
و�سيا�ستها  واأوامييرهييا  املرجعية  توجيه  نقدم  ان 
التي ت�سدر من جهات  التوجيهات  ومبادئها على 
الديني  الوعي  يتمثل  ،هنا  اليها  انتمي  انييا  رمبييا 

والوطني احلقيقي".
مبختلف  الع�سائر  بيين  الييتييوا�ييسييل  "يجب  وتييابييع 
يفوت  التوا�سل  وهيييذا  و�سيعة  �سنة  انتماءاتها 
تعبث  ان  من  االرهابية  اجلماعات  على  الفر�سة 
فح�سب  اخلالفات  نبذ  التوا�سل  يعني  وال  باالأمن 
االمنية  لالأجهزة  كان  وان  والتاآلف  التحابب  بل 
وما  االجتماعية  اللحمة  فان  االمن  حفظ  يف  دور 
توؤديه الع�سرية من دور ي�ساهم م�ساهمة فعالة يف 
ا�ستتباب االأمن".واأملح �سماحته "ولي�ست امل�ساهمة 
بامللف االمني وال�سيا�سي فح�سب بل هنالك امللف 
الفقراء  وملف  والرتبوي  واالأخالقي  االجتماعي 
واليتامى واالأرامل وملف االمية وملف العاطلن عن 
العمل وهكذا ملفات كثرية باإمكان زعيم الع�سرية 
�سبيل  فعلى  املجاالت  هييذه  كل  يف  دورًا  يييوؤدي  اأن 
االمية  ميي�ييسييكييليية  امليييثيييال 
فيينييحيين نييدعييوكييم اىل 
اأفراد  بن  االمية  رفع 
وحتثوهم  ع�سائركم 
عيييليييى احليييي�ييييسييييور يف 
التعليمية  اليييدرو�يييض 
وحتييثييوا اوالدكيييم على 
االليييييتيييييزام بييييالييييدوام 
املدار�ض  يف  الر�سمي 
ت�سرب  ظاهرة  فهناك 
وهكذا  امليييدار�يييض  ميين 
مييييعيييياجليييية امليييليييفيييات 

االخرى ".

 امني العام للعتبة احل�سينية املقد�سة 
يدعو الع�ش�ئر العراقية مبختلف انتم�ءاته� اىل الت�آلف واملودة  
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كربالء  حمافظة  يف  ال�سامل  يية  االأمييينّ حمييو  م�سروع  انطلق 
املقد�سة وعن طريق  العتبة احل�سينية  تبنته  والذي  املقد�سة 
ق�سم تطوير املوارد الب�سرية مب�ساركة ما يقارب 1081 اأميًا 

موزنّعن على 22 مركزا .
ث رئي�ض ق�سم تطوير املوارد الب�سرية  يف �سدد املو�سوع حتدنّ
اال�ستاذ م�سلم حم�سن عبود ملوقع االعالم الدويل قائاًل :متت 
املبا�سرة مب�سروع حمو االمية ال�سامل يف بداية ال�سهر العا�سر 
ا�ستقبال ما  اأغلب مناطق حمافظة كربالء املقد�سة ومت  يف 
يف  اوىل  كدفعة  االمين،  املحافظة  ابناء  من   1081 يقارب 

امل�سروع. 
واأو�سح عبود اأنه : مت توفري 22 مركزا تعليميا وتدريبيا للق�ساء 
على االمية يف كربالء املقد�سة بالتعاون والتن�سيق مع مديرية 
املرجعية  معتمدي  مع  التن�سيق  مت  وكذلك  املحافظة  تربية 
العليا الر�سيدة حيث مت توفري احل�سينيات واجلوامع لكي تكون 

حمطة انطالق مل�سروع حمو االمية ال�سامل هذا .
وبننّ رئي�ض الق�سم اأن : الدوام �سيكون على �سكل مرحلتن مدة 
كل مرحلة ثالثة اأ�سهر االأوىل ت�سمى املرحلة االوىل التاأ�سي�سية 

والثانية تكميلية .
واأ�سار اىل انه: مت تخ�سي�ض مكافاأة للدار�سن وكذلك رواتب 
�سن من قبل االمانة العامة للعتبة احل�سينية املقد�سة ،  للمدرِّ
م�سيفا اأنه: متنّ توزيع مادة القراءة واحل�ساب والثقافة العامة 
وكذلك مت توزيع كافة امل�ستلزمات الدرا�سية على الدار�سن 
والتي يحتاجونها يف الدرا�سة . وبالن�سبة ل�سروط الدار�سن 
املوارد  تطوير  ق�سم  يف  خا�سة  جلنة  قبل  من  حييددت  فقد 

الب�سرية .
واأكد عبود اأن: الت�سجيل مازال م�ستمرا يف املراكز واأي�سا يف 
ق�سم تطوير املوارد الب�سرية، ولكن �سيكون يف الدفعة الثانية 
من م�سروع حمو االأمية التي ناأمل ان نبا�سر فيها بعد االنتهاء 

تها �ستة اأ�سهر .  من الدفعة االأوىل والتي مدنّ
و�سكر رئي�ض الق�سم كل من �ساهم يف اجناح امل�سروع قائال : 
ن�سكر �سماحة االمن العام للعتبة احل�سينية ال�سيخ عبد املهدي 
احلاج طالل  الق�سم  على  العام  امل�سرف  وكذلك  الكربالئي 
املقد�سة وو�سائل  العتبة  اق�سام  روؤ�ساء  الكمايل وجميع  فائق 
التي تبنت ق�سية  للعتبة احل�سينية املقد�سة  التابعة  االعالم 

التثقيف لهذا امل�سروع احليوي واملهم للمجتمع .

 انال م�شروع و 
االمّية يف ربالء مب�ش�رة 

  �ميا 

 حف قي ّية ي�رّية والثقالف وال�شو ق�ش 
  ن�شويت ات يف م�ش�بقتللف�ئ يع جوائتو

�أقام ق�سم �ل�سوؤون �لفكرية و�لثقافية �أحد �ق�سام �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �ليوم �الثنني 20121015 ويف قاعة خامت 
�النبياء حفل توزيع جو�ئز على �لفائز�ت يف م�سابقة �لنور �لن�سوية �ملت�سمنة حفظ �سورة �لنور وم�سابقة �ملهدوية �لن�سوية 
�لتي كانت عبارة عن �الإجابة على جمموعة �أ�سئلة دينية وثقافية وعلمية وعامة ،ومت يف هذ� �ليوم �إجر�ء قرعة على 

�مل�ساركات �حلائز�ت على �لعالمة �لكاملة يف �مل�سابقتني كلتيهما، ومّت توزيع �جلو�ئز على �لفائز�ت .
و�بتد�أ �حلفل بتالوة �آيات من �لذكر �حلكيم تلتها كلمة رئي�ض ق�سم �ل�سوؤون �لفكرية و�لثقافية �ل�سيخ علي �لفتالوي �لتي 
بنّي فيها �أهمية تعّلم �لثقافة �ال�سالمية و�سرورة ن�سرها، وال�سيما �لثقافة �حل�سينّية �ملقّد�سة يف �لتو��سل مع �ملجتمع 
م�سيفًا "ومبا للمر�أة من دور مهم وحيوي يف بناء �ملجتمع باعتبارها �ملربّية و�ملعلمة فقد �أولت �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة 
ممّثلة بق�سم �ل�سوؤون �لفكرية و�لثقافية و�سمن ن�ساطاته �لثقافية و�لفكرية �هتمامًا و��سحًا وكبريً� باملر�أة، وقد خ�س�ست 
تني بالن�ساء فقط، دومنا �لتقّيد ب�سرط �لعمر بالن�سبة للم�ساركات حتى تكون �لفائدة  هاتان �مل�سابقتان لكي تكونا خا�سّ

�أعم و�أ�سمل ".
وحتدث ملوقع )�العالم �لدويل ( م�سوؤول �لن�ساطات �لثقافية يف �لعتبة �ملقد�سة �ل�سيد مي�سر �حلكيم قائاًل "بتوجيه 
ورعاية من قبل �الأمني �لعام للعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �سماحة �ل�سيخ عبد �ملهدي �لكربالئي ي�سعى ق�سم �ل�سوؤون �لفكرية 
و�لثقافية للنهو�ض بامل�ستوى �لثقايف و�لعلمي من خالل مبادرة �مل�سابقات �ل�سهرية �لتي كان لها �أثر كبري يف دعم ورفد 
�ال�سخا�ض بالثقافة �لعامة و�لثقافة �ال�سالمية ،وكبادرة �وىل �أقام �لق�سم �مل�سابقة �الوىل �خلا�سة بالن�ساء فقط وهي 
م�سابقة �لنور �لتي تت�سمن حفظ �سورة �لنور وكان جمموع �مل�ساركات يف �مل�سابقة �كرث من 200 مت�سابقة وقد حققت 32 
"�ما �مل�سابقة �لثانية فهي م�سابقة �ملهدوية �لتي ت�سمنت جمموعة ��سئلة ثقافية  مت�سابقة �لعالمة �لكاملة ، م�سيفًا 
وعقائدية ودينية عامة طرحت على �مل�ساركات يف �مل�سابقة ومتت �الجابة عنها ب�سورة مبا�سرًة وكان عدد �مل�ساركات 
فيها 218 مت�سابقة وقد حققت 59 مت�سابقة �لعالمة �لكاملة ،ومل يتم ��سرت�ط �سرط �لعمر يف �مل�سابقتني حيث كانت 
�مل�ساركة مبختلف �الأعمار ،وقد �سارك يف �مل�سابقة باالإ�سافة �ىل مت�سابقات مدينة كربالء �ملقد�سة ومت�سابقات من عدة 
حمافظات كالنجف وبابل و�لب�سرة، و كانت هناك �أي�سًامت�سابقة من دولة تون�ض �ل�سقيقة ،وقد �أجريت يف هذ� �ليوم 
قرعة على �ملت�سابقات يف �مل�سابقتني كلتيهما، ومّت توزيع �جلو�ئز على ثالث  مت�سابقات �لتي فازت يف �لقرعتني و�لتي هي 

عبارة عن �أجهزة كهربائية ومنزلية ولوحات و�سور للعتبة �حل�سينية �ملقد�سة ".
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زارت �سخ�سينّات علمائينّة واأكادمينّة  و�سيا�سينّة جناح العتبة 
الرقمي  االإعالم  امل�سارك يف معر�ض  املقد�سة  العبا�سية 
تكنولوجيا  تنمية  يقيمه  مركز  الييذي  ال�ساد�ض   الييدويل 
املعلومات والو�سائل العلمية الرقمية  التابع لوزارة الثقافة 
ا�ستمعوا  و  اأر�ييض م�سلى طهران  الكبري،  االإيرانية على 
ل�سرح موجز من القائمن عليه عن �سبكة الكفيل  العاملية 
املقد�سة  للعتبة  وثقافية  فكرية  نتاجات  من  حتتويه  وما 
العهم على اأبرز  على ال�سبكة العنكبوتية  باالإ�سافة اإىل اطنّ

الن�ساطات التي تقوم بها . 
م�سوؤول  اجلناح  زاروا  الذين  ال�سيوف  �سمن  من  وكان 
علي  حاج  جييواد  اإيييران  ال�سيخ  يف  واحل�سينات  امل�ساجد 
اأكربي الذي اأبدى اإعجابه باجلناح وما يتحويه مبينا اأنه 
 ، للعتبة املقد�سة  االألكرتوين  ر  االإعالم  يعك�ض مدى تطونّ
مثنيًا على هذه امل�ساركة املباركة يف هذا  املعر�ض الدويل 
الكبري، موؤكدا، اأن ح�سور العتبة العبا�سية يف هذا املعر�ض 

ي�سكل دعمًا  معنويًا وحافزًا لدى القائمن عليه . 

علي  �سيد  االأ�ستاذ  طهران  تربية  عييام  مدير  قييال  فيما 
اأن  يكون من بن هذا الكم  اإنه ل�سرف كبري   : يازديخى 
من االأجنحة جناح ميثل ح�سرة اأبي الف�سل العبا�ض عليه 
 ال�سالم كما اأن روؤية هذا النتاج االإعالمي الرائع واملتطور 
للعتبة املقد�سة يف جمال  االإعالم االإلكرتوين مدعاة فخر 

واعتزاز. 
الكبري  ال�سرف  كييان يل  " اأنييا �سخ�سيًا  واأ�ييسيياف قائال 
وكذلك الوفد املرافق يل باأن نزور جناح  العتبة العبا�سية 

املقد�سة" . 
العاملي  الرقمي  االإعالم  اأن ملعر�ض  ومن اجلدير بذكره 
ال�ساد�ض والذي يقيمه مركز  متنية تكنولوجيا املعلومات 
والو�سائل العلمية الرقمية التابع  لوزارة الثقافة االإيرانية 
 على ار�ض م�سلى طهران الكبري يعد من اأكرب املعار�ض 
التي تقام يف ال�سرق االأو�سط  ملا يحتويه من كم ونوع على 

 م�ستوى االأجنحة وما يعر�ض فيها.    
يذكر اأن للعتبة العبا�سية املقد�سة م�ساركات متعددة يف 

معار�ض ومهرجانات داخل العراق  وخارجه حيث ي�سهد 
عدد  يف  اجلمهور،  وزيييادة  من  متزايدًا  اإقبااًل  جناحها 
 النتاجات يف كلنّ معر�ض عن �سابقه، وهذه هي امل�ساركة 
الثانية لها على التوايل يف  معر�ض االإعالم الرقمي ، علمًا 
�سة يف  املعار�ض الدولينّة  اأن م�ساركة العتبة العبا�سينّة املقدنّ
واملحلينّة ممثلة  مبوؤ�س�ستها الفكرية والثقافية، اإمنا تاأتي 
البقعة  لهذه  العلمية  والنه�سة  احلركة  العمرانية  لبيان 

املقد�سة.

اأرخميد�ض  �سركة  يف  والهند�سينّة  الفنينّة  املالكات  اأنهت 
الهند�سية من جمهورية الهند وجمموعة �سركات البلداوي 
يف  التخ�س�سي  امل�ست�سفى  مب�سروع  العراقية   العاملتن 
اجلراحة العامة التابع للعتبة العبا�سية  املقد�سة، االأعمال 
كافة  مبلحقاته  للم�سروع  بالهيكل  الكونكريتي  اخلا�سة 
و�سرعت بتنفيذ املراحل املتبقية من امل�سروع، هذا بح�سب 
العتبة  الهند�سية يف  امل�ساريع  ق�سم  به  رئي�ض   ما حتدث 
املقد�سة وهو اجلهة  امل�سرفة على امل�سروع املهند�ض �سياء 

جميد ال�سائغ. 
واأ�ساف " ان العمل بهذا امل�سروع ي�سري بوترية مت�ساعدة 
ومبوا�سفات فنينّة عالية من اجلودة وح�سب املوا�سفات 
الزمنية  العاملية  املعتمده يف هذا املجال ووفق اجلداول 

املو�سوعة، حيث مت اإجناز هيكل امل�سروع وبكافة طوابقه 
والبالغ  عددها)138(  الكونكريتية  من  االأعمدة  ال�ستة 
عمودًا وزن ت�سليح كل عمود 1.5 طن مع �سقوفها واأماكن 
م�ساعد.  ثمانية  عددها  الكهربائية  والبالغ  امل�ساعد 
حيث مت تق�سيم امل�سروع اإىل  اأجزاء وفقًا خلطة هند�سية 
مدرو�سة وذلك ب�سبب كرب الف�ساءات،  وملعاجلة التمدد 
والذي  ال�ساد�ض  الطابق  با�ستثناء  احلييراري  والتقل�ض 
�سيتم ت�سقيفه بنوعينّة خا�سة من الزجاج ومادة ال�سندويج 
امل�سممة  ال�سركة  التي و�سعتها  الت�ساميم   بنل وح�سب 

�سركة اأرخميد�ض الهند�سية من جمهورية الهند".  
اأعمال  ميين  االنييتييهيياء  بعد  "اأنه  �سياء  املهند�ض  وبيييننّ 
الهيكل الكونكريتي بو�سر مبرحلة تقطيع طوابق الهيكل 
الكونكريتي  مبادة البلوك االأ�سمنتي املعزول  وتق�سيمه وفقًا 
للمخططات املعمارية  املو�سوعة له وقد و�سلت ملراحلها 

النهائية، وت�سري  مع هذه االأعمال اأعمال خدمية ".  
واأو�سح " مت توزيع الكوادر العاملة على �سكل جماميع ومل 
يقت�سر على عمل واحد، ومن هذه االأعمال طالء ال�سقوف 
واأعمال  البكرتيا،  �سد  خا�سة  موا�سفات  مبييادة  ذات 
البيا�ض للجدران بعد اأن مت تنظيفها مما علق بها من 
مواد وغبار اأثناء البناء  واإزالة الزوائد اخلر�سانية كذلك 

�سملت االأعمال اخلدمية اأعمال الت�سليك الكهربائي، وهو 
من النوع املخفي باالأنابيب  البال�ستيكينّة على اأن تكون �سعة 
االأ�سالك متكافئة مع مقدار اال�ستهالك  والق�سم الثاين 
من الت�سليك  هو تثبيت النقاط الكهربائينّة،  و ي�سمل اأي�سا 
تثبيت لوحة ال�سيطرة التي حتتوي على املقيا�ض و قواطع 
اأي�سًا  اخلدمية  االأعييمييال  و�سملت  والفوا�سم،   اليييدورة 
 عمليات تثبيت اإطارات االأبواب واملبا�سرة بعمليات تركيب 

م�سالك الهواء)الدكتات( اخلا�سة مبنظومة التربيد ". 
موزعة  �سريرًا   )135( من  يتكون  امل�ست�سفى  اإن  يذكر 
رقود   – )اإنييعييا�ييض  ميين  اخت�سا�ض  كييل  حيياجيية  ح�سب 
وغريها(، كما   يحتوي  على 12 �سالة للعمليات، م�سافًا 
اإليها عيادات للطوارئ وا�ست�ساريات وعيادات خارجية، 
12500م2  م�ساحتها  على  اأر�ٍض  ُيقام  وهذا  امل�ست�سفى 
اأر�ييض البناء  هيييي)4000(م2،  و�سيتم جتهيزه  وم�ساحة 
باأحدث االأجهزة والتقنينّات الطبينّة امل�ستخدمة واملتداولة 
يف  املجاالت ال�سحية والطبينّة  حاليًا كذلك �سيتم ا�ستخدام 
ر لتعقيم وتنقية �ساالت العمليات وهو  نظام حديث ومتطونّ
من اأحدث  االأنظمة امل�ستخدمة م�سافًا  اليه نظام ل�سحب 
العينات، كما اأن نظام التربيد امل�ستخدم فيه هو نظام 

الهواء  عايل النقاوة، وهو اأي�سًا من التقنيات احلديثة.  

 �سخ�سّيات علمائّية و اأكادميّية و�سيا�سّية 
�شة  تثني على النت�ج�ت الرقمية للعتبة العب��شّية  املقدَّ

 االنتهاء من اأعمال الهيكل الكونكريتي
 اخل��ص مب�شروع امل�شت�شفى التخ�ش�شي يف  اجلراحة الع�مة الت�بع للعتبة العب��شية  املقد�شة 
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ها ويحررها : �سباح الطالقاين • يعدنّ



 ش� حا يِ ِب�لَِّتي  ه ِدل� ج ِة و شن�  ِة ا ِع و امل ِة و م  ِ �ِب  ب ر ِِبي ش� ىِلا ع اد

بة اجلمعة  26-�سوال  – 1433هي املوافق 14 -8 -2012مبة اجلمعة  19 - �سوال  - 1433هي املوافق 7 -8 -2012م

مع اقرتاب العام الدرا�سي اجلديد اأكد 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 19 �سوال 1433هي املوافق 7 اأيلول 
2012م، اأكد اإن الواقع الرتبوي والتعليمي لبلدنا يتطلب جمموعة من االإجييراءات التي 
حتدث نقلة باجتاه حت�سينه وتطويره ومعاجلة احلاالت ال�سلبية التي ترافق هذه العملية 

وحددها مبا يلي:
1- ت�سكو الكثري من العوائل العراقية خا�سة من اأ�سحاب الدخل املحدود، حيث ي�ستنزف 
�سراء امل�ستلزمات الدرا�سية دخل هذه االأ�سر ويثقل كاهلها ب�سبب تاأخر وعدم كفاية ما 
توزعه املدار�ض وارتفاع االأ�سعار يف االأ�سواق، وهم ينا�سدون اجلهات املخت�سة مبعاجلة هذا 
االأمر.. وال نعني بامل�ستلزمات الدرا�سية القرطا�سية فقط بل كل ما يحتاجه الطالب من 

م�ستلزمات لدرا�سته حتى املالب�ض اخلا�سة بالزي املوحد واحلقيبة املدر�سية وغريها..
الدوام  اإىل تطبيق  املدار�ض  اإدارات  املدار�ض مما ا�سطر  اأبنية  الكبري يف  النق�ض   -2
الثنائي والثالثي واأدى ذلك اإىل تقلي�ض احل�س�ض الدرا�سية وعدم متكن الطالب من 
ا�ستيعاب املادة الدرا�سية وعدم اإعطائه الفر�سة للمناق�سة واالأ�سئلة ب�سبب كة الطلبة يف 

ال�سف الواحد وهذا �سيوؤثر �سلبًا على امل�ستوى العلمي للطلبة..
3- ا�ستثمار �سهور ال�سنة الدرا�سية واأيامها ب�سكل يوؤدي اإىل تر�سن العملية التعليمية وذلك 
من خالل ا�ستفرا جميع اجلهود واالإمكانات والوقت يف تعليم الطلبة وعدم ت�سييع اأيام 

الدرا�سة وتعوي�ض اأيام العطل منها بح�س�ض اإ�سافية وغريها.
4- االهتمام باجلانب الرتبوي والتعليمي معًا فبمقدار اأهمية و�سرورة االهتمام بامل�ستوى 
العلمي التخ�س�سي للطلبة كذلك فان اجلانب الرتبوي املتمثل بغر�ض قيم اخلري واحلق 
والف�سيلة واالأخالق ال�سامية وتو�سيح عقائد الدين ومناهجه احلقة وغر�ض قيم املواطن 

ال�سالح اأمر مهم اأي�سا ال يقل اأهمية من اجلانب التعليمي.
5- ات�ساع ظاهرة الدرو�ض اخل�سو�سية له اآثار اجتماعية ونف�سينّة وتربوينّة م�سرة باملجتمع 
فهي تعطي الفر�سة للمتمكنن يف املجتمع من اأن ينال اأوالدهم حظوظًا اأكرب يف التعليم 
ر لهم فر�سًا للو�سول اإىل الكليات واملعاهد الراقينّة وت�سعر الطلبة بالتمييز فيما بينهم  وتوفنّ

اإ�سافة اإىل عدم اهتمام املعلم واملدر�ض بكفاءة در�سه يف املدر�سة.
6- االهتمام بتطوير امل�ستوى االأدائي واملهني للمعلمن واملدر�سن وكذلك رفع امل�ستوى 

املادي لهذه ال�سريحة لكي ت�سعر باالكتفاء الذاتي وعدم البحث عن و�سائل اأخرى للعي�ض.
7- الق�ساء على ظاهرة الغ�ض وت�سريب االأ�سئلة االمتحانية خا�سة ال�سفوف املنتهية 

ومعاقبة من يثبت تورطه يف ذلك.

ا�ستنكر ممثل املرجعية الدينية الُعليا وخطيب جمعة كربالء املقد�سة �سماحة ال�سيخ عبد 
املهدي الكربالئي يف اخلطبة الثانية من �سالة اجلمعة التي اأقيمت يف الَعتبة احُل�سينينّة 
�سة يف 26 �سوال 1433هي املوافق 14 اأيلول 2012م، االإ�ساءة الدنيئة على �سخ�ض  املُقدنّ
د  النبي االأكييرم حممد)�سلى اهلل عليه واآلييه( من خالل اإنتاج فيلم ي�سيء ب�سكل متعمنّ

لكرامة الر�سول االأعظم )�سلى اهلل عليه واآله(.
الُعليا واملراجع الدينية االأخرى  اإَننّ املرجعية الدينية  د �سماحته  اأكنّ ويف بداية اخلطبة 
ة ماورد يف هذا الفيلم من اإهانٍة لكرامة النبي االأكرم )�سلى اهلل  ت�ستنكر وتدين ب�سدنّ
عليه واآله( وا�ستهانة مب�ساعر املالين من املُ�سلمن، واإَننّ ما ورد فيه جُماٍف وبعيد عن 
كان غر�ض  االأعظم حيث  الر�سول  �سخ�سية  على  التجِننّي  من  الكثري  وفيه  احلقيقة، 
املنتجن اإظهار الر�سول الكرمي ب�سخ�سية رجل الهٍث وراء ال�سهوات والقتل، متجاهلن 
ال�سرية امل�سرقة واالأخالق واخل�سال احلميدة التي �سهد اهلل له بها يف كتابه العزيز، هذه 
االأخالق واخل�سال التي دعت امل�ست�سرقن الغربين قبل غريهم اىل التاأليف عن هذه 

ة واملعطاءة. ال�سخ�سية الفَذنّ
د ال�سيخ الكربالئي" على وجوب االنتباه اىل التداعيات اخلطرية ملثل هذا االعتداء  و�سَدنّ
ة  والدعوة اىل معاجلته ب�سكل جذري مما ي�سمن عدم تكراره م�ستقباًل من خالل عَدنّ

تو�سيات منها:
1( اإن ُحرية التعبري عن الراأي ال تربر وال ت�سو االإ�ساءة للرموز الدينية املقد�سة.

2( مطالبة االأ املتحدة بت�سريع القوانن وو�سع العقوبات للحد من هذه االعتداءات 
الأنها اجلهة الدولية االوىل امل�سوؤولة عن ال�سلم الدويل..

د ال�سلم االأهلي والتعاي�ض وخا�سًة لدى ال�سعوب اخلليطة ملا  3( اإننّ هذه االنتهاكات تهِدنّ
جتري معها من اأعمال عنٍف واإعتداءاٍت.

4( ال يت�سور منتجو هذا الفيلم باأن امل�ساألة �ستقف عند حد اال�ستنكار وال�سجب، اإ ذ اإنه 
ميثل اعتداء �سارخا على مقد�سات وكرامة وم�ساعر اأك من مليار م�سلم يف العامل. وهذا 

�سي�ستدعي مقا�ساة هذه اجلهات املعتدية عرب القانون ويف كل م�ستوياته.
5( اإن م�ساعر الغ�سب حق طبيعي لكن ينبغي اأالنّ ينعك�ض �سلبًا على اأ�سحاب الديانات 
االأخرى وهو الغر�ض الذي يريد حتقيقه هوؤالء اال�سخا�ض املنتجن لهذا الفيلم، كما اأراد 

االإرهاب يف العراق با�ستهداف طائفة معينٍة لالإيقاع بها يف اأتون حرٍب اأهلية.
التعريف  م�سوؤولية  واالإعالمين  والُكَتنّاب  املثقفن  ل  حتِمنّ االإ�ييسيياءات  هذه  مثل  اإن   )6

ب�سخ�سية النبي االأكرم وما فيها من جوانب �سامية.
7( حتِتنّم هذه االعتداءات امل�ستمرة علينا اأن نتحلى باأخالق النبي احلميدة وخ�ساله 
الكرمية كالعدل وال�سدق واالأخالق الكرمية يف التعامل مع اأ�سحاب الديانات االأخرى 
لريى هييوؤالء عظمة الدين االإ�سالمي وكمال �سخ�سية النبي حممد ) �سلى اهلل عليه 

واآله(. 

 بوالواقع ال ش�يدعو لت
والتعليمي 

ا�ستنكر ممثل املرجعية الدينية الُعليا وخطيب جمعة كربالء املقد�سة �سماحة ال�سيخ عبد ا�ستنكر ممثل املرجعية الدينية الُعليا وخطيب جمعة كربالء املقد�سة �سماحة ال�سيخ عبد 

رية التعب ال تر اال�ش�ءة  ح
للرمو املقد�شة 
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ال�سريف يف  ال�سحن احل�سيني  العليا وخطيب جمعة  الدينية  املرجعية  طالب ممثل 
ا�ستحقاقات  من  التي هي  دوالر  البرتو  اموال  باإطالق  ال�سايف  احمد  ال�سيد  كربالء 
فر�ض  يتم  اأن  دًا  موؤكنّ الفقر.  خطوط  حتت  تئن  زالييت  ما  التي  النفطية،  املحافظات 
ة لبناء البنى التحتية وخا�سة املدار�ض لكي ال يتاأخر  عامل الوقت على اجلهة املنفذنّ
الطالب يف بداية العام الدرا�سي بدعوى ان املدر�سة مل تكتمل بعد او ان املقاول ما زالت 
ح�ساباته املالية غري خا�سعة للت�سفية النهائية مع اجلهة املمولة اأو غري ذلك من احلج 

واملربرات".
املوافق  28-9-2012م  اجلمعة  اليوم  الثانية  اخلطبة  خييالل  ال�سايف  ال�سيد  وقييال 
11ذي القعدة1433 مان�سه "ونحن ن�ستقبل العام الدرا�سي اجلديد.. انتم تعلمون 
ايها االخوة ان هناك ازمة يف ق�سية املدار�ض خ�سو�سًا املراحل االبتدائية واملتو�سطة 
ورمبا حتى االعدادية وهذه االزمة قدمية تفاقمت �سيئًا ف�سيئًا مع زيادة اعداد الطلبة، 
وبالنتيجة مل يكن هناك �سريًا متوازيًا ما بن زيادة االعداد وما يفرت�ض اأن يقابلها من 
زيادة املدار�ض او ا�ستحداث بناء و�سفوف ا�سافية للمدار�ض التي ميكن ان ت�سع زيادة 

يف ال�سفوف".
واأ�ساف" ان الذي يح�سل يف هذه الق�سية طبعًا هناك نينّات �سادقة ونحمل االمور على 
�سحتها و�سالمتها لكن ما ينعك�ض علينا..اعتقد لي�ض من االن�ساف ان نبداأ برتميم 
املدار�ض على ما هي عليه من ال�سحة وال تكون هناك رقابة حقيقية على اكمال هذا 

الرتميم يف العطلة ال�سيفية".
وتابع" انتم تعلمون هناك م�ساحة وا�سعة من العمل لو حر�سنا متام احلر�ض على توفري 
املعنية فكرت يف  ال�سقوط واجلهات  اآيلة اىل  مدر�سة الأبنائنا.. بع�ض املدار�ض كانت 
اعادة الرتميم وهدت هذه املدار�ض اىل االر�ض وبداأت ببنائها.. وهذه بنف�سها فكرة 
جيدة وجزاهم اهلل خريًا لكن امل�سكلة م�سكلة الوقت، فال ميكن ان يتاأخر الطالب يف 

بداية املدار�ض بدعوى ان املدر�سة اىل االن مل تكتمل،
مو�سحا" انا احتدث عن �سوابط وهذه ال�سوابط لها اولويات ففي الوقت الذي نعاين 
من �سيق يف املدار�ض فهذا كله يحتم علينا عندما نبداأ بق�سية الرتميم واإعادة البناء ان 
جنعل هناك اوقات ا�سافية لالأمان، فالوقت عامل مهم يف حياتنا فلماذا دائمًا االمور 

 نوؤخرها عن وقته
د قبل 40 �سنة  واأ�ساف �سماحته" امل�سكلة االأخرى، نحن علق يف اذهاننا ت�سميم موحنّ

للمدار�ض وبداأنا نكرره حتى االن وال اأعرف ملاذا؟
اأقول هذه امل�سائل قطعًا توؤثر على امل�ستوى العلمي.. فعندما نطلب من الطالب ومن 
املدر�ض اجلد والعمل البد ان نكون من�سفن بتوفري املكان املنا�سب والالئق بالن�سبة 

للطالب فلي�ض من ال�سحيح دائمًا ان نحيل اأبناءنا اىل املدار�ض االأهلينّة.."



ال�سريف يف  ال�سحن احل�سيني  العليا وخطيب جمعة  الدينية  املرجعية  طالب ممثل 
ا�ستحقاقات  من  التي هي  دوالر  البرتو  اموال  باإطالق  ال�سايف  احمد  ال�سيد  كربالء 

 لن� قوة اقت�ش�دية يف مع وت البّد ا
النف ع

ا�ستحقاقات  من  التي هي  دوالر  البرتو  اموال  باإطالق  ال�سايف  احمد  ال�سيد  كربالء 
فر�ض  يتم  اأن  دًا  موؤكنّ الفقر.  خطوط  حتت  تئن  زالييت  ما  التي  النفطية،  املحافظات 
ا�ستحقاقات  من  التي هي  دوالر  البرتو  اموال  باإطالق  ال�سايف  احمد  ال�سيد  كربالء 
فر�ض  يتم  اأن  دًا  موؤكنّ الفقر.  خطوط  حتت  تئن  زالييت  ما  التي  النفطية،  املحافظات 
ا�ستحقاقات  من  التي هي  دوالر  البرتو  اموال  باإطالق  ال�سايف  احمد  ال�سيد  كربالء 

ة لبناء البنى التحتية وخا�سة املدار�ض لكي ال يتاأخر  عامل الوقت على اجلهة املنفذنّ
الطالب يف بداية العام الدرا�سي بدعوى ان املدر�سة مل تكتمل بعد او ان املقاول ما زالت 
ح�ساباته املالية غري خا�سعة للت�سفية النهائية مع اجلهة املمولة اأو غري ذلك من احلج 

واملربرات
اجلمعة  اليوم  الثانية  اخلطبة  خييالل  ال�سايف  ال�سيد  وقييال 

11ذي القعدة
ايها االخوة ان هناك ازمة يف ق�سية املدار�ض خ�سو�سًا املراحل االبتدائية واملتو�سطة 

ذي القعدة
ايها االخوة ان هناك ازمة يف ق�سية املدار�ض خ�سو�سًا املراحل االبتدائية واملتو�سطة 

ذي القعدة

ورمبا حتى االعدادية وهذه االزمة قدمية تفاقمت �سيئًا ف�سيئًا مع زيادة اعداد الطلبة، 
وبالنتيجة مل يكن هناك �سريًا متوازيًا ما بن زيادة االعداد وما يفرت�ض اأن يقابلها من 
ورمبا حتى االعدادية وهذه االزمة قدمية تفاقمت �سيئًا ف�سيئًا مع زيادة اعداد الطلبة، 
وبالنتيجة مل يكن هناك �سريًا متوازيًا ما بن زيادة االعداد وما يفرت�ض اأن يقابلها من 
ورمبا حتى االعدادية وهذه االزمة قدمية تفاقمت �سيئًا ف�سيئًا مع زيادة اعداد الطلبة، 

زيادة املدار�ض او ا�ستحداث بناء و�سفوف ا�سافية للمدار�ض التي ميكن ان ت�سع زيادة 
يف ال�سفوف

واأ�ساف" 
�سحتها و�سالمتها لكن ما ينعك�ض علينا..اعتقد لي�ض من االن�ساف ان نبداأ برتميم 
املدار�ض على ما هي عليه من ال�سحة وال تكون هناك رقابة حقيقية على اكمال هذا 

الرتميم يف العطلة ال�سيفية
انتم تعلمون هناك م�ساحة وا�سعة من العمل لو حر�سنا متام احلر�ض على توفري " انتم تعلمون هناك م�ساحة وا�سعة من العمل لو حر�سنا متام احلر�ض على توفري " انتم تعلمون هناك م�ساحة وا�سعة من العمل لو حر�سنا متام احلر�ض على توفري  وتابع
املعنية فكرت يف  ال�سقوط واجلهات  اآيلة اىل  مدر�سة الأبنائنا.. بع�ض املدار�ض كانت 
اعادة الرتميم وهدت هذه املدار�ض اىل االر�ض وبداأت ببنائها.. وهذه بنف�سها فكرة 
جيدة وجزاهم اهلل خريًا لكن امل�سكلة م�سكلة الوقت، فال ميكن ان يتاأخر الطالب يف 
اعادة الرتميم وهدت هذه املدار�ض اىل االر�ض وبداأت ببنائها.. وهذه بنف�سها فكرة 
جيدة وجزاهم اهلل خريًا لكن امل�سكلة م�سكلة الوقت، فال ميكن ان يتاأخر الطالب يف 
اعادة الرتميم وهدت هذه املدار�ض اىل االر�ض وبداأت ببنائها.. وهذه بنف�سها فكرة 

بداية املدار�ض بدعوى ان املدر�سة اىل االن مل تكتمل،
مو�سحا" 

من �سيق يف املدار�ض فهذا كله يحتم علينا عندما نبداأ بق�سية الرتميم واإعادة البناء ان 
جنعل هناك اوقات ا�سافية لالأمان، فالوقت عامل مهم يف حياتنا فلماذا دائمًا االمور 
من �سيق يف املدار�ض فهذا كله يحتم علينا عندما نبداأ بق�سية الرتميم واإعادة البناء ان 
جنعل هناك اوقات ا�سافية لالأمان، فالوقت عامل مهم يف حياتنا فلماذا دائمًا االمور 
من �سيق يف املدار�ض فهذا كله يحتم علينا عندما نبداأ بق�سية الرتميم واإعادة البناء ان 

 نوؤخرها عن وقته
واأ�ساف �سماحته

للمدار�ض وبداأنا نكرره حتى االن وال اأعرف ملاذا؟
اأقول هذه امل�سائل قطعًا توؤثر على امل�ستوى العلمي.. فعندما نطلب من الطالب ومن 
املدر�ض اجلد والعمل البد ان نكون من�سفن بتوفري املكان املنا�سب والالئق بالن�سبة 

للطالب فلي�ض من ال�سحيح دائمًا ان نحيل اأبناءنا اىل املدار�ض االأهلينّة..

ال�سريف يف  ال�سحن احل�سيني  العليا وخطيب جمعة  الدينية  املرجعية  طالب ممثل 
ا�ستحقاقات  من  التي هي  دوالر  البرتو  اموال  باإطالق  ال�سايف  احمد  ال�سيد  كربالء 

 لن� قوة اقت�ش�دية يف مع وت البّد ا
النف ع

 ش� حا يِ ِب�لَِّتي  ه ِدل� ج ِة و شن�  ِة ا ِع و امل ِة و م  ِ �ِب  ب ر ِِبي ش� ىِلا ع اد
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بال�سحن  اجلمعة  ل�سالة  الثانية  اخلطبة  خالل  الكربالئي  املهدي  عبد  ال�سيخ  قال 
احل�سيني ال�سريف يوم اجلمعة 4 ذي القعدة  1433هي املوافق 21-9-2012م" مع تفاقم 
االزمة يف �سوريا وازدياد عدد النازحن منها خا�سة يف املناطق احلدودية فان الواجب 
االن�ساين وحقوق اجلوار تقت�سي موقفًا ان�سانيًا نبيال جتاه هوؤالء املواطنن النازحن وذلك 
اال�سا�سية  االن�سانية  احتياجاتهم  وتوفري  ل�سكنهم  املالئمة  الظروف  وتوفري  برعايتهم 
لهم".واأ�ساف ان "لهذا ال�سعب حق علينا حينما قام �سابقًا وب�سبب الظروف التي مرنّ بها 
ال�سعب العراقي �سواء ب�سبب �سيا�سات احلكم ال�سابق او اثناء االعوام التي تلت االحتالل 
حينما قام بدور ان�ساين كبري ونبيل يف رعاية ابناء ال�سعب العراقي النازحن – ولهم احلق 
علينا- يف الوقت احلا�سر – برعايتهم واحت�سانهم وتوفري الظروف املنا�سبة لهم.. وهذا 
الكالم نوجهه لدول جوار �سوريا االخرى اي�سًا بان تكون لهم الرعاية االن�سانية املطلوبة".

وبننّ �سماحته" فيما يخ�ض اخلوف من دخول جماميع ارهابية فان هذا ال يعفي من القيام 
بهذه املهمة اذ ميكن االحرتاز االمني منها ويف نف�ض الوقت توفري الرعاية الالزمة مع 
د يف م�ساألة �سرف االموال املخ�س�سة لرعاية هوؤالء النازحن من حاالت الف�ساد  الت�سدنّ
والنهب.."وحول ما يتعلق مبعاناة الكثري من املواطنن يف م�ساألة التعيينات يف دوائر الدولة 

وعدم وجود �سوابط ومعايري مهنية للتعين تراعي احلاجة والكفاءة قال �سماحته:
من  للكثري  التعين  فر�ض  جمال  يف  كبريًا  حيزًا  واملح�سوبية  الر�سوة  اخذت  لقد   "
املواطنن.. وهذا يوؤ�سر انحدارًا يف املعايري االخالقية واملهنية يف هذه امل�ساألة احل�سا�سة، 
فنجد ان الكثري من هوؤالء املواطنن ال يتمكن من احل�سول على فر�سة تعين اإال من خالل 
دفع ر�سوة ت�سل اىل عدة اآالف من الييدوالرات بل و�سل االمر اىل حد ان ت�سرتى بع�ض 
املواقع املهمة من الدولة بي 100 الف دوالر ا�سافة اىل تدخل االحزاب ال�سيا�سية يف هذه 
الق�سية، وبالتايل فان املواطن الذي ال يجد مااًل ليدفعه او نا�سرًا من حزب �سيا�سي معن 
ينتمي اليه او مييل اليه او م�سوؤول ي�سفع له او �ساحب جاه اجتماعي يعينه يف ذلك فان 
م�سريه اذا اراد ان يعمل ان يبحث عن موقع يف �سارع او �سوق ليفرت�ض االر�ض ويرتزق 
من البيع عليها او يعمل يف مهنة و�سيعة.. او يجل�ض يف البيت يجرنّ احل�سرات واالآهات الأنه 

مل يجد فر�سة عمل.."
ومن اجل و�سع معايري مهنية لبناء موؤ�س�سات الدولة باإي�سال من ي�ستحق للمواقع املهمة 
والفنية واملهنية واالأمنية البد من االهتمام بت�سريع قانون اخلدمة االحتادي الذي يت�سمن 
وفق  التعين  املفا�سلة يف  ي�سمن من خالل ح�سول  للتوظيف،  و�سوابط  و�سع معايري 
م البلد اإذا بقيت على  الكفاءة واملهنينّة لل�سخ�ض ال اعتماد الو�سائل املذكورة التي �ستحطنّ

هذا احلال".

 ال�شوري ح�الن �شيدعو الحت
د�اخلدمة اال وت�شريع ق�نو

11ذو احلجة   1433هيي



من �ل�سرورة �أن نعرف هنا �أمور� من �لالزم معرفتها: 
�الأمر �الأول:

�إن �لر�سول �الأعظم )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( كان ي�ساور �أ�سحابه وقد ح�سل هذ� منه 
يف مو�رد عديدة وحروب معينة و�ن هذه �ال�ست�سارة يبدو �أن لها �سروطا و�أهد�فا وغايات 
كان �لر�سول �مل�سطفى )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( يق�سد من عر�ض تلك �مل�سورة �أن 

يجلي تلك �لغايات.
و�سوف ياأتي يف ما بعد �أهمية تلك �مل�ساور�ت �لنبوّية مع �ل�سحابة ومع جميع ف�سائل 

�جلي�ض كما ح�سل يف �حد.
يف كتاب �ملغازي: )ظهر �لنبي )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( على �ملنب فحمد �له و�أثنى 
عليه ثم قال: �أيها �لنا�ض �إين ر�أيت يف منامي روؤيا( ....(1 �إىل �أن قال : )�سلى �هلل عليه 
و�آله و�سلم(  �أ�سريو� علي ! وكانت روؤيا �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( �أال يخرج من 

�ملدينة لهذه �لروؤيا....(2 .
�لقوم جميعا كما يف �خلندق حيث قال )�سلى �هلل  �لر�سول  ��ست�سار  �آخر  ويف مو�سع 
 عليه و�آله و�سلم( : �أنبز لهم من �ملدينة �م نكون قريبا وجنعل ظهورنا �إىل هذ� �جلبل

فاختلفو� 3 . �إذن �أ�سل �مل�ساورة موجود وثابت.
�الأمر �لثاين:

من �لثابت �أي�سا �أّنه )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( ما كان ي�ساورهم د�ئما ويف كّل �حلروب 
�لتي حدثت فان كان )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( قد ��ست�سارهم يف بدر و�حد و�خلندق 

فانه �أخفى عليهم �الأمر يف مو�رد �أخرى ف�سال عن عدم �ال�ست�سارة كما يف فتح مكة.
فلما جتهز )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( كان �لنا�ض ال يعلمون �أين وجهته كما �سيتبني 
من ظاهر �لرو�يات ولعله �خب من كان ي�ستاأمنهم �سره خا�سة دون بقية �لنا�ض.)فظان 
يظن �أن ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( يريد �ل�سام وظان يظن ثقيفا وظان 

يظن هو�زن(4 .
ال بل عمد �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( لي�ض �إىل �إخفاء �الأمر فقط بل �لتمويه 
عليه، لكي يبعد فكرة فتحه ملكة وق�سده لقري�ض.  وبعث ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله 
و�سلم( �أبا قتادة بن ربعي يف ثمانية نفر �إىل بطن �إ�سم5 ؛ ليظن ظان �أن ر�سول �هلل )�سلى 

�هلل عليه و�آله و�سلم( توجه �إىل تلك �لناحية والأن تذهب بذلك �الأخبار 6 .
ويف مو�سع �آخر جند ، فلما نزل ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( �لعرج، و�لنا�ض 
ال يدرون �أين توجه ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( �إىل قري�ض �أو �إىل هو�زن �أو 
ثقيف! فهم يحبون �أن يعلمو� فجل�ض يف �أ�سحابه بالعرج وهو يتحدث فقال كعب بن مالك: 
�آتي ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( فاأعلم وجهه فجاء كعب فبك بني يدي 

ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( على ركبتيه ثم قال:
ق�سينا من تهامة كل ريب             وخيب ثم �أجمم������������نا �ل�سيوفا     

نخريها ولو نطقت لقالت                   قو�طع��ه��ن : دو�سا �أو ثقيفا 
فل�ست حلا�سن �إن مل تروها          ب�ساحة د�ركم من������������كم �ألوفا 
وننتزع �لعرو�ض ببطن وج              وت�سبح دوركم من�������كم خلوفا

... قال فتب�سم ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( ومل يزد على ذلك.
فجعل �لنا�ض يقولون : و�هلل ما بنّي لك ر�سول �هلل �سيئا، ما ندري مبن يبدي بقري�ض �أو 

ثقيف �أو هو�زن 7 .
وو��سح من �إ�سار�ت �ل�ساعر و�بت�سامة �لر�سول)�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( وكالم �لنا�ض 

�إن �الأمر مبهم على �جلميع غاية �الإبهام حتى وهم يتحركون نحو هدفهم �الأخري.
�الأمر �لثالث:

لي�ض �إبد�ء �لر�أي من �حد يعني عظمة ذلك �ملبدي للر�أي عند �ال�ست�سارة فقد يكون مورد 
�ختبار ومو�سع �متحان من قبل ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( يعرف من خالله 

�سوؤ�له �سدة همته.
�أو �أنه قال ر�أيه ف�سوال دون �أن يكون هو �ملق�سود يف طرح �مل�سورة �أو كان يعتقد كونه 

مق�سود� ويف �لو�قع مل يكن كذلك �و غري ذلك.
وحتى من�سي يف فهم هذ� �ملعنى و�ملق�سود منه ناأتي بهذه �لرو�ية ونعلق عليها فيما بعد.

عن �لو�قدي: )وم�سى ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( حتى �إذ� كان بدر �أتاه 
مب�سريهم  و�سلم(  و�آل��ه  عليه  �هلل  �هلل)�سلى  ر�سول  فاخبهم  قري�ض  مب�سري  �خل��ب 
و��ست�سار ر�سول �هلل)�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( �لنا�ض فقام �أبو بكر فقال فاأح�سن، ثم 
قام عمر فقال فاأح�سن، ثم قال: يا ر�سول �هلل �إنها و�هلل قري�ض وعزها و�هلل ما �آمنت منذ 

النبي ض�رم
 لل�ضابة
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كفرت و�هلل ال ت�سلم عّزها �أبد� ولتقاتلنك فاتهب لذلك �أهبته و�أعّد لذلك عدته.
ثم قام �ملقد�د بن عمرو فقال: يا ر�سول �هلل �م�ض الأمر �هلل فنحن معك و�هلل ال نقول كما 
قالت بنو �إ�سر�ئيل لنبيها: )فاذهب �أنت وربك فقاتال �إنا هاهنا قاعدون( ولكن �ذهب 
�أنت وربك فقاتال �إنا معكما مقاتلون؛ و�لذي بعثك باحلق لو �سرت بنا �إىل برك �لغماد 
ل�سرنا معك- وبرك �لغماد من ور�ء مكة بخم�ض ليال من ور�ء �ل�ساحل مما يلي �لبحر ، 

وهو على ثمان ليال من مكة �إىل �ليمن.
فقال ر�سول �هلل )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( خري� ودعا له بخري ثم قال ر�سول �هلل 
)�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم(: �أ�سريو� علي �أيها �لنا�ض  ... ثم مت�سي �لرو�ية حتى ن�سل 
معها �إىل ر�أي �ل�سحابي �جلليل زعيم �الأن�سار �سعد بن معاذ جميبا لر�سول �هلل )�سلى 

�هلل عليه و�آله و�سلم(: �أنا �أجيب عن �الأن�سار، كاأنك يا ر�سول �هلل تريدنا!.
قال: �أجل.

قال: �إنك ع�سى �أن تكون خرجت عن �أمر قد �أوح��ي �إليك يف غريه، و�إن��ا قد �آمنا بك 
و�سدقناك و�سهدنا �أن كل ما جئت به حق، و�أعطيناك مو�ثيقنا وعهودنا على �ل�سمع 
و�لطاعة فام�ض يا نبي �هلل، فو�لذي بعثك باحلق لو ��ستعر�ست هذ� �لبحر فخ�سته 
خل�سناه معك ما بقي منا رجل، و�سل من �سئت و�قطع من �سئت وخذ من �أمو�لنا ما �سئت 

وما �أخذت من �أمو�لنا �أحّب �إلينا مما تركت.
و�لذي نف�سي بيده ما �سلكت هذ� �لطريق قط وما يل بها من علم وما نكره �أن يلقانا عدونا 

ُدٌق عند �للقاء لعل �هلل يريك منا ما تقّر به عينك8 . ُبٌ عند �حلرب �سُ غد�، �إنا ل�سُ
يتبني من �لرو�ية: �إن م�سورة �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( مع �مل�سلمني وقيام 
�أبي بكر وعمر مبهمة �لرد �الأول لر�سول �هلل)�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( و�إعطاء �لر�أي 

�ملنقول عن �أبي بكر له دالالت منها:
�لداللة �الأوىل:

�إنه لي�ض من �ل�سروري �أن يكون �الإن�سان مع �حتمال تقدمه يف �ملوقع �الجتماعي ويف 
�ل�سن �لزمني- على �سو�ب د�ئما �أو حتى �أحيانا ملا يت�سح فيما بعد.

�لداللة �لثانية: 
�إن كال من �لرجلني كانا خائفني من وقوع �حلرب وكالهما يحمل حتذير� للر�سول )�سلى 
�هلل عليه و�آله و�سلم( من خو�سها، �إذ هي قري�ض ما ذلت منذ عزت مبعنى �نك يا �أيها 
�لر�سول غري قادر على �إذاللها الأنها عزيزة وكاأن �لعزة من ذ�تيات قري�ض بر�أيهما، وقوله   
�أي �نك غري قادر على �ملو�جهة مع قري�ض لعدم �متالكك  مل تخرج على هيئة حرب 

�لقدرة من �لعدة و�لعدد و�ال�ستعد�د عندك �و عند جي�سك للقتال.
هذ� و�لر�سول الب�ض المة �حلرب ومتهيئ لقتال عدوه، وهما قد �سمعا ما قاله �لر�سول 
)�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( من �أن قري�ض حتركت لقتاله ووعو� ذلك مما يعني خوفهم 

�ملو�جهة.

�لداللة �لثالثة:
�إن �نفر�ج �أ�سارير �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( لقول �ملقد�د ودعاوؤه )�سلى �هلل 
عليه و�آله و�سلم( له يك�سف عن �سقم �آر�ئهم كما يف د�لة �لنقطة �الأوىل ويك�سف عن 

هجوم غائلة �لرعب على �أفئدتهم كما يف داللة �لنقطة �لثانية.
�لداللة �لر�بعة:

عدم �لرد عليهم بعبارة مدح �أو ثناء �أو �إطر�ء �أو �سيء من هذ� �لقبيل، بل قوله لكل و�حد 
منهما: �أجل�ض! لفظة و�حدة دون رتو�ض ومقدمات، ومد�ر�ت للخو�طر �أو رعاية للم�سورة 
مقابل مدح �ملقد�د و�إبد�ء �الرتياح لقوله يك�سف عن �نزعاج �لر�سول من موقفهم وعدم 

�قتناعه �أو �الأخذ باآر�ئهم.
وال يحق الأحد �أن يقول �أنهما من �ملهاجرين و�نه �سلى �هلل عليه و�آله و�سلم كان يريد 
�الأن�سار من م�سورته كما �سرح �الأن�سار بذلك وذلك الن �ملقد�د من �ملهاجرين �أي�سا 

وقد مدحه  �لر�سول و�أثنى عليه ودعا له ، هذ� �أوال.
وثانيا �نه ال باأ�ض �أن ميدحهما حتى لو كانا من �ملهاجرين ومل يكن �حد غريهم من 
�ملهاجرين قد تكلم وكون �لر�سول )�سلى �هلل عليه و�آله و�سلم( كان يق�سد �الأن�سار الن 
يف مدحهم �إعطاء حلقهم ومتييز الأهمية ر�أيهم، وت�سجيع �الأن�سار على �إبد�ء �لر�أي وفق 

ر�أيهما، كما مدح �ملقد�د مع �العرت�ف بكونه مهاجر� �أمامهم .
�لداللة �خلام�سة:

ثم �إنا نت�ساءل ونلفت نظر �لقارئ �لكرمي �إىل �سرورة �ملقارنة بني ر�أي و�إجابة �ل�سحابيني 
�جلليلني �ملقد�د بن �الأ�سود �لكندي و�سعد بن معاذ من جهة وبني ر�أي �خلليفتني من جهة 

�أخرى ولنرتك نتائج �ملقارنة و�ملقاي�سة لذكائه وحتليله.
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عيرو :                      
القدمي  التاريخ  ورد يف  نف�ض كلمة عزير وقد  الذي يحمل  االآخر  االأ�سم  اأما 
ال�سابق لعهد عزير بن �سرايا ، وحتديدًا بالرتاث امل�سري هو )عزيرو(  وقد 
اأف�سحت عنه الرتكة الوثائقية اخلطية املعروفة بلوائح تل العمارنة الواقعة 
على بعد 300 كم اإىل اجلنوب من القاهرة وترجع اإىل ع�سر يعرف بع�سر 
 ، – 1350 قبل امليالد  الفرتات من 1380  وثائقه من  ، وتعود  العمارنة  تل 

خالل حكم اللينوف�ض الثالث واأمينوف�ض الرابع .
يرو(  وابنه )عزنّ وهو )عبدي ع�سريتا(  ملك )عمورو(  اأن   : الوثيقة  وتذكر 
وحماولتهما توحيد اإمارات وممالك بالد ال�سام يف مملكة واحدة  ، ويظهر 
اأن عبدي ع�سريتا كان قد بلغ �سن ال�سيخوخة لذلك �سرينّ ابنه عزيرو �سوؤون 
اململكة  ووجه �سيا�ستها اخلارجية حتت ا�سرافه العام وكان هو القائد العام 
جلي�ض مملكة  )عمورو( وا�ستطاع ب�سيا�سته اأن يك�سب ود طريف النزاع احلثي 

والفرعوين .
وهذا اال�سم عزيرو يحمل نف�ض حروف عزير، ومن املعلوم اأن الوارو زائده 
الع�سكري  الن�ساط  العمارنة  تل  وثائق  وت�سرح   ، عزير  الكلمة  يف  واالأ�سل   ،
�سيا�سي  ذكاء  عن  تنم  انت�سارات  من  به  وماقام  هذا  لعزير  وال�سيا�سي 
ب�سي من  تناولناها  الفرعون  اأن يقطع واليات عديدة من حكم  به  ا�ستطاع 

التف�سيل يف تاريخ عزرا املطول .
اإذن مل يكن اإ�سم عزير غريبًا على الذهنية التاريخية  ، فقد ورد بعدد من 
بن  ارتباط  عالقة  هناك  اأن  يعني  ال  وهذا   ، �سخ�سية  من   والأك الوثائق 
االأ�سم وامل�سمى به فمن الثابت تاريخيًا زمان كل �سخ�سية ودورها و�سخ�سية 
عزير معلومة الزمان ، والتعني اأن اتخاذ امل�سرين الأوزيري�ض ربًا واإلهًا كما 
اإبنًا  عزيرًا  اتخذوا  باأنهم   ، اإ�سرائيل  بني  على  ينطبق  اإنه  االإ�سطورة  تقول 

للرب فيقع الت�سابه يف االإماتة والعبادة .
فلذا اننا جند يف التاريخ اإ�سما اآخر ل�سخ�ض يحمل نف�ض اللفظه )عزيرو( 
اأنه من منطقة �سمن رقعة  اإال  بينه وبن عزير  ت�سابه  اإلها وال يوجد  ولي�ض 

بالد ال�سام التي تقع اأور�سليم �سمنها .
 اإذن عزير وعزرا هما �سخ�ض واحد والفرق بينهما اأن عزرا العربي تعريبه 
عزير بالعربي ، فحن نراجع الن�سو�ض التاريخية القدمية ملكت�سفات االآثار 
غري  الرابع  عزرا  ل�سفر  اإ�سافة  تاريخية  مادة  من  به  التوراة  زودتنا  وما 
الر�سمي جند اأن من الوا�سح اأن هذه ال�سفات الواردة يف الرتاث االإ�سالمي 
تعود ل�سخ�ض عزرا، اأما كيف ميكننا اأن نثبت من كتب اليهود اأن عزير قد 

مات مائة �سنة، فيتم عن طريق االإ�ستدالل التايل : 
يوؤكد �سفر عزرا الرابع اأن عزرا قد غاب اأو خطف بعد اأن كان يناجي اهلل 
وي�ساأله يف معرفة ال�سبب الذي من اأجله دمر اأور�سليم واأهلك �سعب اإ�سرائيل 
ويحدد ال�سفر اأن هذه املناجاة والرفع لعزرا متت بال�سنة الثالثن بعد خراب 

اأور�سليم .
 وملا كان معلوما يف التوراة وكتب التاريخ اأن خراب اأور�سليم كان على يد امللك 
حملته  يف  اليهود  و�سبي  �سليمان  هيكل  مع  وتدمريها  ن�سر  نبوخذ  البابلي 

الثانية �سنة 587 ق . م ، ومن �سمن امل�سبين كان عزير بن �سرايا .
فيكون موت عزير ورفعه وانخطافه �سنة 557 قبل امليالد اأي بعد ثالثن �سنة 
اأن عزير بقي حيا يف متام عهد نبوخذ ن�سر الإن نبوخذ  ، ونعلم من ذلك 
ن�سر مات بعد 24 �سنة من خراب اأور�سليم اإذ تويف �سنة 562 ق . م ، وا�ستلم 
احلكم من بعده زوج ابنته  )نركال �سار اأو�سر( وحكم بابل من �سنة 560 
اىل 556  ق . م ، ويف نف�ض هذه ال�سنة 556 قبل امليالد ا�ستلم احلكم ولده 
)البا�سي مردو( ابن نركال  �سار اأو�سر ، ولكن نبو نائيد زوج ابنة نبوخذ 
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ازء الثاين

دنا  ازء ال�ضابق عن اوجه التضابه بني اوزيري� املل امل�ضري وعزير 
املك�ر  الران، م كر اوجه اتال بينهما وا�ضباب و� اعتاد باه 
ه� عزير ، واال الار على بع التفاضي املهمة  ال�ا املتلفة التي 
الض�ضية  عن   ديلل ها  ازء     دو�ضنت الض�ضيتني،  على   جر

الثاية املضبهة لعزير  التاري امل�ضري الد ا وه� عزيرو... 
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اأول حكم  فيكون   ، م   . �سنة 556 ق  نف�ض  اأخذ احلكم منه يف  الثاين  ن�سر 
عزير.  موت  وبداية  اأور�سليم  على خراب  �سنة  ثالثن  اكتمال  نبونائيد هي 
وخالل هذه الفرتة مل ت�سجل احلوليات االثارية اأو كتب اليهود القدمية اأي 
اأنه  عبارات  من  ورد  ما  �سوى  لعزير  اجتماعي  اأو  �سيا�سي  او  ديني  ن�ساط 
اأو  رفعه  و  اإنخطافه  فرتة  قبل  اأي  الفرتة  تلك  يف  اإ�سرائيل  بني  راعي  كان 
ما يعرف يف ح�سب القول اال�سالمي اإماتته وهنا متر ببني اإ�سرائيل اأحداث 
كثرية وم�ساكل متعددة ال جند لعزير فيها ذكرا مما يدل على عدم وجوده 
اإ�سارات املوؤر خن ملواقف واأحداث و�سخ�سيات  اأننا ال حظنا  بينهم ، علمًا 
تقل �ساأنًا ومكانة عن �سخ�سية عزير . فاإن اإ�ستمرار حكم نبو نائيد  من �سنة 
556 اإىل 539 ق . م ، الذي ت�سمن حدثا مهما جدا بالن�سبة لليهود ب�سقوط 
املقد�ض  اور�سليم وهدت هيكلهم  التي قو�ست عر�ض  البابلية  االمرباطورية 
اىل  العودة  من  اليهود  ن  مَيكنّ اأنه  اأنبيائهم  بع�ض  به  لهم  تنباأ  ملك  وجميء 

اور�سليم .
 وفعال ي�ستلم كور�ض الفار�سي الذي حكم فار�ض من �سنة 559 ق . م ، حكم 
بابل �سنة 539 ق . م ، بعد معركة �سغرية ُقتل فيها )بيل �سار اأو�سر( ابن 
نبونائيد الذي �سارك والده يف حكمه على بابل لتبقى بابل حتت حكمه اإىل 
وفاته �سنة 530 ق . م ، وكانت فرتة حكم كور�ض فرتة اإزدهار لليهود حيث 
ت�سمنت �سدور قرار ال�سماح بعودة اليهود امل�سبين اىل ديارهم  واعادة بناء 
هيكلهم . وهذا من االحداث املهمة التي يغيب عنها عزير اأو عزرا وال يرد له 

ذكر فيها مما يدل على عدم وجوده بينهم .
     ويف �سنة 530 ق . م ، ا�ستلم حكم بابل خلفًا عن كور�ض قمبيز والذي 
ا�ستمر حكمه  من �سنة 530 – 522 ق . م ، ورغم ما مر من احداث يف هذه 

الفرتة �سجلتها املدونات التاريخية والتوراتية يغيب ذكر عزرا منها .

وبعد وفاة قمبيز ا�ستلم حكم بابل داريو�ض وا�ستمر حكمه من �سنة 522 – 
486 ق . م ، وملا تتبعنا جمريات االحداث يف هذه الفرتة مل جند لعزرا بن 

�سرايا ذكرا .
مات  الذي  اأح�سوير�ض  احلكم  ا�ستلم   ، م   . ق   486 عام  داريو�ض  وفاة  بعد 
مقتواًل غيلة �سنة 465 ق . م ، ولو تتبعنا كذلك فرتة حكم اح�سوير�ض حول 

�سخ�ض عزرا جند اأنه غائب عن م�سرح االحداث نهائيًا .
بعد وفاة اأح�سوير�ض اأعقبه على حكم بابل ولده اأرحت�س�ستا االأول وحكم من 

�سنة 465 اإىل 424 قبل امليالد .
وهنا نتفاجاأ اأن التوراة يف �سفر عزرا تعلن عن ظهور عزرا يف عهد هذا امللك 
الفار�سي  من دون ذكر اأية مقدمات متهيدية للظهور ، وال اإعطاء اأي تف�سري 
علمي لفرتة الغياب هذه فياأتي الن�ض كالتايل : )) وكان بعد هذه االأمور يف 
ملك اأرحت�س�ستا ملك فار�ض اأن عزرا بن �سرايا .....بن فينحا�ض بن العازار 
ابن هارون الكاهن الرئي�ض . �سعد عزرا هذا من بابل وهو كاتب ماهر يف 
اأور�سليم   اإىل   ... اإ�سرائيل  بني  من  قوم  ومعه  و�سعد   ،  ...... مو�سى  توراة 
يف ال�سنة ال�سابعة الأرحت�س�ستا امللك ، فقدم اأور�سليم يف ال�سهر اخلام�ض يف 
ال�سنة ال�سابعة للملك ، الأنه يف اأول يوم من ال�سهر االأول كان مبداأ ال�سعود 

من بابل ويف اأول يوم من ال�سهر اخلام�ض وفد اإىل اأور�سليم ... ((.
وملا ن�ستطلع ال�سنة ال�سابعة من حكم ارحت�س�ستا االول جندها هي �سنة  457 
ق . م ، وهي بداية ظهور عزرا يف التوراة و�سعوده اىل اور�سليم . وملا علمنا 
اأن خراب اأور�سليم  كان �سنة 587 ق . م ، وعزير مت رفعه وانخطافه اأو موته  
بعد 30 �سنة من خراب اأور�سليم فتكون �سنة 557 ق . م ، وظهور عزرا يف 
ال�سنة ال�سابعة من ملك  اأرحت�س�س�ستا  اأي يف �سنة 457 ق . م،  الإن اأرحت�س�ستا 
امللك الفار�سي اأ�ستلم احلكم �سنة 465 ق . م ، فلو ح�سبنا من �سنة 557 ق . م 
، اإىل 457 ق . م ، �سيكون بينهما 100 �سنة وهي فرتة غياب عزرا عن م�سرح 

االحداث يف بابل ، وهو الرقم املطلوب.
واحلرية التي وقع بها علماء الكتاب املقد�ض  يف معاجلة هذا الفرا الزمني 
كبرية لذا مل يجد خرباوؤهم طريقا حللها اإال القول بعدم كون عزير هو ابن 
مبا�سر ل�سرايا بل هو حفيد اأو حفيد احلفيد  لكي ي�ستقيم الت�سل�سل التاريخي 
وكان  اأحفاده  بعمر  هم  من  عا�سر  قد  عزيرا  اأن  وجدوا  الأنهم  والزمني 
احلفيد مت�سنما ملن�سب الكهانة مع وجود عزير املعروف كونه جنل �سرايا 
الكاهن ، فاالأوىل اأن يكون مقدما عليهم ، واأ�سهر من تناول هذا االمر من 
علماء الكتاب املقد�ض  هم الالهوتين امل�سيحين الذين كتبوا دائرة املعارف 
الكتابية وقالوا ))باأننا نقراأ يف �سفر امللوك الثاين اأن �سرايا الكاهن الرئي�ض 
اأبًا ليهو�ساداق الكاهن الراأ�ض الذي اأخذه نبوخذ ن�سر اىل ال�سبي يف  كان 
�سنة 588 ق . م ، وحيث اأن عزرا عاد من �سبي بابل يف �سنة 485 ق . م ، 
فالبد اأن كلمة اأبن يف هذه ال�سل�سلة ال تدل على ابن مبا�سر بل على حفيد 

قريب اأو بعيد .
اأبن  كان   ، بابل  زر  مع  بابل  من  عاد  الذي  العظيم  الكاهن  ي�سوع  اأن  وحيث      
 :  7( عزرا  ن�سب  يف  يذكر  ال  )يهو�سادق(  اأن  وحيث   . �سرايا  وحفيد  يهو�سادق 

1-5( فاالأرجح اأنه مل يكن من ن�سل )يهو�سادق( بل من ن�سل اأ اأ�سغر له .
ولذلك مل يكن رئي�سًا للكهنة رغم اأنه �سليل �سرايا رئي�ض الكهنة . ومبقارنة جدول 
االأ�سماء يف عزرا ) 7 : 2 – 5 ( ، باجلدول املماثل يف اأخبار االأيام االأول ) 6 : 4 – 

14 ( جند اأنه مل تذكر �ستة اأ�سماء بن عزريا ومرايوث((.....التتمة يف العدد القادم
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واالأ�سماء  املهولة  الن�سب  بهذه  اأمييرا�ييض  ثمة  تكن  فلم 
املتعددة والتي �سارت تفتك باالإن�سان وتهدد حياته وجتعله 
اأ�سري اخلوف والقلق. مع بطء الو�سول اإىل عالجات لها.
ومل تكن ثمة حروب طاحنة تقتل االألوف من الب�سر خالل 
فرتات زمنية ق�سرية،عرب التقنيات الع�سكرية واحلربية 
احلديثة.مل تكن هذه احلوادث املريعة الناجمة من جراء 
حوادث ال�سيارات والطائرات والبواخر وغريها من و�سائل 
النقل. وفوق ذلك كله مل تكن ثمة اأزمات مالية واقت�سادية 
حتل بالب�سر وتع�سف بهم وتقلب اأحوال االأ وال�سعوب 
من قمة النعيم والرفاهية اإىل ح�سي�ض الفقر واحلاجة.
اأثرت  وغري ذلك من التغريات واالآفات وامل�سكالت التي 
على  اأثييرت  وبالتايل  االإن�سان،  حياة  على  �سلبية  ب�سورة 
قدراته وطاقاته الكامنة.وهذا يعني اأن هذا التطور التقني 
الذي ي�سهده العامل 
والذي �ساهم كثرًيا 
االإن�سان  راحييية  يف 
اليييوقيييت  يف  فيييياإنييييه 
كاهل  اأثييقييل  نف�سه 
بكثري  االإنيييي�ييييسييييان 
مييين امليي�ييسييوؤوليييييات 
وااللتزامات التي تاأكل من عمره ووقته، بل اإنه يف كثري من 
االأحيان ياأتي جاحًما ال ي�ستطيع االإن�سان الوقوف اأمامه اأو 

احلدنّ من امتداده. 
من هنا ظهرت ظاهرة ال�سغط النف�سي.

وهي ظاهرة تتمثل يف عدم القدرة على مواجهة التحديات 
اأو القيام بامل�سوؤوليات املنوطة بالو�سائل واالإمكانات املتاحة.                                                                                                                    

اآ�ر الش النف�شي :
اإن ال�سغوط النف�سية ت�سع �ساحبها يف كثري من االأحيان 
اإىل  النهاية  يوؤدي يف  يف حاالت غري متزنة، االأمر الذي 
ظهور اآثار ونتائج �سلبية على حياته وجمتمعه، ومن اأهم 

هذه االآثار:
  يولنّد ال�سغط النف�سي – اأحياًنا - يف نف�ض �ساحبه 
والنظر  الواقع  على  والنقمة  والتطرف  العنف  من  نوًعا 
اإليه ب�سوداوية قامتة، اأماًل يف اخلروج من اأزمته وتخفيف 
يقف  من  يجد  مل  اإذا  �سيما  ال  عليه،  امل�سوؤوليات  وطيياأة 

بجانبه ويحمل عنه بع�ض اأعبائه واآالمه.
احلياة،  عن  االنعزالية  اإىل  النف�سي  ال�سغط  يييوؤدي   
عامل  يف  ي�سبح  �ساحبه  يجعل  بييل  الييواقييع،  عيين  والبعد 
اخليال، في�سطرب عنده منهج التفكري والتحليل، فرتاه 
اأو  غام�سة،  فل�سفية  بتحليالت  ماألوًفا  مو�سوًعا  يناق�ض 

تف�سريات �ساذة ال يقبلها العقالء واالأ�سوياء.
3- ال�سغط النف�سي يوؤثر يف التعامل مع االآخرين اأو بناء 
امل�سغوط  االإن�سان  على  ي�سعب  حيث  معهم،  عالقات 
نف�سًيا بناء عالقات مع اجلريان، اأو �سداقات مع زمالء 
العمل، اأو مع الطالب اإن كان مدر�ًسا، ومع اجلمهور اإذا 
مديًرا،  اأو  م�سوؤواًل  كان  اإذا  املوظفن  ومع  موظًفا،  كان 
ال�سرائح وامل�ستويات يف املجتمع،  وهكذا...... مع جميع 
وهو تهديد لبناء املجتمع واالأفراد واملوؤ�س�سات يف التقدم 

والرقي واالزدهار. 
اجلوانب  على  كثرية  �سلبية  اآثييار  النف�سي  لل�سغط   -4

الع�سوية يف االإن�سان، فكثري من 
االأمرا�ض الع�سوية هي اإفرازات حقيقة للحالة النف�سية 
االأطباء  يو�سي  ذلييك  اأجييل  وميين  املري�ض،  يعي�سها  التي 
�سيما  ال  النف�سية،  االنفعاالت  عن  باالبتعاد  مر�ساهم 
امل�سابن بالقلب اأو ال�سغط اأو ال�سكر اأو املعدة اأو القولون 
وغريها، الأن العامل النف�سي يوؤدي دوًرا مهًما يف تهدئة 
واحلدنّ يف  اإثارتها  اأو  منها،  وال�سفاء  االأمرا�ض  مثل هذه 

اآثارها.
العمل  يف  االإنييتيياج  على  �سلًبا  النف�سي  ال�سغط  يوؤثر   -5
واالإبداع يف احلياة، الأنه ُيْفقد �ساحبه التوازن يف التعامل 
واالإمكانات،  الطاقات  عنده  ي�ستت  وكذلك  االأ�سياء،  مع 
 ف�ساًل عن اال�ستياء من الو�سول اإىل حتقيق الغايات وبلو

االأهداف.
عال الش النف�شي :

ا قائًما فال  مبا اأن ال�سغط النف�سي ي�سكل م�سكلة اأو مر�سً
بد واأن يكون له بع�ض 

على  وطاأته  من  حتدنّ  اأو  متنعه  التي  واالأدواء  العالجات 
االإن�سان، ومن اأهم هذه العالجات والو�سائل:

 تقوى اهلل تعاىل والتقرب اإليه بالعمل ال�سالح، لقوله 
َرجًا( وقوله جل ثناوؤه  ُه خَمْ َ َيْجَعل لَّ تعاىل: )َوَمن َيتَِّق اهللَّ

ُه ِمْن اأَْمِرِه ُي�ْسرًا(. َ َيْجَعل لَّ :)َوَمن َيتَِّق اهللَّ
وق�سة النفر الثالثة الذين ُحب�سوا يف الغار لي�ست بعيدة 

ج اهلل عنهم هذه  عنا، فقد فرنّ
ا  الكربة حن تذكر كل واحد منهم عماًل �ساحًلا وخال�سً

هلل تعاىل فتو�سل اإىل اهلل تعاىل فيه.
اال�ستعانة بال�سرب وال�سالة، الأنها تعن االإن�سان على 
مواجهة التحديات وامل�سوؤوليات بثبات وجناح، لقوله تعاىل: 
َ َمَع  اَلِة اإِنَّ اهللنّ رْبِ َوال�سَّ ِذيَن اآَمُنوْا ا�ْسَتِعيُنوْا ِبال�سَّ )َيا اأَيَها الَّ
اِبِريَن)  يقول حذيفة ر�سي اهلل عنه: )كان ر�سول اهلل  ال�سَّ

�سلى اهلل عليه و�سلم اإذا حزنّ به اأمر �سلى(

وااللتزامات التي تاأكل من عمره ووقته، بل اإنه يف كثري من 
االأحيان ياأتي جاحًما ال ي�ستطيع االإن�سان الوقوف اأمامه اأو 

الش النف�شي  
    وعالج شب�ب�ا

• علي اأبراهيم احل�سيني   

 م عقود   قب  �ن�شاال حي�ة   ن�
� م� و� الهدوء  م�شتقرة نوع مال
 حوالا  مع يف   �ن�شاال  ديد و 
 ل  ذااآن النف�شية  املثات  لقلة 
 ولي�ت مت�شعبة لت�شتمة م�شو ت
اداء  على  تور  او   �ن�شاال  تف
عمل الب�شي يف املرعة او امل�شنع او 
املتر  و ت مة ام�ت �ش�نية 
التي  املهولة  ال�شورة   بهذ وب�شرية 
 � �ا الن��ص  واقع  على  تفرص 
  ولي�توامل�شو العالق�ت   م جديدة 
 بهذا النم واملرا �امل�ش ت و
 صبع  و  شبع  اوامل  اخل�ن
 �الع دو م ث يف �ي ا �م
 ي تعتال ئ�ش�امل ت  ب

 ّدة وال�شّدةا بهذ �ن�شاال
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 ح�سن الظن باهلل تعاىل، باأنه وحده كا�سف ال�سرنّ عن االإن�سان، واأن ال�سدة مهما طال 
اأمدها فاإن اهلل متبعها بفرج وي�سر، يقول اهلل تعاىل على ل�سان يعقوب عليه ال�سالم: )ال 
تياأ�سوا من روح اهلل اإنه ال يياأ�ض من روح اهلل اإال القوم الكافرون( .ويقول الر�سول حممد 
�سلى اهلل عليه واله و�سلم يف احلديث القد�سي: )اإن اهلل يقول: اأنا عند ظن عبدي بي واأنا 

معه اإذا دعاين( .
 و�سدق ال�ساعر القائل:                                                                                                                                          

نه� ال تفرا نو رج       �حلق�ته ملم� ا�شت ش�ق    
 ذكر اهلل تعاىل باالعتقاد والقول والعمل �سبب لتفريج الهموم وا�ستقرار النف�ض وطماأنينتها، 

ِ َتْطَمِئن اْلُقُلوُب( . ِ اأاََل ِبِذْكِر اهللنّ ِذيَن اآَمُنوْا َوَتْطَمِئن ُقُلوُبُهم ِبِذْكِر اهللنّ لقوله تعاىل: )الَّ
 لزوم اال�ستغفار والدوام عليه، فاإنه من اأ�سباب ال�سعادة والطماأنينة النف�سية، كما 

لزم  و�سلم: )من  واله  عليه   �سلى اهلل  لقوله  والغموم،  الهموم  ويذهب  الكربان  يفرج  اأنه 
اال�ستغفار جعل اهلل له من كل همنّ فرجا ومن كل �سيق خمرجا ورزقه من حيث ال يحت�سب( 

 اللجوء اإىل اهلل تعاىل بالدعاء، الأنه يذهب الهموم ويفرج الكروب، حلديث اأبي 
�سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: دخل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واله و�سلم امل�سجد ذات يوم 
اأراك جال�ًسا يف  اأبا اأمامه مايل  اأبو اأمامه فقال:) يا  فاإذا هو برجل من االأن�سار يقال له 
امل�سجد يف غري �سالة ؟ قال: هموم لزمتني وديون يا ر�سول اهلل. قال: اأفال اأعلمك كالًما 
ك وق�سى عنك دينك؟  قال: بلى يا ر�سول اهلل. قال:  قل اإذا اأ�سبحت  اإذا قلته اأذهب اهلل همنّ
 واإذا اأم�سيت: اللهم اإين اأعوذ بك من الهمنّ واحلزن والعجز والك�سل، واأعوذ بك من اجل
والبخل، واأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال(.وكان من دعاء مو�سى عليه ال�سالم هلل 
تعاىل اأن ي�سرح �سدره ويي�سر اأمره، ليذهب ما به من همنّ وغم، قال اهلل تعاىل على ل�سانه 

عليه ال�سالم(: َقاَل َربِّ ا�ْسَرْح يِل 
ْر يِل اأَْمِري(.  ْدِري. َوَي�سِّ �سَ

 العمل باالأ�سباب املعينة على النجاح يف احلياة، ثم التوكل على اهلل تعاىل 
اأمران  والتوكل  فالعمل  النتائج،  اأف�سل  وح�سول  الغايات  حتقيق  اأجل  من  به  واال�ستعانة 
ْل َعَلى اهللَّ  متالزمان لتفادي ال�سغوط النف�سية واآثارها ال�سلبية، يقول اهلل تعاىل (: َوَمن َيَتَوكَّ

َفُهَو َح�ْسُبُه ( .ومن كان اهلل ح�ْسُبه فال ي�سل وال ي�سقى اأبًدا.
فقد  غريهم  اأو  النف�سانين  االأطييبيياء  من  اخلييربة  باأهل  امل�سلم  ي�ستعن  بيياأن  باأ�ض  ال 
هذه  جيييراء  واالكييتييئيياب  واحليييزن  والييغييم  الييهييم  عليه  وي�سيطر  بيياالإنيي�ييسييان  احليياليية  ت�سيق 
بيياإذن اهلل تعاىل.                                                                                                                                 فيياإذا ا�ست�سار غريه فيعينه على فتح باب مهم يرى منه النور  ال�سغوط 

: ال�شة القو وم
ٍم  َ َلْي�َض ِبَظالَّ نَّ اهللنّ َمْت اأَْيِديُكْم َواأَ ا َقدَّ اأنها يف النهاية من �سنع االإن�سان ومن عمل يده )َذِلَك مِبَ
ْلَعِبيِد ( . الأن جلنّ هذه ال�سغوط عبارة عن اأخطاء �سابقة تراكمت وتعاظمت على �ساحبها  لِّ
ها، فجاءت �سديدة على النف�ض وقا�سمة  ومل يتعامل معها مبنهجية �سليمة، اإىل اأن بلغت حدنّ
لالآمال والرغبات، وي�ستطيع االإن�سان اأن يتفادى ال�سغوط النف�سية ويتجنب االآثار ال�سلبية 
املالزمة لها، حن يتهياأ منذ البداية ملواجهة مثل هذه التحديات، وذلك من خالل الرتبية 
وجميع  واملدار�ض  وامل�ساجد  البيوت  يف  والبنات  االأبناء  من  لالأجيال  ال�سحيحة  االإميانية 
بعظمته  وي�سعر  تعاىل،  باهلل  يتعلنّق  حن  العبد  التعليمية.الأن  واملراكز  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
وقدرته على االأ�سياء من جهة، كما ي�سعر مبدى لطفه ورحمته بعباده من جهة اأخرى، فاإنه ال 

يخ�سى ال�سعاب والتحديات، بل يتخطاها ويواجهها بثبات وجناح

◄  بقلم: والء ال�سفار 

حينما يرى االإن�سان هذا الكون وكيفية �سريه وفق نظام دقيق جدا يتبادر اإىل 
ذهنه �سر عظمة اهلل -تعاىل- وحينما يرى لوحة جميلة يتبادر اإىل ذهنه اأن 
هنالك ر�ساما وراء تلك اللوحة وكذلك احلال حينما ينظر احدنا اإىل طائر 
البوم فرتتبط �سورته باحلزن دون �سبب علمي وجيه وكذلك احلال حينما 
ينظر احدنا اإىل املاء يتبادر اإىل ذهنه عط�ض االإمام احل�سن )عليه ال�سالم( 
وعلى العك�ض حينما ي�ستذكر احدنا االإمام يتبادر اإىل ذهنه املاء ولهيب كبد 

فلذة ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله(.
)عليه  احل�سن  االمييام  ارتييبيياط  �سر  على  ال�سوء  و�سلطنا  قليال  وقفنا  ولييو 
فاملاء  بينهما،  وثيقة  وعالقة  اإلهينّا  ا  �سرنّ هنالك  ان  �سنجد  باملاء  ال�سالم( 
واحل�سن يرتبطان بعدة معان من اهمها االزلية اذ ان اهلل -�سبحانه وتعاىل- 
خلق عر�سه على املاء وبنف�ض الوقت كان ا�سم احل�سن )عليه ال�سالم( مكتوب 
على �ساق العر�ض، وميثل املاء �سر احلياة ، اذ انه بداأ مع بداية اخلليقة و�سيبقى 
حتى نهايتها، وكذلك احلال فان اهلل -�سبحانه وتعاىل - حينما خلق الب�سر 
يف عامل الذر عر�ض عليهم والية اهل البيت )عليهم ال�سالم( وكان من بينها 
التويل الولياء االمام احل�سن )عليه ال�سالم( والتربي من اعدائه، و�سي�ستمر 
ذكره خالدا يف عامل الدنيا واالخرة، كما ان اهلل -�سبحانه وتعاىل- قد جعل 
،  فان االإمام احل�سن )عليه ال�سالم (هو من و�سع ا�س�ض  من املاء كلنّ �سيء حينّ
الكرامة لهذه احلياة ولواله ملا كانت حياة يف هذه الدنيا، وكذلك احلال فان 
بكاء االن�سان يف جميع ا�سكاله �سوى البكاء من خ�سية اهلل ميثل قمة ال�سعف 
 واخلنوع بينما البكاء على احل�سن )عليه ال�سالم( ميثل قمة العظمة وال�سمو
ويثاب االن�سان عليه وت�سري الروايات ان تلك القطرات القليلة ت�ستطيع اخماد 
)عليه  احل�سن  االمييام  بحق  تكن  مل  لو  القطرات  هييذه  ولكن  جهنم  لهيب 

ال�سالم( رمبا تتبخر على بعد مالين االميال عن جهنم .
وكيميائيا حينما يتم دمج ذرتن من الهيدروجن وذرة من االوك�سجن �ستكون 
حم�سلة املعادلة ذرة ماء ولكننا يف ذات الوقت حينما ندمج احلياة مع املوت 
الجند تطبيقا مالئما لنتيجة املعادلة �سوى االمام احل�سن )عليه ال�سالم( اذ 
انه الوحيد الذي ولد يف يوم ا�ست�سهاده فجمع بن احلياة وال�سهادة يف اآن واحد 

لي�سبح رمزا للخلود.
وختاما، اأود ان اوؤكد ان احلياة حتى وان �سهدت ن�سوبا لعن�سر املاء فان االمام 
احل�سن )عليه ال�سالم( �سيبقى خالدا،  الأن اي �سخ�ض �سيتعر�ض للعط�ض 
فانه �سي�ستذكر حتما تلك اللوحة املاأ�ساوية التي �سهدتها ار�ض كربالء املقد�سة 
وق�ساوة اأعداء احل�سن )عليه ال�سالم( الذين حرموه املاء وا�ست�سهد عط�سانا 

مع اهل بيته )عليهم ال�سالم( .

 و�سدق ال�ساعر القائل:                                                                                                                                          

 ذكر اهلل تعاىل باالعتقاد والقول والعمل �سبب لتفريج الهموم وا�ستقرار النف�ض وطماأنينتها، 
حينما يرى االإن�سان هذا الكون وكيفية �سريه وفق نظام دقيق جدا يتبادر اإىل 
ذهنه �سر عظمة اهلل -تعاىل- وحينما يرى لوحة جميلة يتبادر اإىل ذهنه اأن 

 ب ابلية والاال
 ش�امل�ء وا

 ح�سن الظن باهلل تعاىل، باأنه وحده كا�سف ال�سرنّ عن االإن�سان، واأن ال�سدة مهما طال 
اأمدها فاإن اهلل متبعها بفرج وي�سر، يقول اهلل تعاىل على ل�سان يعقوب عليه ال�سالم: )ال 
تياأ�سوا من روح اهلل اإنه ال يياأ�ض من روح اهلل اإال القوم الكافرون( .ويقول الر�سول حممد 
�سلى اهلل عليه واله و�سلم يف احلديث القد�سي: )اإن اهلل يقول: اأنا عند ظن عبدي بي واأنا 

لزم  و�سلم: )من  واله  عليه   �سلى اهلل  لقوله  والغموم،  الهموم  ويذهب  الكربان  يفرج  اأنه 

�سعيد اخلدري ر�سي اهلل عنه: دخل ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واله و�سلم امل�سجد ذات يوم 
اأراك جال�ًسا يف  اأبا اأمامه مايل  اأبو اأمامه فقال:) يا  فاإذا هو برجل من االأن�سار يقال له 
امل�سجد يف غري �سالة ؟ قال: هموم لزمتني وديون يا ر�سول اهلل. قال: اأفال اأعلمك كالًما 
ك وق�سى عنك دينك؟  قال: بلى يا ر�سول اهلل. قال:  قل اإذا اأ�سبحت  اإذا قلته اأذهب اهلل همنّ
 واإذا اأم�سيت: اللهم اإين اأعوذ بك من الهمنّ واحلزن والعجز والك�سل، واأعوذ بك من اجل
والبخل، واأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال(.وكان من دعاء مو�سى عليه ال�سالم هلل 
تعاىل اأن ي�سرح �سدره ويي�سر اأمره، ليذهب ما به من همنّ وغم، قال اهلل تعاىل على ل�سانه 

اأمران  والتوكل  فالعمل  النتائج،  اأف�سل  وح�سول  الغايات  حتقيق  اأجل  من  به  واال�ستعانة 
ْل َعَلى اهللَّ  متالزمان لتفادي ال�سغوط النف�سية واآثارها ال�سلبية، يقول اهلل تعاىل (: َوَمن َيَتَوكَّ
اأمران  والتوكل  فالعمل  النتائج،  اأف�سل  وح�سول  الغايات  حتقيق  اأجل  من  به  واال�ستعانة 
ْل َعَلى اهللَّ  متالزمان لتفادي ال�سغوط النف�سية واآثارها ال�سلبية، يقول اهلل تعاىل (: َوَمن َيَتَوكَّ
اأمران  والتوكل  فالعمل  النتائج،  اأف�سل  وح�سول  الغايات  حتقيق  اأجل  من  به  واال�ستعانة 

فقد  غريهم  اأو  النف�سانين  االأطييبيياء  من  اخلييربة  باأهل  امل�سلم  ي�ستعن  بيياأن  باأ�ض  ال 
هذه  جيييراء  واالكييتييئيياب  واحليييزن  والييغييم  الييهييم  عليه  وي�سيطر  بيياالإنيي�ييسييان  احليياليية  ت�سيق 
بيياإذن اهلل تعاىل.                                                                                                                                 فيياإذا ا�ست�سار غريه فيعينه على فتح باب مهم يرى منه النور  ال�سغوط 

ٍم  َ َلْي�َض ِبَظالَّ نَّ اهللنّ َمْت اأَْيِديُكْم َواأَ ا َقدَّ اأنها يف النهاية من �سنع االإن�سان ومن عمل يده )َذِلَك مِبَ
ْلَعِبيِد ( . الأن جلنّ هذه ال�سغوط عبارة عن اأخطاء �سابقة تراكمت وتعاظمت على �ساحبها  لِّ
ٍم  َ َلْي�َض ِبَظالَّ نَّ اهللنّ َمْت اأَْيِديُكْم َواأَ ا َقدَّ اأنها يف النهاية من �سنع االإن�سان ومن عمل يده )َذِلَك مِبَ
ْلَعِبيِد ( . الأن جلنّ هذه ال�سغوط عبارة عن اأخطاء �سابقة تراكمت وتعاظمت على �ساحبها  لِّ
ٍم  َ َلْي�َض ِبَظالَّ نَّ اهللنّ َمْت اأَْيِديُكْم َواأَ ا َقدَّ اأنها يف النهاية من �سنع االإن�سان ومن عمل يده )َذِلَك مِبَ

ها، فجاءت �سديدة على النف�ض وقا�سمة  ومل يتعامل معها مبنهجية �سليمة، اإىل اأن بلغت حدنّ
لالآمال والرغبات، وي�ستطيع االإن�سان اأن يتفادى ال�سغوط النف�سية ويتجنب االآثار ال�سلبية 
املالزمة لها، حن يتهياأ منذ البداية ملواجهة مثل هذه التحديات، وذلك من خالل الرتبية 
وجميع  واملدار�ض  وامل�ساجد  البيوت  يف  والبنات  االأبناء  من  لالأجيال  ال�سحيحة  االإميانية 
بعظمته  وي�سعر  تعاىل،  باهلل  يتعلنّق  حن  العبد  التعليمية.الأن  واملراكز  الرتبوية  املوؤ�س�سات 
وقدرته على االأ�سياء من جهة، كما ي�سعر مبدى لطفه ورحمته بعباده من جهة اأخرى، فاإنه ال 

 ذكر اهلل تعاىل باالعتقاد والقول والعمل �سبب لتفريج الهموم وا�ستقرار النف�ض وطماأنينتها، 
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ت ل اال�شتب�ش�ر    �ع مواليد حل شخ�شية ا�شالمية م� شرا ب ب��ش 

 ملر يالح�لي� و ونية ويعمعلى �شه�دة الهند�شة االل ح��ش �يف �شوري  �ع

�رع �شوري املقد�شة  العق�ئدية بق �باال

في حوار مع االستاذ باسل بن خضرا 
وكيل مركز االبحاث العقائدية فرع سوريا:

 البي ا مذ ا والدالئ يب�لتو  ّتب
عليه ال�شال ث اال�شال اقيقي 

•  حوار  : في�سل غازي

اأجرت جملة )الرو�سة احل�سينية( احلوار التايل معه على هام�ض 
فعاليات مهرجان ربيع ال�سهادة العاملي الثامن الذي اأقيم موؤخرا 

يف كربالء املقد�سة:

 التي  ل�ماع  ا  �م  

العق�ئديةوم�   �باال  مر اىل   �قدمتمو
�ش�مينهم ا ن�

حتت  ومنها  طبع  منها  املوؤلفات  من  الكثري  قدمت   
الطبع ومنها خمطوط، وكان الكتاب االأول عنوانه )ومن البداية 
االأبحاث  مركز  باإ�سراف  املقد�سة  قم  يف  طبع  النهاية(  كانت 
طبع  احلقيقة(  نحو  )رحلتي  بعنوان  الثاين  والكتاب  العقائدية 
يف بييريوت بييدار اجلييوادييين، وهيينيياك مييوؤلييفييات جييديييدة يف طور 
اآخر  وكتاب  املهجر(  نحو  اإ�سالمية  )جمتمعات  منها  الطباعة 
حتت التاأليف بعنوان )املارقون اجلدد( انتهيت من عمله موؤخرًا 
وكتاب )حروب التكفري( انتهيت منه يف العام املا�سي وال يزال 

خمطوطًا.
ن الكتاب االأول مو�سوع اال�ستب�سار واعتناقي مذهب اأهل  وت�سمنّ
علماء  اإخواننا  مع  بحوارات  ودخييويل  ال�سالم(  )عليهم  البيت 
الطائفة ال�سنية، واأكدت فيه على بع�ض النقاط التي كنا جنهلها 
وق�سية اأهل البيت )عليهم ال�سالم(، ومظلومية الزهراء )عليها 
وتطرقت  ال�سالم(،  )عليه  احل�سن  االإمييام  ومقتل  ال�سالم(، 
اي�سا اىل طرح عدة ا�سئلة على بع�ض امل�سايخ والعلماء من االأخوة 
يجهلون  كانوا  انهم  منهم  مل�سته  وما  دم�سق  العا�سمة  يف  ة  ال�سننّ
البحث  وبعد  عليهم،  طرحت  التي  االأ�سئلة  هييذه  عن  االإجييابيية 
التاريخية  امل�سادر  من  الكثري  اإىل  والرجوع  واملداولة  والتدقيق 
اأهل البيت )عليهم ال�سالم(  وكتب احلديث تبننّ يل ان مذهب 

هو االإ�سالم احلقيقي وهو ميثل ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله 
عن  رحلتي  كتاب  واأما  2003م،  عام  الكتاب  هذا  وطبع  و�سلم( 
النهاية(  كانت  البداية  )ومن  كتاب  خطى  على  فكان  احلقيقة 

لكني اأ�سفت الكثري من التعديالت والفقرات املهمة عليه.

 ت�ب �ور   ا ي  وم�    

 اجلدد امل�رقو املو�شو
اخلييوارج  بيين  مقارنة  يطرح  الكتاب  هييذا  اإن    
الذين خرجوا على االإمام علي عليه ال�سالم وبن الوهابية الذين 
هناك  كانت  الكتاب  هييذا  خييالل  وميين  الع�سر،  هييذا  يف  ظهروا 
االإ�سالمية،  االميية  يف  وتق�سيماتهم  اخلييوارج  عن  تاريخية  نبذة 
ون�ساأتهم  الوهابية  تاريخ  اإىل  انتقلُت  الكتاب  من  تبقى  ما  ويف 
الوهابية وفننّدت  العقيدة  ناق�سُت  وم�سايخهم ورموزهم ومن ثم 
اإىل  انتقلت  بعدها  ومن  يطرحونها،  التي  ال�سبهات  من  الكثري 
تعريف ال�سيعة واأهل البيت )عليهم ال�سالم( واأتباعهم، وكان يل 
واأنزلتها يف  نقلتها  الوهابية يف دم�سق  احد  بع�ض احلوارات مع 
هذا الكتاب كي ي�ستفيد منها كل من يبحث عن حقيقة االإ�سالم 

ومغاالة الوهابية ونهجهم التكفريي.

 حرو  املو�شو  ت�بو   

فالت
 اإن كتاب حروب التكفري يتكلم عن احلروب التي 
البيت )عليهم ال�سالم(، وقتل مالك على يد  اأهل  مور�ست �سد 
خالد ابن الوليد بدعوى انه منع الزكاة، فكانت هذه اأول حروب 
التكفري التي كفر فيها ق�سم من امل�سلمن الق�سم االآخر، وبعدها 
االإمام علي  بها  التي قام  اإىل حروب اخلوارج واحلروب  انتقلُت 
)عليه ال�سالم( وحروب االأموين والعبا�سين وحروب العثمانين 

 كتا ا  
 التك رو

يتكل عن 
احلرو التي 

مو�س سد األ 
 عليه البي

   مال�س
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في حوار مع االستاذ باسل بن خضرا 
وكيل مركز االبحاث العقائدية فرع سوريا:

مع  متوازي  ب�سكل  قامت  التي  الوهابية،  حييروب  واىل  واملماليك 
حروب العثمانين يف نهايات الدولة العثمانية �سد العراق وبالذات 
اإىل احلرب  و�سواًل  الكتاب  م�ستمر يف  االن  واأنا  املقد�سة،  كربالء 

احلا�سلة االآن يف �سوريا.

 � نبذة �بي يت�شنى ل و

شالمية�تمع�ت ا ت�ب تويي
 يتطرق هذا الكتاب اىل و�سع مقارنة بن املجتمعات 
ال�سنية التي كنت اأعي�ض فيها واملجتمعات ال�سيعية التي اأعي�ض فيها 
االآن، وما للمجتمع ال�سيعي من عادات وتقاليد تختلف عما �ساهدته 
يف املجتمعات ال�سنية، وكما بينت ان �سبب زياراتي اإىل كل الدول 
عن  احلقيقية  ال�سورة  نقل  منها  الهدف  كييان  والتي  اخلليجية 
احلقيقية  ال�سورة  ومعرفة  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل  مذهب 
يتبعه  الذي  االأ�سلوب  ومعرفة  بينهما  الفارق  و  ال�سنية  للمذاهب 
اأ�سحاب املذاهب ال�سنية مع الباحث عن احلقيقة وكذلك اأ�سحاب 

مذهب اأهل البيت )عليهم ال�سالم(.

•  هكذا اكتشفت الحقيقة

 دتا التي   العوام  ا ي  م�    

ىل ا�شتب�ش�را
من  تخرجت  عندما  اال�ستب�سار  مو�سوع  وقييع    
اجلامعة يف عام 1986 وكنت ابحث عن عمل ويف االأخري ح�سلت 
االإخوة  بن  نقا�ض  يثار  العمل  فرتات  يف  دائمًا  هناك  وكان  عليه، 
العاملن حول كتاب )�سحيح البخاري( وما فيه من اأحاديث ت�سيء 
لر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( و يف ذلك الوقت مل تكن 
اأية معلومات عن البخاري، وطلب مني ال�سخ�ض الناقد اإىل  لدي 
واأناق�ض  البخاري  �سحيح  كتاب  اأقييراأ  اأن  البخاري  �سحيح  كتاب 
االأحاديث املختلف عليها وان اعر�سه على كتاب اهلل واأرى هل هي 

مطابقة لتعاليم الدين االإ�سالمي اأم ال.
 وبعدها بداأُت ابحث عن احلقيقة فقراأُت كتاب ابن كثري بعنوان 
احلديث  الكتاب  هذا  يف  اأثييارين  وما   )الف مالحم  يف  )النهاية 
الذي يقول )ال يزال هذا الدين عزيزًا اإىل اأن يلي اأمر االأمة اثنا 
ع�سر خليفة(. وهناك رواية اأخرى تقول اثنا ع�سر اإمامًا. فبداأت 
ال�سنة عن  و�ساألت احد رموز  واأناق�ض فيه  املو�سوع  ابحث يف هذا 
خم�سة  فعد  خليفة،  ع�سر  باالثنى  اأعلمني  له  وقلت  املو�سوع  هذا 
خلفاء من ع�سر االإ�سالم ومعهم �سالح الدين االأيوبي، وانا اعلم 
اأن اخللفاء املق�سودين يف الرواية هم جميعهم من قري�ض، وقلت له 
ذلك فغ�سب مني وقال انت تناق�ض بعقلية ال�سيعي وتابعت البحث 
عن هذا املو�سوع  يف )مكتبة الظاهرية( حتى ح�سلت على كتاب 
)ينابيع املودة للقندوزي(، وهذا كاتب �سني معروف متحفظ عليه 
ملا فيه من ذكر الأهل البيت )عليهم ال�سالم( ومن بعدها وا�سلت 
البحث يف الكثري من الق�سايا حتى تو�سلت اإىل حقيقة كرامة اأهل 
البيت )عليهم ال�سالم( يف زمن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( وتوجهت اإىل مرقد ال�سيدة زينب )عليها ال�سالم( واأعلنت 

ال�سهادة والتربوؤ من اعداء اهلل ور�سوله واأهل بيته.

•  مشكلتي مع المجتمع

 شتعر التي   �امل�ش  ا   

 عليه البي ا اتب�ع مذ اليه� بعد اعالن
  ال�شال

املجتمع  من  بدءا  امل�ساكل،  من  الكثري  اإىل  تعر�سُت   
الذي كنت اأعي�ض فيه اإىل العمل، حيث مت ف�سلي ملرات عديدة من 
اأماكن عملي ب�سبب اعتناقي مذهب اأهل البيت )عليهم ال�سالم( 
وتعر�سُت اإىل الكثري من امل�سايقات يف املجتمع اأدت اإىل ال�سرب 
مرة واىل التجريح مرة وال�سب وال�ستم والقذف واالزدراء، واآخر 
مرة يف عام 1999 تعر�ست اإىل الطرد من احدى ال�سركات الكربى 
التي كنت اأعمل فيها، وذلك ح�سل فقط نتيجة زيارة رئي�ض الق�سم 
اإىل بيتي لعيادتي، وكانت مكتبتي مكت�سة بالكتب ال�سيعية فقال )لو 
اأعلن  اأتيت اإىل عيادتك( ويف ال�سباح  كنت اعلم انك راف�سي ملا 
عن ف�سلي من ال�سركة بتهمة التزامي الديني الكبري. ولكن هذا 
واأهل  بالر�سول  التم�سك  يثنني عن موا�سلة طريقي يف  بالطبع مل 
بيته عليهم ال�سالة وال�سالم يف كل �ساردة وواردة تهمني يف الدنيا 

واالآخرة. 

 بيعة ون� عد ا ل  

املقد�شة العق�ئدية يف ق �باال مر عم
التابعة  املوؤ�س�سات  احييد  هو  االبييحيياث  مركز  ان    
ال�سي�ستاين  احل�سيني  علي  ال�سيد  االأعلى  الديني  املرجع  ل�سماحة 
)دام ظله الوارف( ويدار من قبل �سماحة ال�سيخ حممد احل�سون، 
اهلل،  رحمه  احل�سون  ثابت  ال�سيخ  قبل  من  يدار  ال�سابق  يف  وكان 
وعمل املركز هو االهتمام ب�سوؤون امل�ستب�سرين وتقدمي كافة �سبل 
الدعم املعنوي والفكري والعقائدي والثقايف لهم من خالل تقدمي 
الكتب والن�سرات الدورية وطباعة موؤلفات الكثري من امل�ستب�سرين 
دول  جميع  يف  املييركييز  عيين  ت�سدر  التي  الكتب  وتييوزيييع  والعلماء 

العامل.

 �تقوله  ا   اة  لمة    

�يف الع امل�شلم و ىل جميع امل�شلما
م�سلمن  جييميييييعييا-  اليينييا�ييض  يبحث  اأن  اأمتيينييى    
وغريهم- عن حقيقة اال�سالم بعقولهم ولي�ض بدوافعهم العاطفية 
�سيجده  كثب  عن  اال�سالم  على  يتعرف  الذي  الأن  انتماءاتهم،  او 
وغلو  وت�سدد  تطرف  دين  ولي�ض  ومودة  وعقل  وت�سامح  رحمة  دين 
و�سنة  اهلل  كتاب  اإىل  بالعودة  فقط  النا�ض  اأطالب  اأنييا  وارهيياب.. 
ر�سوله املتمثلة مببادئ ومفاهيم اأهل البيت)عليهم ال�سالم(، كما 
قال ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(يف حديثه الذي تناقلته 
الثقلن كتاب اهلل  كافة كتب امل�سلمن املعتربة" )اإين تارك فيكم 

وعرتتي واإنهما لن يفرتقا حتى يردا علينّ احلو�ض(.

 اأ ناأ  
 �النا يب

ميعا م�سلمني 
و عن 

قيقة اال�سم 
 �ولي عقوله

دواعه العاية 
 هاو انتماءا
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ويجب علينا اأن ن�سري اىل االختالف لدى املوؤرخن 
موؤته،  معركة  للجي�ض يف  االأول  القائد  هو  من  يف 
االأول هو زيد بن حارثه  القائد  اأن  بع�سهم  فقال 
ولي�ض جعفر بن اأبي طالب اأما القائد الثالث فهو 

بال خالف )عبداهلل بن رواحه(.
ال�سادق  حممد  بن  جعفر  االأمييام  عن  جيياء  فقد 
اأبان بن عثمان:  )عليه ال�سالم( يف رواية ينقلها 
ا�ستعمل  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  النبي)�سلى  )اأن 
عيييليييى امليي�ييسييلييميين 
فيييياإن قتل  جييعييفييرًا 
حارثة  بييين  فييزيييد 
فعبداهلل  قتل  فيياأن 
بيين رواحييييية( على 
الطرب�سي،  روايييية 
كييمييا واأخيييييييرج بن 
ر�سول  )بعثني  قييال:   عامر  ابن  ب�سنده عن  �سعد 
ال�سام  اىل  و�ييسييلييم(  واآليييه  عليه  اهلل  اهلل)�ييسييلييى 
يقاتلون  وهم  اأ�سحابي  على  مييررت  رجعت  فلما 
امل�سركن يف موؤته فقلت واهلل ال اأبرح اليوم حتى 
جعفر  اللواء  فاأخذ  اأمرهم  اإليه  ي�سري  ما  اأنظر 
القوم،  راأ�ييض  وكان  ال�سالح  ولب�ض  طالب  اأبي  بن 
ثم حمل جعفر حتى اإذا هم اأن خالط القوم رجع 
على  حمل  ثم  بييه(،  رمييى  )اأي  بال�سالح  فوح�ض 
بن  زيد  اللواء  اأخذ  ثم  قتل،  حتى  فطاعن  العدو 
اللواء عبداهلل  اأخذ  حارثة فطاعن حتى قتل، ثم 

بن رواحة فطاعن حتى قتل( .
ومما يوؤكد القول بتقدمي جعفر على من�سب قيادة 
هذا  عا�سر  من  �سهادة  هي  اال�سالمي  اجلي�ض 
النبي)�سلى  �ساعر  فهذا  وزمانًا  مكانًا  احلييدث 
يرثي  ثييابييت  بيين  ح�سان  و�سلم(  واآليييه  عليه  اهلل 
�سهداء معركة موؤته وجعفر بالذات ويورد ت�سل�سل 

�سهادتهم فيقول:
راي ي�ر املومن تواردوا

                        �شعوب� ولق� بعد يت�ر 

ال يبعد ا قتلى تت�بعوا
                        مبوتة منه و اجلن�ح جعفر

ويد وعبدا ح تت�بعوا
                       جميع� وا�شب� املنية تخر

 يقود منشوا ب�ملوداة م
                      اىل املوت ميمو النقية ار

 ش�� اآ شوء البدر م را
                     ابي اا �شي الالمة �شر 

االأول  القائد  اأن  اىل  امل�سعودي   املييوؤر اأ�سار  وقد 
هو جعفر وكذلك اأر ال�ساعر كعب بن مالك هذه 

احلادثة وقدم جعفر فيها وجاء يف بع�سها:
عفر ولوائب يهتدو ا

واال نع ولها قدا                        
وكان ر�سول اهلل)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يف كل 
حروبه يقدم اآله على امل�سلمن يف التقدم باحلروب، 
ففي بدر قدم االمام عليا )عليه ال�سالم( واحلمزة 
بن عبد املطلب ويف معركة اأحد قدم االمييام عليا 
كييذلييك واحلييمييزة )عليهم اليي�ييسييالم( وكييذلييك يف 
واآل  علي  االأميييام  وكييان  وغييريهييا،  وخيرب  اخلندق 
طليعة  هييم  و�سلم(  واآليييه  عليه  اهلل  النبي)�سلى 
اجلي�ض العربي واال�سالمي، ت�سدى ال�سهيد جعفر 
للجي�ض الرومي وعقر فر�سه اأمام اجلي�ض وهي دالله 
وا�سحة على امل�سي حتى ال�سهادة اأو الن�سر، وكان 
جي�ض امل�سركن يحتوي على مائتي  األف  من املقاتلن 
من الروم ومن العرب املتن�سرين وكان هدفهم هو 
و�سلم(  واآلييه  الر�سول)�سلى اهلل عليه  غزو مدينة 
اال�سالمي  اجلي�ض  قتال  الروم  املقاتلون  راأى  فلما 
خافوا ورعبوا من هذا االإميان الرا�سخ الذي وجدوه 
يف قيادة اجلي�ض اال�سالمي وبعد مقتل جعفر تقدم 
زيد بن حارثة وقاتل وقتل ثم زيد بن رواحة ثم بعد 
ذلك اأخذ اجلي�ض خالد بن الوليد ومل يقاتل واإمنا 
امل�سلمون  فا�ستقبله  اخللف  اإىل  باجلي�ض  ان�سحب 
يقاتل  مل  الأنييه  بييه  باال�ستخفاف  امليينييورة  باملدينة 
وحثوا  يف وجوه  الباقن من اجلي�ض الرتاب ،وهو 
النبي)�سلى  داللة على عدم ر�ساهم عنهم ولكن 
عدم  امل�سلمن  ميين  طلب  و�سلم(  واآليييه  عليه  اهلل 
حما�سبتهم واعدادهم ملرٍحلة مقبله لتحرير هذه 
املناطق ف�سالم على جعفر يوم ولد ويوم ا�ست�سهد 

ويوم يبعث حيا.

 قي�دة جي�ص امل�شلم 

  تيف مو

• د.  جعفر ح�سن حنو�ض

ر امل�شلمو بعد �شم�عه نداء النبي 
يف  لله�د   يدعو وو   ص� مد 
�شبي ا وو الرو البينني يف 
 ةاآالال عدة امل�شلم ن�و دار
 وح ة الى روايلع ت�قم
 ب�مل�شلم  متوج  نا   النبي   را
جرار  جي�ص  ملق�بلة   ذ  وته يف 
مبعدات   ش�ويت  ومنع بقوة  يتمتع 
 جنود ة   ع شال  �ية  حربية 
 �شع�ب عدد امل�شلم وو�يت الذي
 امل�شلم على  يومر   ا  را مش�عفة 
ام�رة   يتولو امراء  الة   دي�امل
االآر  بعد   داواح  ب�لتع�ق اجلي�ص 
 ل� يبا ر بفعج ش�ن ذلل
� قت جعفر   �ق  ي�صلل  ق�ئدا
 � ةح�ر يد بل بعد الم�رة م�
 عبدا اىل   بعد  م �الم�رة   قت
 للم�شلم �المر   قت  � رواحة   ب
على   وي�ش�و  م  الم�رته  يخت�رو

رواية اليعقوبي
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•     اجر اوار  واعّد:حممود امل�سعودي -عبد الرحمن الالمي

يف املعتق ب�ئع الثل

 رّية بدما �مع ر�ش والذ ال�شال علي ش�ا �مو �شيد ال�شهداء اال رامة وج�ّشد اال�شتق�مة والعدال ب�ء وعّبد دراال �ّش�ص منه�ا  م ّا
 ش�ا �ماال ّبي ومريد �ومن�ر ا�شتق شيني�شع�ع ا�اال ربالء مر مدينة شب�� املي�م ب�ش�وا بيت ربالء املقد�شة مع ا ر يف�ال
 ش�ا �مّددوا العهد مع االوي ووالئه حّبه وا عّاملدينة املقّد�شة  ليع ذ شو� دويتوا ال�شال عليه البي تب�ع اا  ال�شال علي
علي ال�شال ب�لتم�ّش ب�لعروة الوقى وانه ل يتخّلوا ع املنه ا�شيني الراص للل واال�شت�شال بر الشو واملم�ر�ش�ت الهمية التي يّتبعه� 
 وا�شتبداد لمه صير  م ّ ّص ب�والب التعذي ش�لي�ق�شى اا ان�ب ويتلذ الذي وال�شّدامي البعثّي م شم��ة الال�شل �رج ّقهب

النف�ص والنفي�ص شي بذشريبة الوالء تقت شب��

   


لذا فاإننّ امل�سري اىل املراقد املقد�سة يف زمن الدكتاتورية كان 
ذهابًا اىل �سوح احلرب واجلهاد، وكلنّ َمن ينوي ينوي زيارتهم 
)عليهم ال�سالم( كان يقوم بتوديع اأهله وداعًا يحتمل عدم 
املوت  على  عزم  َمن  بو�سايا  فيو�سيهم  بعده،  اإليهم  العودة 
ق�سوة  يعرفون  كييانييوا  الأنييهييم  ال�سهادة،  نيل  على  واأ�ييسييرف 
وفتكهم  ال�سالم(  البيت )عليهم  اأهل  اأعييداء  املجرمن من 
ب�سيعتهم ومواليهم، ورغم كلنّ ذلك اأبدوا ا�ستب�سااًل يف الثبات 

على دينهم وحبنّهم وواليتهم الأهل البيت )عليهم ال�سالم(.
ومن �سمن �سل�سلة لقاءات جملتنا مع الذين اعتقلوا يف هذا 
�سة  الدرب االأ )يو�سف حميد عبد عالوي( من كربالء املقدنّ
املريرة يف  رحلته  ليحدثنا عن  ة،  احلييرنّ االأعييمييال  ويعمل يف 

املعتقالت.

البداية �ن م ن� 
هت اأنا واأ�سدقائي  يف الثامن والع�سرين من �سهر �سفر توجنّ
الم(  اىل مرقد اأمري املوؤمنن علينّ بن اأبي طالب )عليه ال�سنّ
يف النجف االأ�سرف بذكرى وفاة الر�سول االأكرم )�سلنّى اهلل 
عليه واآله و�سلنّم( يف عام 2000 واأثناء �سرينا حو�سرنا من 
قبل اأزالم البعث املجرمن، وراحوا يقينّدوننا وي�سملوا عيوننا 
على  البندقية  رة  مبوؤخنّ ف�سربوين  بال�سرب،  علينا  لينهالوا 
رة، وعلى اأثرها فقدُت الوعي، وملا اأفقُت  راأ�سي �سربات متكرنّ
الفرقة  داخييل  نف�سي يف غرفة �سغرية  وجييدُت  الغيبوبة  من 

احلزبية يف كربالء املقد�سة.
وا علينا بال�سرب ال�سديد واأ�سمعونا  ويف الفرقة احلزبية اأحلنّ
م�سرينا  ق�سينّتنا يف  من  و�سخروا  النابية   واالألفا ال�ستائم 
الم(  اىل زيارة اأمري املوؤمنن علينّ بن اأبي طالب )عليه ال�سنّ

بالقول: »هذا اأينّ علينّ واأين يعمل« 

ته�شي ح�شنواا
ونحن  ال�سرعة  وجييه  على  كربالء  اأميين  مديرية  اىل  نقلونا 
مقينّدون مع�سوبو االأعن، وفور نزولنا من ال�سيارة اأدخلونا يف 
غرفة �سغرية، يجل�ض فيها �سابط اأمن وراح ي�ساألنا وهو يقلنّب 

االأوراق التي بن يديه:
- ما �سبب اعتقالكم؟ فقلنا له: 

- نحن ذاهبون لزيارة اأمري املوؤمنن علينّ بن اأبي طالب )عليه 
ه الر�سول االأكرم )�سلنّى اهلل  الم( يف ذكرى وفاة ابن عمنّ ال�سنّ

عليه واآله و�سلنّم(، ومل نقرتف اأينّ خمالفة.
فالتفَت اىل اأزالمه قائاًل لهم:

- هوؤالء �سيوف علينا فاأح�سنوا �سيافتهم.
فعاًل لقد كانت �سيافتهم من نوع خا�ض، فاإنهم مل يهدءوا 
لثالثة اأيام ومل ياأخذوا ق�سطًا من الراحة اإالنّ ل�سرب �سيكارة اأو 
ق�ساء حاجة، و�ساروا يتناوبون على ممار�سة األوان التعذيب 
ة ظالم املكان الذي ال ندري من اأين  ا زاد االأمر �سدنّ معنا، وممنّ
ياأتينا ال�سرب وباأينّ اآلة ي�سعقوننا، وكان ذلك اليوم يومًا ال 

اأن�ساه مدى احلياة.

شه�دة للت�ري�
اإننّ ما �ساأقوله �سيحفظه التاريخ حتمًا ليبننّ مدى املظلومية 
التي يعي�سها �سيعة اآل حممد )�سلنّى اهلل عليه واآله و�سلنّم(، 
كلنّ  نبينّهم دفعوا  وفاة  اإمامهم بذكرى  يييزوروا  اأن  اأجل  فمن 
راأيُت  اأنف�سهم ثمنًا لذلك، فاإين  البع�ض  ما ميلكون بل دفع 
ن اأ�سرف على املوت، فبع�سهم ُك�سرت  يف املعتقل الكثري ممنّ
ُقلعت  وبع�سهم  ظهورهم،  مت  ُه�سنّ وبع�سهم  اأ�سالعهم، 
ن اأ�سابتهم االأمرا�ض املزمنة كال�سلنّ  اأظفارهم، والكثري ممنّ

والقرحة والبوا�سري اإ�سافة اىل الهو�ض واجلنون.
لقد كانوا يتفننون يف تعذيبنا، وي�ستخدمون اأنواع االآالت يف 
تخويفنا واإجبارنا على االعرتاف مبا مل نفعله، فمن التعليق 
الأيام  الوقوف  اىل  املُهينة  الفلقة  اىل  اخللف  اىل  واأيدينا 

ح وال�سعق  طويلة واأيدينا مربوطة اىل االأعلى، وال�سرب املربنّ
الكهربائي م�ستمرنّ علينا.

يف املعتق ب�ئع الثل
وكما هو معهود من العراقين ال�سرفاء الذين ي�سكنون بجوار 
ق�سارى  يبذلوا  اأن  فة  امل�سرنّ امل�ساهد  اىل  ي  امليييوؤدنّ الطريق 
جهدهم وما يتمكنون عليه يف خدمة الزائرين، ومن هوؤالء 
مع  التعاطف  بتهمة  اأي�سًا  معنا  اعُتقل  الييذي  الثلج  بائع 
ار، فاإننّه قال يل: اإننا يف مثل هذه املنا�سبات وخ�سو�سًا  الزونّ
ع الثلج على الزائرين  يف اأيام ال�سيف نقف يف الطريق لنوزنّ
انًا بل يبيعه على  عه جمنّ انًا، ورغم اأنه مل يعرتف باأننّه يوزنّ جمنّ
مع  يتعاون  الأنه  وتهمة  االأمر جناية  هذا  اعتربوا  الزائرين، 

الزائرين ويتعاطف مع ق�سينّتهم.
�سًا  اأك من ع�سرين يومًا متعرنّ الثلج يف املعتقل  بائع  وبقي 
ر�سوة  با�ستالم  اأخرجوه  ثمنّ  واال�سطهاد  التعذيب  ل�سنوف 

كبرية من اأهله.

ام� الق�شي
اأ للذهاب اىل املحاكمة،  وفاجئونا يف �سبيحة ذات يوم باأن نتهينّ
ي  اأ�سخا�ض  ثمانية  عددنا  وكييان  ي  القا�سي  اأمييام  وقفنا  وملييا 

�ساألنا:
- ما هي ق�سينّتكم؟ فقلت له:

الم(،  اية ملرقد االإمام علي بن ابي طالب )عليه ال�سنّ - اأننا م�سنّ
فردنّ القا�سي مذهواًل:

 مت�شّولو ن�ب شيتق ّا عند توامل ّول 
:لت�ش�وت�بع ا

االأوراق  تقليب  وبعد حلظات من   جهة اعتقلت ّا  -
اأ�سدر احلكم علينا ب�سجننا ملدة �سبعة �سنوات، ثمنّ اأدخلونا 

بعد على القا�سي �ساعة ليقول لنا:
ال�سجن ملدة  �سيكون احلكم هو  ال�سبابية  باأعماركم  راأفة   -

�سنة واحدة.
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كلية اللغات
بجامعة بغداد تبني جسور الترابط
 بين العراق وباقي األمم

يع�د اري عليم اللغا اجنبية  العرا اإ عد رون �ضابة، عندما 
ضهد البلد ه�ر املدار� التي ا�ض�ضتها  امة اكم املت�الية، ودل  اللغة 
اليزية مناه التعليم  بدايا الرن العضرين بفع اتالل اليز 

.اا للعرا
 من معا ا ي�ي مام، معلة باب املعمنط  بجامعة بغداد كلية اللغا عدو
ة، ملا لها من اري عريق ودور كبري  رد البالد بالع�ل  يضمة العراالعا

املبدعة والكفاءا التي ابت جدارها  كاة امليادين.

يق: في�سل غازي - �سباح �لطالقاين

و�ساهمت كلية �للغات برفد �ملر�فق �حلكومية و�ملدنية منذ تاأ�سي�سها عام 1987م 
بخريجني وطالب در��سات عليا �أغنو� �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�ملدنية بخب�تهم.

وملعرفة �لتفا�سيل �لتي تتعلق مبا يدعى )عرو�ض �لكليات(، و�سمن �ملنهاج �لذي 
تتبعه جملة )�لرو�سة �حل�سينية( يف �بر�ز �ملعامل �حل�سارية و�لوجه �مل�سرق لعجلة 
�لتعليم يف �لعر�ق، �لتقينا باال�ستاذ �مل�ساعد �لدكتورة )�سو�سن في�سل �ل�سامر( 
عميدة كلية �للغات فتحدثت قائلة" �أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، 
ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى متيزها 
�لر�بط مابني �حل�سار�ت  �لكليات �الخ��رى، فاللغة ب�سورة عامة هي  عن باقي 
و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل 
�لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا كان هناك �ت�سال وال 

تو��سل".م�ستقبل 

كلية اللغات والخطط التطويرية
و�أكملت د. �سو�سن حديثها قائلة" هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية 
�للغات، وهي �ل�سعي نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام 
�لقادم )2013-2014( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي 
�لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة 
�لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام 1987 و�ىل 
�الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن 
�ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية 
�للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج 
خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز 

على �للغة و�لرتجمة".
دكتورة  قالت  جديدة  �أق�سام  و�فتتاح  �لكلية  لتطوير  �مل�ستقبلية  �خلطط  وع��ن 

�سنفتح  �سو�سن" 
)كونفو�سيو�ض(  معهد 
لتدري�ض �للغة �ل�سينية 
�أق�سام  �ىل  باالإ�سافة 
�أخ���ر، �م��ا على �سعيد 
فحاليًا  �لكلية  مبنى 

لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية 
على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة 

�أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة".
ويف �خلتام قالت د. �سو�سن" �أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد 

ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق".

كلية اللغات قاعدة وطنية للترجمة
وعن دور كلية �للغات كقاعدة وطنية يف تغذية �ملوؤ�س�سات �ملعنية بعلوم �لرتجمة قال 
�ملعاون �لعلمي لعميدة �لكلية �لدكتور حيدر ناجح:" ال�سك بان �لثمار �لتي حت�سد 
من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا 
و��سحة ومتخ�س�سة يف  روؤي��ا  ر�سم  و�إع��ادة  �ملناهج  تاأهيل  باإعادة  قدم م�سروع 
�لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث 
�مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة 
على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي �لرتجمة، و�خلطة 
و�سحت روؤياها ووزعت على �الق�سام ومت تعميمها ب�سكل كامل من �جل �لعمل �سوية 
على �إجناحها، و�إذ� ��ستمر �حلال كما هو متفق عليه، ففي عام 2016 �ستتغري 
�ملناهج �إي بن�سبة بن�سبة 100% حتى تكون �أهد�ف �لكلية من�سجمة مع �لرتجمة، 
ود�ئمة �لتو��سل مع )�اليزيك( مدر�سة �لرتجمة �لفورية، وحترير )�ل�سوربون( يف 
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فرن�سا، ويف �حلقيقة نحن نطمح �ىل 
�لكثري �ي �ن ما تقدمه كلية �للغات هو 
�سيء جيد ور�ئع لكن ما نطمح له �أكب 

من ذلك".
وختم د. حيدر حديثه عن �خلطة �مل�ستقبلية لكلية �للغات قائال:ً" هناك عملية 
در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية 
م�ستقبلية  خطة  وه��ذه  �لكلية  �ىل  ت�سل  �لتي  �لرتجمة  طلبات  لكرثة  و�ل�سويدية 
مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر 
متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد من 
�لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة 
�لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 2005 
وهم يحتاجون �إىل ت�سع �سنو�ت على �قل تقدير الإمتام �لدكتور�ه، ومن خاللهم 
�سيفتح ق�سم �للغة �ل�سينية �لذي �سيمتاز باأهمية كبري بالن�سبة �إىل �لعر�ق و�ملنطقة 

�ن �ساء �هلل".

إطاللة على أقسام الكلية
من جانبه حتدَث �الأ�ستاذ �لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية 
قائاًل: " تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة 1972، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك 
��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو 
و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك 

متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى".
و�أ�ساف د. �أمري" ويف عام 1988 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان 

�للغات  ق�سم  من  �لرتكية  �للغة  ق�سم 
�الآد�ب،  ك��ل��ي��ة  �ىل  ت��اب��ع��ا  �ل��غ��رب��ي��ة 
بذ�ته،  م�ستقال  ق�سما  ��سبح  وبعدها 
ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
1993 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات 
�ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار 
رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة 
حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح 
�لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمال وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف 
�لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من 
ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخّرجني من �جلامعات �لرتكية 
��سطنبول  �لدكتور وبان خريج جامعة  كاالأ�ستاذ  و�أنقرة  ��سطنبول  مثل جامعة 

وغريه".
وو��سل �خلالدي حديثه" �أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة 
يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت 
�حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية 
و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي 
ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، 
حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا 
ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة 
باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء 

�هلل تعاىل".

1987و�ساهمت كلية �للغات برفد �ملر�فق �حلكومية و�ملدنية منذ تاأ�سي�سها عام 1987و�ساهمت كلية �للغات برفد �ملر�فق �حلكومية و�ملدنية منذ تاأ�سي�سها عام 1987م بخريجني وطالب در��سات عليا �أغنو� �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�ملدنية بخب�تهم.
�أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى " �أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى �أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى " �أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى " " �أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى �أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى  وملعرفة �لتفا�سيل �لتي تتعلق مبا يدعى )عرو�ض �لكليات(، و�سمن �ملنهاج �لذي تتبعه جملة )�لرو�سة �حل�سينية( يف �بر�ز �ملعامل �حل�سارية و�لوجه �مل�سرق لعجلة �لتعليم يف �لعر�ق، �لتقينا باال�ستاذ �مل�ساعد �لدكتورة )�سو�سن في�سل �ل�سامر( عميدة كلية �للغات فتحدثت قائلةوملعرفة �لتفا�سيل �لتي تتعلق مبا يدعى )عرو�ض �لكليات(، و�سمن �ملنهاج �لذي تتبعه جملة )�لرو�سة �حل�سينية( يف �بر�ز �ملعامل �حل�سارية و�لوجه �مل�سرق لعجلة �لتعليم يف �لعر�ق، �لتقينا باال�ستاذ �مل�ساعد �لدكتورة )�سو�سن في�سل �ل�سامر( عميدة كلية �للغات فتحدثت قائلة
" هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي 
�أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى 

 "
�أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى 
هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي " هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي  ".م�ستقبل كلية �للغات و�خلطط �لتطويريةو�أكملت د. �سو�سن حديثها قائلة.م�ستقبل كلية �للغات و�خلطط �لتطويريةو�أكملت د. �سو�سن حديثها قائلة

وملعرفة �لتفا�سيل �لتي تتعلق مبا يدعى )عرو�ض �لكليات(، و�سمن �ملنهاج �لذي تتبعه جملة )�لرو�سة �حل�سينية( يف �بر�ز �ملعامل �حل�سارية و�لوجه �مل�سرق لعجلة �لتعليم يف �لعر�ق، �لتقينا باال�ستاذ �مل�ساعد �لدكتورة )�سو�سن في�سل �ل�سامر( عميدة كلية �للغات فتحدثت قائلة
"

وملعرفة �لتفا�سيل �لتي تتعلق مبا يدعى )عرو�ض �لكليات(، و�سمن �ملنهاج �لذي تتبعه جملة )�لرو�سة �حل�سينية( يف �بر�ز �ملعامل �حل�سارية و�لوجه �مل�سرق لعجلة �لتعليم يف �لعر�ق، �لتقينا باال�ستاذ �مل�ساعد �لدكتورة )�سو�سن في�سل �ل�سامر( عميدة كلية �للغات فتحدثت قائلة
متيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا كان هناك �ت�سال وال تو��سلمتيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا كان هناك �ت�سال وال تو��سلمتيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا كان هناك �ت�سال وال تو��سل

1987( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام 1987( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام ( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام ( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام 19871987 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها  و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها  نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )2014-2013
" " �سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة 
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها 

 "
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها 
�سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة " �سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة " �سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة  ".وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن

( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام 
"

( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام 
تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمةتُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمةتُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمةتُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمةتُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمة

( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام 
تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمة

( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام ( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام 
تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمة

( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام ( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام 
تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمة

( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام  نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )
تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمة

نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )

�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف �أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف 
�سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة 
�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف 
�سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة 
�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف 
�سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة  .وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن
�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف 

.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن
�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف 

.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن
 " "

.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن
 "

.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن
�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف " �أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف �أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف " �أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف 

.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن
�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف 

.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن
 "

.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن
�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف 

.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن
".ويف �خلتام قالت د. �سو�سن.ويف �خلتام قالت د. �سو�سن

.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن
"

.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن
�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة

.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن
�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة

.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمة
�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة

تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمةتُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمة
�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة

تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمةتُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمة
�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة

تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمةتُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمة
�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة

تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمة

ال�سك بان �لثمار �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة ال�سك بان �لثمار �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة ال�سك بان �لثمار �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة 
�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف 
ال�سك بان �لثمار �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة 
�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف �أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف 
ال�سك بان �لثمار �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة 
�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف  .ويف �خلتام قالت د. �سو�سن
ال�سك بان �لثمار �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة 

.ويف �خلتام قالت د. �سو�سن.ويف �خلتام قالت د. �سو�سن
ال�سك بان �لثمار �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة 

.ويف �خلتام قالت د. �سو�سن �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة
ال�سك بان �لثمار �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة 

�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة
ال�سك بان �لثمار �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة 

�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة
ال�سك بان �لثمار �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة 

�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة
 "

�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة
 "

�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة
ال�سك بان �لثمار �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة " ال�سك بان �لثمار �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة 

�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة
ال�سك بان �لثمار �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة 

�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة
 "

�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة
ال�سك بان �لثمار �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة 

�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة
".كلية �للغات قاعدة وطنية للرتجمةوعن دور كلية �للغات كقاعدة وطنية يف تغذية �ملوؤ�س�سات �ملعنية بعلوم �لرتجمة قال �ملعاون �لعلمي لعميدة �لكلية �لدكتور حيدر ناجح.كلية �للغات قاعدة وطنية للرتجمةوعن دور كلية �للغات كقاعدة وطنية يف تغذية �ملوؤ�س�سات �ملعنية بعلوم �لرتجمة قال �ملعاون �لعلمي لعميدة �لكلية �لدكتور حيدر ناجح.كلية �للغات قاعدة وطنية للرتجمةوعن دور كلية �للغات كقاعدة وطنية يف تغذية �ملوؤ�س�سات �ملعنية بعلوم �لرتجمة قال �ملعاون �لعلمي لعميدة �لكلية �لدكتور حيدر ناجح

�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة
"

�ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة
خدمة جميع �أبناء �لعر�قخدمة جميع �أبناء �لعر�ق

2016حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي �لرتجمة، و�خلطة و�سحت روؤياها ووزعت على �الق�سام ومت تعميمها ب�سكل كامل من �جل �لعمل �سوية على �جناحها، و�إذ� ��ستمر �حلال كما هو متفق عليه، ففي عام 2016حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي �لرتجمة، و�خلطة و�سحت روؤياها ووزعت على �الق�سام ومت تعميمها ب�سكل كامل من �جل �لعمل �سوية على �جناحها، و�إذ� ��ستمر �حلال كما هو متفق عليه، ففي عام حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي �لرتجمة، و�خلطة و�سحت روؤياها ووزعت على �الق�سام ومت تعميمها ب�سكل كامل من �جل �لعمل �سوية على �جناحها، و�إذ� ��ستمر �حلال كما هو متفق عليه، ففي عام حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي �لرتجمة، و�خلطة و�سحت روؤياها ووزعت على �الق�سام ومت تعميمها ب�سكل كامل من �جل �لعمل �سوية على �جناحها، و�إذ� ��ستمر �حلال كما هو متفق عليه، ففي عام حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي �لرتجمة، و�خلطة و�سحت روؤياها ووزعت على �الق�سام ومت تعميمها ب�سكل كامل من �جل �لعمل �سوية على �جناحها، و�إذ� ��ستمر �حلال كما هو متفق عليه، ففي عام 2016 �ستتغري �ملناهج �إي  �ستتغري �ملناهج �إي 
."

حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي �لرتجمة، و�خلطة و�سحت روؤياها ووزعت على �الق�سام ومت تعميمها ب�سكل كامل من �جل �لعمل �سوية على �جناحها، و�إذ� ��ستمر �حلال كما هو متفق عليه، ففي عام 
"

حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي �لرتجمة، و�خلطة و�سحت روؤياها ووزعت على �الق�سام ومت تعميمها ب�سكل كامل من �جل �لعمل �سوية على �جناحها، و�إذ� ��ستمر �حلال كما هو متفق عليه، ففي عام 
بن�سبة بن�سبة 100% حتى تكون �أهد�ف �لكلية من�سجمة مع �لرتجمة، ود�ئمة �لتو��سل مع )�اليزيك( مدر�سة �لرتجمة �لفورية، وحترير )�ل�سوربون( يف فرن�سا، ويف �حلقيقة نحن نطمح �ىل �لكثري �ي �ن ما تقدمه كلية �للغات هو �سيء جيد ور�ئع لكن ما نطمح له �أكب من ذلك% حتى تكون �أهد�ف �لكلية من�سجمة مع �لرتجمة، ود�ئمة �لتو��سل مع )�اليزيك( مدر�سة �لرتجمة �لفورية، وحترير )�ل�سوربون( يف فرن�سا، ويف �حلقيقة نحن نطمح �ىل �لكثري �ي �ن ما تقدمه كلية �للغات هو �سيء جيد ور�ئع لكن ما نطمح له �أكب من ذلك% حتى تكون �أهد�ف �لكلية من�سجمة مع �لرتجمة، ود�ئمة �لتو��سل مع )�اليزيك( مدر�سة �لرتجمة �لفورية، وحترير )�ل�سوربون( يف فرن�سا، ويف �حلقيقة نحن نطمح �ىل �لكثري �ي �ن ما تقدمه كلية �للغات هو �سيء جيد ور�ئع لكن ما نطمح له �أكب من ذلك% حتى تكون �أهد�ف �لكلية من�سجمة مع �لرتجمة، ود�ئمة �لتو��سل مع )�اليزيك( مدر�سة �لرتجمة �لفورية، وحترير )�ل�سوربون( يف فرن�سا، ويف �حلقيقة نحن نطمح �ىل �لكثري �ي �ن ما تقدمه كلية �للغات هو �سيء جيد ور�ئع لكن ما نطمح له �أكب من ذلك

ً" هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد 
% حتى تكون �أهد�ف �لكلية من�سجمة مع �لرتجمة، ود�ئمة �لتو��سل مع )�اليزيك( مدر�سة �لرتجمة �لفورية، وحترير )�ل�سوربون( يف فرن�سا، ويف �حلقيقة نحن نطمح �ىل �لكثري �ي �ن ما تقدمه كلية �للغات هو �سيء جيد ور�ئع لكن ما نطمح له �أكب من ذلك

"
% حتى تكون �أهد�ف �لكلية من�سجمة مع �لرتجمة، ود�ئمة �لتو��سل مع )�اليزيك( مدر�سة �لرتجمة �لفورية، وحترير )�ل�سوربون( يف فرن�سا، ويف �حلقيقة نحن نطمح �ىل �لكثري �ي �ن ما تقدمه كلية �للغات هو �سيء جيد ور�ئع لكن ما نطمح له �أكب من ذلك

ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد ً" هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد  وختم د. حيدر حديثه عن �خلطة �مل�ستقبلية لكلية �للغات قائالوختم د. حيدر حديثه عن �خلطة �مل�ستقبلية لكلية �للغات قائالوختم د. حيدر حديثه عن �خلطة �مل�ستقبلية لكلية �للغات قائال
".�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ .�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ 
ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد 

"
ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد 

من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 2005 وهم يحتاجون �إىل ت�سع �سنو�ت على �قل تقدير الإمتام �لدكتور�ه، ومن خاللهم �سيفتح ق�سم �للغة �ل�سينية �لذي �سيمتاز باأهمية كبري بالن�سبة �إىل �لعر�ق و�ملنطقة �ن �ساء �هلل وهم يحتاجون �إىل ت�سع �سنو�ت على �قل تقدير الإمتام �لدكتور�ه، ومن خاللهم �سيفتح ق�سم �للغة �ل�سينية �لذي �سيمتاز باأهمية كبري بالن�سبة �إىل �لعر�ق و�ملنطقة �ن �ساء �هلل وهم يحتاجون �إىل ت�سع �سنو�ت على �قل تقدير الإمتام �لدكتور�ه، ومن خاللهم �سيفتح ق�سم �للغة �ل�سينية �لذي �سيمتاز باأهمية كبري بالن�سبة �إىل �لعر�ق و�ملنطقة �ن �ساء �هلل
 "
.�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ 
 "
.�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ 

" .و�أ�ساف د. �أمري" .و�أ�ساف د. �أمري "
.�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ 

"
.�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ 

" تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة 1972، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى
من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

 "
من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة " تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة  �لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل
من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل
من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل
من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل
من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف  فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف  فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف 
، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى

 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف 
، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى

 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف 
، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى

 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف 
، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 1993
، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة 

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة  �لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
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كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة 
 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف 
كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة 
 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف  فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف 
كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة 
 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف  فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف 
كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة 
 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف 
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" �أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق 
كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة 
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�أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق 
�لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء 
�أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق 
�لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء 
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.وو��سل �خلالدي حديثه ��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريه
�لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء 

��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريه��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريه
�لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء 

��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريه��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريه
�لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء 

��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريه

1987. و�ساهمت كلية �للغات برفد �ملر�فق �حلكومية و�ملدنية منذ تاأ�سي�سها عام 1987. و�ساهمت كلية �للغات برفد �ملر�فق �حلكومية و�ملدنية منذ تاأ�سي�سها عام . و�ساهمت كلية �للغات برفد �ملر�فق �حلكومية و�ملدنية منذ تاأ�سي�سها عام . و�ساهمت كلية �للغات برفد �ملر�فق �حلكومية و�ملدنية منذ تاأ�سي�سها عام 1987م بخريجني وطالب در��سات عليا �أغنو� �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�ملدنية بخب�تهم.وملعرفة �لتفا�سيل �لتي تتعلق مبا يدعى )عرو�ض �لكليات(، و�سمن �ملنهاج �لذي تتبعه جملة )�لرو�سة �حل�سينية( يف �بر�ز �ملعامل �حل�سارية و�لوجه �مل�سرق لعجلة �لتعليم يف �لعر�ق، �لتقينا باال�ستاذ �مل�ساعد �لدكتورة )�سو�سن م بخريجني وطالب در��سات عليا �أغنو� �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�ملدنية بخب�تهم.وملعرفة �لتفا�سيل �لتي تتعلق مبا يدعى )عرو�ض �لكليات(، و�سمن �ملنهاج �لذي تتبعه جملة )�لرو�سة �حل�سينية( يف �بر�ز �ملعامل �حل�سارية و�لوجه �مل�سرق لعجلة �لتعليم يف �لعر�ق، �لتقينا باال�ستاذ �مل�ساعد �لدكتورة )�سو�سن م بخريجني وطالب در��سات عليا �أغنو� �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�ملدنية بخب�تهم.وملعرفة �لتفا�سيل �لتي تتعلق مبا يدعى )عرو�ض �لكليات(، و�سمن �ملنهاج �لذي تتبعه جملة )�لرو�سة �حل�سينية( يف �بر�ز �ملعامل �حل�سارية و�لوجه �مل�سرق لعجلة �لتعليم يف �لعر�ق، �لتقينا باال�ستاذ �مل�ساعد �لدكتورة )�سو�سن م بخريجني وطالب در��سات عليا �أغنو� �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�ملدنية بخب�تهم.وملعرفة �لتفا�سيل �لتي تتعلق مبا يدعى )عرو�ض �لكليات(، و�سمن �ملنهاج �لذي تتبعه جملة )�لرو�سة �حل�سينية( يف �بر�ز �ملعامل �حل�سارية و�لوجه �مل�سرق لعجلة �لتعليم يف �لعر�ق، �لتقينا باال�ستاذ �مل�ساعد �لدكتورة )�سو�سن م بخريجني وطالب در��سات عليا �أغنو� �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�ملدنية بخب�تهم.وملعرفة �لتفا�سيل �لتي تتعلق مبا يدعى )عرو�ض �لكليات(، و�سمن �ملنهاج �لذي تتبعه جملة )�لرو�سة �حل�سينية( يف �بر�ز �ملعامل �حل�سارية و�لوجه �مل�سرق لعجلة �لتعليم يف �لعر�ق، �لتقينا باال�ستاذ �مل�ساعد �لدكتورة )�سو�سن م بخريجني وطالب در��سات عليا �أغنو� �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�ملدنية بخب�تهم.وملعرفة �لتفا�سيل �لتي تتعلق مبا يدعى )عرو�ض �لكليات(، و�سمن �ملنهاج �لذي تتبعه جملة )�لرو�سة �حل�سينية( يف �بر�ز �ملعامل �حل�سارية و�لوجه �مل�سرق لعجلة �لتعليم يف �لعر�ق، �لتقينا باال�ستاذ �مل�ساعد �لدكتورة )�سو�سن م بخريجني وطالب در��سات عليا �أغنو� �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�ملدنية بخب�تهم.وملعرفة �لتفا�سيل �لتي تتعلق مبا يدعى )عرو�ض �لكليات(، و�سمن �ملنهاج �لذي تتبعه جملة )�لرو�سة �حل�سينية( يف �بر�ز �ملعامل �حل�سارية و�لوجه �مل�سرق لعجلة �لتعليم يف �لعر�ق، �لتقينا باال�ستاذ �مل�ساعد �لدكتورة )�سو�سن م بخريجني وطالب در��سات عليا �أغنو� �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�ملدنية بخب�تهم.وملعرفة �لتفا�سيل �لتي تتعلق مبا يدعى )عرو�ض �لكليات(، و�سمن �ملنهاج �لذي تتبعه جملة )�لرو�سة �حل�سينية( يف �بر�ز �ملعامل �حل�سارية و�لوجه �مل�سرق لعجلة �لتعليم يف �لعر�ق، �لتقينا باال�ستاذ �مل�ساعد �لدكتورة )�سو�سن م بخريجني وطالب در��سات عليا �أغنو� �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�ملدنية بخب�تهم.وملعرفة �لتفا�سيل �لتي تتعلق مبا يدعى )عرو�ض �لكليات(، و�سمن �ملنهاج �لذي تتبعه جملة )�لرو�سة �حل�سينية( يف �بر�ز �ملعامل �حل�سارية و�لوجه �مل�سرق لعجلة �لتعليم يف �لعر�ق، �لتقينا باال�ستاذ �مل�ساعد �لدكتورة )�سو�سن  �هلل تعاىل
" �أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى متيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا �أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى متيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا �أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى متيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا �أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى متيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا �أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى متيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا �أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى متيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا �أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى متيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا 

. و�ساهمت كلية �للغات برفد �ملر�فق �حلكومية و�ملدنية منذ تاأ�سي�سها عام 
 "

. و�ساهمت كلية �للغات برفد �ملر�فق �حلكومية و�ملدنية منذ تاأ�سي�سها عام 
�أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى متيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا " �أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى متيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا  في�سل �ل�سامر( عميدة كلية �للغات فتحدثت قائلةفي�سل �ل�سامر( عميدة كلية �للغات فتحدثت قائلةفي�سل �ل�سامر( عميدة كلية �للغات فتحدثت قائلة
" " " هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )2013-2014( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة ( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة 
�أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى متيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا 

 "
�أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى متيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا 

هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )" هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم ) كان هناك �ت�سال وال تو��سل".م�ستقبل كلية �للغات و�خلطط �لتطويريةو�أكملت د. �سو�سن حديثها قائلة.م�ستقبل كلية �للغات و�خلطط �لتطويريةو�أكملت د. �سو�سن حديثها قائلة.م�ستقبل كلية �للغات و�خلطط �لتطويريةو�أكملت د. �سو�سن حديثها قائلة.م�ستقبل كلية �للغات و�خلطط �لتطويريةو�أكملت د. �سو�سن حديثها قائلة
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب  و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب  و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب  و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب  و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب  و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 
( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة 
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 
( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة ( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة 
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 
( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة  هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 

هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 

هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 

هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 

هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 

هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 

هناك خطة تطويرية م�ستقبلية جديدة يف كلية �للغات، وهي �ل�سعي نحو �لتخ�س�ض مبجال �لرتجمة و�لتحّدث، و�عتبار� من �لعام �لقادم )
1987�لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام 1987�لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام 1987

�سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر �سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر �سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر �سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر �سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر 
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 
�سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر 
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب  و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 
�سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر 
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب  و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 
�سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر 
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب  و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 
�سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر 
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 

 " "
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 

 "
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب  و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 

 "
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 
�سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر " �سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر 
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 
�سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر 
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 

 "
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 
�سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر 
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 

".وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن
�لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام 

"
�لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام 

ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمة
" ال�سك بان �لثمار 
�سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر 

 "
�سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر 
ال�سك بان �لثمار " ال�سك بان �لثمار  ".كلية �للغات قاعدة وطنية للرتجمةوعن دور كلية �للغات كقاعدة وطنية يف تغذية �ملوؤ�س�سات �ملعنية بعلوم �لرتجمة قال �ملعاون �لعلمي لعميدة �لكلية �لدكتور حيدر ناجح.كلية �للغات قاعدة وطنية للرتجمةوعن دور كلية �للغات كقاعدة وطنية يف تغذية �ملوؤ�س�سات �ملعنية بعلوم �لرتجمة قال �ملعاون �لعلمي لعميدة �لكلية �لدكتور حيدر ناجح.كلية �للغات قاعدة وطنية للرتجمةوعن دور كلية �للغات كقاعدة وطنية يف تغذية �ملوؤ�س�سات �ملعنية بعلوم �لرتجمة قال �ملعاون �لعلمي لعميدة �لكلية �لدكتور حيدر ناجح.كلية �للغات قاعدة وطنية للرتجمةوعن دور كلية �للغات كقاعدة وطنية يف تغذية �ملوؤ�س�سات �ملعنية بعلوم �لرتجمة قال �ملعاون �لعلمي لعميدة �لكلية �لدكتور حيدر ناجح.كلية �للغات قاعدة وطنية للرتجمةوعن دور كلية �للغات كقاعدة وطنية يف تغذية �ملوؤ�س�سات �ملعنية بعلوم �لرتجمة قال �ملعاون �لعلمي لعميدة �لكلية �لدكتور حيدر ناجح
�سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر 

"
�سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر 

�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق
�سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر 

�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق
�سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر �سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر 

�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق
�سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر �سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر 

�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق
�سنفتح معهد )كونفو�سيو�ض( لتدري�ض �للغة �ل�سينية باالإ�سافة �ىل �أق�سام �أخر، �ما على �سعيد مبنى �لكلية فحاليًا لدينا حملة �عادة تاأهيل للقاعات �لدر��سية وتوفري كل �مل�ستلزمات �لتي جتعل �لكلية على م�ستويات نطمح �لو�سول �إليها كاأ�ساتذة وطلبة، وهذه �حلملة �ست�ستمر  .وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن

�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق
.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن

�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق
.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن

�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق
.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن

 "
.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن

 "
.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن

�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق" �أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق" �أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق
.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن

�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق
.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن

 "
.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن

�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق
.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن

".ويف �خلتام قالت د. �سو�سن.ويف �خلتام قالت د. �سو�سن
.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن

"
.وعن �خلطط �مل�ستقبلية لتطوير �لكلية و�فتتاح �أق�سام جديدة قالت دكتورة �سو�سن

لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذةلثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة
�لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي �لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي 

.كلية �للغات قاعدة وطنية للرتجمةوعن دور كلية �للغات كقاعدة وطنية يف تغذية �ملوؤ�س�سات �ملعنية بعلوم �لرتجمة قال �ملعاون �لعلمي لعميدة �لكلية �لدكتور حيدر ناجح
�لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي 

.كلية �للغات قاعدة وطنية للرتجمةوعن دور كلية �للغات كقاعدة وطنية يف تغذية �ملوؤ�س�سات �ملعنية بعلوم �لرتجمة قال �ملعاون �لعلمي لعميدة �لكلية �لدكتور حيدر ناجح.كلية �للغات قاعدة وطنية للرتجمةوعن دور كلية �للغات كقاعدة وطنية يف تغذية �ملوؤ�س�سات �ملعنية بعلوم �لرتجمة قال �ملعاون �لعلمي لعميدة �لكلية �لدكتور حيدر ناجح
�لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي 

.كلية �للغات قاعدة وطنية للرتجمةوعن دور كلية �للغات كقاعدة وطنية يف تغذية �ملوؤ�س�سات �ملعنية بعلوم �لرتجمة قال �ملعاون �لعلمي لعميدة �لكلية �لدكتور حيدر ناجح.كلية �للغات قاعدة وطنية للرتجمةوعن دور كلية �للغات كقاعدة وطنية يف تغذية �ملوؤ�س�سات �ملعنية بعلوم �لرتجمة قال �ملعاون �لعلمي لعميدة �لكلية �لدكتور حيدر ناجح
�لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي 

.كلية �للغات قاعدة وطنية للرتجمةوعن دور كلية �للغات كقاعدة وطنية يف تغذية �ملوؤ�س�سات �ملعنية بعلوم �لرتجمة قال �ملعاون �لعلمي لعميدة �لكلية �لدكتور حيدر ناجح.كلية �للغات قاعدة وطنية للرتجمةوعن دور كلية �للغات كقاعدة وطنية يف تغذية �ملوؤ�س�سات �ملعنية بعلوم �لرتجمة قال �ملعاون �لعلمي لعميدة �لكلية �لدكتور حيدر ناجح
�لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي 

.كلية �للغات قاعدة وطنية للرتجمةوعن دور كلية �للغات كقاعدة وطنية يف تغذية �ملوؤ�س�سات �ملعنية بعلوم �لرتجمة قال �ملعاون �لعلمي لعميدة �لكلية �لدكتور حيدر ناجح.كلية �للغات قاعدة وطنية للرتجمةوعن دور كلية �للغات كقاعدة وطنية يف تغذية �ملوؤ�س�سات �ملعنية بعلوم �لرتجمة قال �ملعاون �لعلمي لعميدة �لكلية �لدكتور حيدر ناجح
�لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي 

.كلية �للغات قاعدة وطنية للرتجمةوعن دور كلية �للغات كقاعدة وطنية يف تغذية �ملوؤ�س�سات �ملعنية بعلوم �لرتجمة قال �ملعاون �لعلمي لعميدة �لكلية �لدكتور حيدر ناجح �أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق
�لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي 

�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق
�لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي 

�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق
�لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي 

�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق
�لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي 

�أمتنى �إن يكون عملنا جماعيًا بروح �لفريق �لو�حد ويتمتع �جلميع بااليجابية للنهو�ض بكليتنا لتكون يف خدمة جميع �أبناء �لعر�ق .ويف �خلتام قالت د. �سو�سن
�لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي 

.ويف �خلتام قالت د. �سو�سن.ويف �خلتام قالت د. �سو�سن
�لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي 

.ويف �خلتام قالت د. �سو�سن.ويف �خلتام قالت د. �سو�سن
�لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي 

.ويف �خلتام قالت د. �سو�سن لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة
�لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي 

لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة

�لرتجمة، و�خلطة و�سحت روؤياها ووزعت على �الق�سام ومت تعميمها ب�سكل كامل من �جل �لعمل �سوية على �جناحها، و�إذ� ��ستمر �حلال كما هو متفق عليه، ففي عام �لرتجمة، و�خلطة و�سحت روؤياها ووزعت على �الق�سام ومت تعميمها ب�سكل كامل من �جل �لعمل �سوية على �جناحها، و�إذ� ��ستمر �حلال كما هو متفق عليه، ففي عام �لرتجمة، و�خلطة و�سحت روؤياها ووزعت على �الق�سام ومت تعميمها ب�سكل كامل من �جل �لعمل �سوية على �جناحها، و�إذ� ��ستمر �حلال كما هو متفق عليه، ففي عام �لرتجمة، و�خلطة و�سحت روؤياها ووزعت على �الق�سام ومت تعميمها ب�سكل كامل من �جل �لعمل �سوية على �جناحها، و�إذ� ��ستمر �حلال كما هو متفق عليه، ففي عام �لرتجمة، و�خلطة و�سحت روؤياها ووزعت على �الق�سام ومت تعميمها ب�سكل كامل من �جل �لعمل �سوية على �جناحها، و�إذ� ��ستمر �حلال كما هو متفق عليه، ففي عام 2016 �ستتغري �ملناهج �إي بن�سبة بن�سبة 100% حتى تكون �أهد�ف �لكلية من�سجمة مع �لرتجمة، ود�ئمة �لتو��سل مع )�اليزيك( مدر�سة �لرتجمة �لفورية، وحترير )�ل�سوربون( يف فرن�سا، ويف �حلقيقة نحن نطمح �ىل �لكثري �ي �ن ما % حتى تكون �أهد�ف �لكلية من�سجمة مع �لرتجمة، ود�ئمة �لتو��سل مع )�اليزيك( مدر�سة �لرتجمة �لفورية، وحترير )�ل�سوربون( يف فرن�سا، ويف �حلقيقة نحن نطمح �ىل �لكثري �ي �ن ما % حتى تكون �أهد�ف �لكلية من�سجمة مع �لرتجمة، ود�ئمة �لتو��سل مع )�اليزيك( مدر�سة �لرتجمة �لفورية، وحترير )�ل�سوربون( يف فرن�سا، ويف �حلقيقة نحن نطمح �ىل �لكثري �ي �ن ما 
."

�لرتجمة، و�خلطة و�سحت روؤياها ووزعت على �الق�سام ومت تعميمها ب�سكل كامل من �جل �لعمل �سوية على �جناحها، و�إذ� ��ستمر �حلال كما هو متفق عليه، ففي عام 
"

�لرتجمة، و�خلطة و�سحت روؤياها ووزعت على �الق�سام ومت تعميمها ب�سكل كامل من �جل �لعمل �سوية على �جناحها، و�إذ� ��ستمر �حلال كما هو متفق عليه، ففي عام 
تقدمه كلية �للغات هو �سيء جيد ور�ئع لكن ما نطمح له �أكب من ذلكتقدمه كلية �للغات هو �سيء جيد ور�ئع لكن ما نطمح له �أكب من ذلكتقدمه كلية �للغات هو �سيء جيد ور�ئع لكن ما نطمح له �أكب من ذلك

"ً" هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد 
تقدمه كلية �للغات هو �سيء جيد ور�ئع لكن ما نطمح له �أكب من ذلك

"
تقدمه كلية �للغات هو �سيء جيد ور�ئع لكن ما نطمح له �أكب من ذلك

ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد ً" هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد ً" هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد  وختم د. حيدر حديثه عن �خلطة �مل�ستقبلية لكلية �للغات قائالوختم د. حيدر حديثه عن �خلطة �مل�ستقبلية لكلية �للغات قائالوختم د. حيدر حديثه عن �خلطة �مل�ستقبلية لكلية �للغات قائال
".�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ 
ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد 

"
ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد 

من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 2005 وهم يحتاجون �إىل ت�سع �سنو�ت على �قل تقدير الإمتام �لدكتور�ه، ومن خاللهم �سيفتح ق�سم �للغة �ل�سينية �لذي �سيمتاز باأهمية كبري بالن�سبة �إىل �لعر�ق و�ملنطقة �ن �ساء �هلل وهم يحتاجون �إىل ت�سع �سنو�ت على �قل تقدير الإمتام �لدكتور�ه، ومن خاللهم �سيفتح ق�سم �للغة �ل�سينية �لذي �سيمتاز باأهمية كبري بالن�سبة �إىل �لعر�ق و�ملنطقة �ن �ساء �هلل وهم يحتاجون �إىل ت�سع �سنو�ت على �قل تقدير الإمتام �لدكتور�ه، ومن خاللهم �سيفتح ق�سم �للغة �ل�سينية �لذي �سيمتاز باأهمية كبري بالن�سبة �إىل �لعر�ق و�ملنطقة �ن �ساء �هلل وهم يحتاجون �إىل ت�سع �سنو�ت على �قل تقدير الإمتام �لدكتور�ه، ومن خاللهم �سيفتح ق�سم �للغة �ل�سينية �لذي �سيمتاز باأهمية كبري بالن�سبة �إىل �لعر�ق و�ملنطقة �ن �ساء �هلل
" ويف 
.�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ 

 "
.�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ 
ويف " ويف  " .و�أ�ساف د. �أمري" .و�أ�ساف د. �أمري "
.�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ 

"
.�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ 

" " تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة 19721972، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى
من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

 "
من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

 "
من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة " تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة  �لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل
من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل
من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل
من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات  فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات 
، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى

 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات 
، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى

 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات 
، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 19931993
، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة 

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة 

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة 

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة  �لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل

1993 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 1993 1988عام 1988عام 1988
حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة 
 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات 
حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة 
 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات  فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات 
حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة 
 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات 
حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة 

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة 

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة 

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
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 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
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 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة 

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة 

عام  ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة 

عام 

" �أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة �أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة �أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة 
حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة 

 "
حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة 
�أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة " �أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة  ".وو��سل �خلالدي حديثه.وو��سل �خلالدي حديثه
حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة 

"
حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة 

كاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريهكاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريهكاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريهكاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريهكاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريه
". وختم د. 
�أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة 

"
�أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة 

�لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل�لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل�لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل�لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل�لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل�لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل�لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل�لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل
�أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة 

�لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل
�أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة �أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة 

�لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل
�أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة �أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة 

�لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل
�أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة  .وو��سل �خلالدي حديثه

�لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل
.وو��سل �خلالدي حديثه.وو��سل �خلالدي حديثه

�لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل
.وو��سل �خلالدي حديثه كاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريه

�لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل
كاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريهكاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريه

�لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل
كاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريهكاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريه

�لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل
كاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريه

ً" هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد من �لطلبة ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد من �لطلبة ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد من �لطلبة 
�لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل

"
�لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل

ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد من �لطلبة ً" هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد من �لطلبة  حيدر حديثه عن �خلطة �مل�ستقبلية لكلية �للغات قائالحيدر حديثه عن �خلطة �مل�ستقبلية لكلية �للغات قائالحيدر حديثه عن �خلطة �مل�ستقبلية لكلية �للغات قائالحيدر حديثه عن �خلطة �مل�ستقبلية لكلية �للغات قائال
".�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ �لدكتور )�مري 
ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد من �لطلبة 

"
ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد من �لطلبة 

جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 20052005 وهم يحتاجون �إىل ت�سع �سنو�ت على �قل تقدير الإمتام �لدكتور�ه، ومن خاللهم �سيفتح ق�سم �للغة �ل�سينية �لذي �سيمتاز باأهمية كبري بالن�سبة �إىل �لعر�ق و�ملنطقة �ن �ساء �هلل وهم يحتاجون �إىل ت�سع �سنو�ت على �قل تقدير الإمتام �لدكتور�ه، ومن خاللهم �سيفتح ق�سم �للغة �ل�سينية �لذي �سيمتاز باأهمية كبري بالن�سبة �إىل �لعر�ق و�ملنطقة �ن �ساء �هلل وهم يحتاجون �إىل ت�سع �سنو�ت على �قل تقدير الإمتام �لدكتور�ه، ومن خاللهم �سيفتح ق�سم �للغة �ل�سينية �لذي �سيمتاز باأهمية كبري بالن�سبة �إىل �لعر�ق و�ملنطقة �ن �ساء �هلل
 ُف�سلت 
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 ُف�سلت 
.�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ �لدكتور )�مري 

1988ويف عام 1988ويف عام 1988  "
.�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ �لدكتور )�مري 

 "
.�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ �لدكتور )�مري 

ويف عام " ويف عام  " .و�أ�ساف د. �أمري" .و�أ�ساف د. �أمري "
.�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ �لدكتور )�مري 

"
.�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ �لدكتور )�مري 

1972تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة 1972تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة 1972، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى  "
جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

 "
جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة " تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة  جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًلجخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل
جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل
جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل
جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ  فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ  فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ 
ويف عام 

 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ 
ويف عام  ، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى

 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ 
، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى

 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ 
، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى

 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ 
، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى

1993كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 1993كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 1993
م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور 
 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ 
م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور 
 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ  فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ 
م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور 
 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ  فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ 
م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور 
كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ 
م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور 

كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور 

كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور 

كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور 

كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 

" �أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت �أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت �أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت �أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت 
م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور 

 "
م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور 
�أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت " �أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت  ".وو��سل �خلالدي حديثه.وو��سل �خلالدي حديثه
م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور 

"
م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة ��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور 

وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريه
."

�أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت 
"

�أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت 
بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىلبني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىلبني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىلبني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىلبني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل

�أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت 
بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل

�أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت �أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت 
بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل

�أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت �أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت 
بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل

�أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت �أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت 
بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل

�أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق �لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت  .وو��سل �خلالدي حديثه
بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل

.وو��سل �خلالدي حديثه.وو��سل �خلالدي حديثه
بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل

.وو��سل �خلالدي حديثه وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريه
بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل

وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريه

ً" هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد 
بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل

"
بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء �هلل تعاىل

ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد ً" هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد  وختم د. حيدر حديثه عن �خلطة �مل�ستقبلية لكلية �للغات قائالوختم د. حيدر حديثه عن �خلطة �مل�ستقبلية لكلية �للغات قائال
".�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ 
ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد 

"
ً هناك عملية در��سة جادة لفتح �ق�سام ��سافية �إىل كلية �للغات، مثل ق�سم �للغة �ل�سينية و�ليابانية و�ل�سويدية لكرثة طلبات �لرتجمة �لتي ت�سل �ىل �لكلية وهذه خطة م�ستقبلية مو�سوعة يف �الأفق، الأن هذه �خلطط حتتاج �إىل تهيئة �ق�سام �خرى، وتوفري كادر متخ�س�ض ومتقن للغة �لتي �ستولد، ومن �جلدير بالذكر �ن �لكلية بعثت عدد 

من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 2005 وهم يحتاجون �إىل ت�سع �سنو�ت على �قل تقدير الإمتام �لدكتور�ه، ومن خاللهم �سيفتح ق�سم �للغة �ل�سينية �لذي �سيمتاز باأهمية كبري بالن�سبة �إىل �لعر�ق و�ملنطقة �ن �ساء �هلل وهم يحتاجون �إىل ت�سع �سنو�ت على �قل تقدير الإمتام �لدكتور�ه، ومن خاللهم �سيفتح ق�سم �للغة �ل�سينية �لذي �سيمتاز باأهمية كبري بالن�سبة �إىل �لعر�ق و�ملنطقة �ن �ساء �هلل وهم يحتاجون �إىل ت�سع �سنو�ت على �قل تقدير الإمتام �لدكتور�ه، ومن خاللهم �سيفتح ق�سم �للغة �ل�سينية �لذي �سيمتاز باأهمية كبري بالن�سبة �إىل �لعر�ق و�ملنطقة �ن �ساء �هلل
" ويف 
.�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ 

 "
.�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ 
ويف " ويف  " .و�أ�ساف د. �أمري" .و�أ�ساف د. �أمري "
.�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ 

"
.�طاللة على �أق�سام �لكليةمن جانبه حتدَث �الأ�ستاذ 

" تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة 1972، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى
من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

 "
من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة " تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة  �لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل
من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل
من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل
من �لطلبة جلمهورية �ل�سني �ل�سعبية لدر��سة �للغة �ل�سينية و�حل�سول على �سهادة �لدكتور�ه لغر�ض تعزيز مقومات �لكلية، ومت �لعمل يف هذ� �مل�سروع منذ عام 

 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات  فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات 
، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى

 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات 
، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى

 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات 
، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 1993
، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
، وبعد �فتتاح هذ� �لق�سم كانت هناك ��ستعانة باأ�ساتذة من تركيا منهم �الأ�ستاذ �لدكتور حاجي �أمني جنم �لدين �وغلو و�الأ�ستاذ �لدكتور �سعد �لدين بالت و�الأ�ستاذ �لدكتور م�سطفى قطاري، وبعد ذلك متت �ال�ستعانة باأ�ساتذة متخرجني من تركيا، ولكن باخت�سا�سات �أخرى تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة 

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
تاأ�س�ض ق�سم �للغة �لرتكية �سنة  �لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل

1993 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 1993 1988عام 1988عام 19881988
حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �النحاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �النحاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن

 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات 
حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن

 فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات  فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات 
حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  فتحت �لدر��سات �لعليا يف ق�سم �للغة �لرتكية، ومن خريجي هذه �لدفعات �ال�ساتذة �ملوجودين حاليًا منهم �الأ�ستاذ �مل�ساعد �لدكتور زياد طارق عبد �جلبار رئي�ض ق�سم �للغة �لرتكية يف كلية �للغات 
حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن

 ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام  ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن

عام  ُف�سلت كلية �للغات عن كلية �الآد�ب حيث كان ق�سم �للغة �لرتكية من ق�سم �للغات �لغربية تابعا �ىل كلية �الآد�ب، وبعدها ��سبح ق�سما م�ستقال بذ�ته، ي�ستقبل �لكثري من �لطالب، ويف عام 
حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن
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لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة
�لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي 

لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذةFلثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة
�لتي حت�سد من خريجي هذه �لكلية و�أ�ساتذتها هي ترجمة �لن�سو�ض ومنذ حو�يل عام تقريبًا قدم م�سروع باإعادة تاأهيل �ملناهج و�إعادة ر�سم روؤيا و��سحة ومتخ�س�سة يف �لرتجمة، ووقفة حقيقية من �جل تغيري �ملناهج وتطوير قدر�ت �ال�ساتذة من حيث �مل�سمون و�الطالع على �لدر��سات �حلديثة يف هذ� �ملجال، وهناك خطة مقدمة على مد�ر �الربع �سنو�ت �لقادمة، باأن تكون �هد�ف �لكلية هي 

لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة

�لرتجمة، و�خلطة و�سحت روؤياها ووزعت على �الق�سام ومت تعميمها ب�سكل كامل من �جل �لعمل �سوية على �جناحها، و�إذ� ��ستمر �حلال كما هو متفق عليه، ففي عام F�لرتجمة، و�خلطة و�سحت روؤياها ووزعت على �الق�سام ومت تعميمها ب�سكل كامل من �جل �لعمل �سوية على �جناحها، و�إذ� ��ستمر �حلال كما هو متفق عليه، ففي عام 
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�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل
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�لدكتور )�مري جخيم �خلالدي( من ق�سم �للغة �لرتكية قائاًل
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كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة 
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H كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة

ويف عام 
كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة 

ويف عام 
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كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة 
ويف عام 

��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريه
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��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريه
�لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء 
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�لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء 
��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريه

�لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء 
��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريه
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��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريه
�لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء 

��سطنبول و�أنقرة كاالأ�ستاذ �لدكتور وبان خريج جامعة ��سطنبول وغريه

. و�ساهمت كلية �للغات برفد �ملر�فق �حلكومية و�ملدنية منذ تاأ�سي�سها عام 
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". و�ساهمت كلية �للغات برفد �ملر�فق �حلكومية و�ملدنية منذ تاأ�سي�سها عام 
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"
�لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء 

"
�لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء 
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�لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء 
"

�لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء 
�هلل تعاىل
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�هلل تعاىل
في�سل �ل�سامر( عميدة كلية �للغات فتحدثت قائلة
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في�سل �ل�سامر( عميدة كلية �للغات فتحدثت قائلة
كان هناك �ت�سال وال تو��سل
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كان هناك �ت�سال وال تو��سل
�لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام 
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�لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام 
Rولكن �سكز على �للغة و�لرتجمة

EN
C

H

ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمة
Rلثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة
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لثالثة �أ�سهر �سمن �لعقد �ملبم مع �جلهة �ملنفذة
E

�أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى متيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا 

E
�أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى متيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا 
( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة 

E
( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة 
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب E و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 
( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة 
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 
( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة 

E
( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة 
 و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 
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NGLISH و�ىل �الن، ال جند متيز تخ�س�سي بني خريج �الآد�ب وخريج �للغات، وذلك ب�سبب �أن �ملناهج نف�سها تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب 
كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة 
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كلية �للغات حاليًا، و�الأ�ستاذ م�ساعد �لدكتور عامر نعمة حمد و�الأ�ستاذة �لدكتورة �سهام عبد �ملجيد، و�ت�سعت �لدر��سة يف هذ� �لق�سم و�أ�سبح �لكادر �لعلمي يف �لق�سم مكتمل وخّرَج مئات �لطلبة �لذين �سغلو� مر�كز مهمة يف �لدولة حاليًا، ويعتب ق�سم �للغة �لرتكية هو �الأول و�لفريد من نوعه مبا ميلكه من ر�سانة علمية الأن فيه �الن �لكثري من �الأ�ساتذة �ملتخرجني من �جلامعات �لرتكية مثل جامعة 
�أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق 

NGLISH أن ق�سم �للغة �لرتكية تفاعل مع �لعديد من دو�ئر �لدولة وخا�سة يف �ملحاكم ملا حتتويه من وثائق وخمطوطات ووثائق �لطابو وت�سجيل �لعقار، و�ل�سند�ت �حلكومية �ملدونة يف زمن �لدولة �لعثمانية، و�الن �لكثري من �ملوؤ�س�سات و�لدو�ئر �حلكومية و�لوز�ر�ت تر�جع ق�سم �للغة �لرتكية ب�ساأن �لوثائق�
�لعثمانية، ومن جملة �لتعاونات �لتي ح�سلت بني ق�سم �للغة �لرتكية و�سعبة �الإعالم �لدويل يف �إعالم �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة، حيث �سافر وفد من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �إىل ��سطنبول ومن �سمنهم �ملتحّدث، وجلبنا ق�سمًا مهما من �لوثائق �لتي تخ�ض مدينة كربالء و�الإمام �حل�سني عليه �ل�سالم و�ملدونة باللغة �لعثمانية بزمن �ل�سلطنة �لعثمانية ونحن �الن ب�سدد ترجمتها وت�سنيفها �ن �ساء 
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م بخريجني وطالب در��سات عليا �أغنو� �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�ملدنية بخب�تهم.وملعرفة �لتفا�سيل �لتي تتعلق مبا يدعى )عرو�ض �لكليات(، و�سمن �ملنهاج �لذي تتبعه جملة )�لرو�سة �حل�سينية( يف �بر�ز �ملعامل �حل�سارية و�لوجه �مل�سرق لعجلة �لتعليم يف �لعر�ق، �لتقينا باال�ستاذ �مل�ساعد �لدكتورة )�سو�سن 
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م بخريجني وطالب در��سات عليا �أغنو� �ملوؤ�س�سات �حلكومية و�ملدنية بخب�تهم.وملعرفة �لتفا�سيل �لتي تتعلق مبا يدعى )عرو�ض �لكليات(، و�سمن �ملنهاج �لذي تتبعه جملة )�لرو�سة �حل�سينية( يف �بر�ز �ملعامل �حل�سارية و�لوجه �مل�سرق لعجلة �لتعليم يف �لعر�ق، �لتقينا باال�ستاذ �مل�ساعد �لدكتورة )�سو�سن 
�أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى متيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا 
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�أن كلية �للغات هي عرو�ض كليات جامعة بغد�د، ملا تتمتع به من مقومات معرفية خا�سة بلغات وح�سار�ت �الأ �الخرى متيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا 
NGLISH( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة 
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( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة 

T
وملعرفة �لتفا�سيل �لتي تتعلق مبا يدعى )عرو�ض �لكليات(، و�سمن �ملنهاج �لذي تتبعه جملة )�لرو�سة �حل�سينية( يف �بر�ز �ملعامل �حل�سارية و�لوجه �مل�سرق لعجلة �لتعليم يف �لعر�ق، �لتقينا باال�ستاذ �مل�ساعد �لدكتورة )�سو�سن في�سل �ل�سامر( عميدة كلية �للغات فتحدثت قائلة

T
وملعرفة �لتفا�سيل �لتي تتعلق مبا يدعى )عرو�ض �لكليات(، و�سمن �ملنهاج �لذي تتبعه جملة )�لرو�سة �حل�سينية( يف �بر�ز �ملعامل �حل�سارية و�لوجه �مل�سرق لعجلة �لتعليم يف �لعر�ق، �لتقينا باال�ستاذ �مل�ساعد �لدكتورة )�سو�سن في�سل �ل�سامر( عميدة كلية �للغات فتحدثت قائلة

متيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا كان هناك �ت�سال وال تو��سلTمتيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا كان هناك �ت�سال وال تو��سل
متيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا كان هناك �ت�سال وال تو��سلURKISHمتيزها عن باقي �لكليات �الخرى، فاللغة ب�سورة عامة هي �لر�بط مابني �حل�سار�ت و�لثقافات �ملختلفة، �لتي تعمل على دميومة �لتو��سل بني �لبلد�ن وخا�سة يف ظل �لتطور �لتكنولوجي �لذي ي�سهده �لعامل �أجمع، ولوال �للغة ملا كان هناك �ت�سال وال تو��سلURKISH( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام T( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام 
( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام URKISH( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام 

تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمة
URKISH

تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمة
( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام 

تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمة
( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام URKISH( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام 

تُدر�ض يف كال �لكليتني، وعدم وجود متيز تخ�س�سي لطالب كلية �للغات عن طالب كلية �الد�ب، وهو مانطمح بامل�ستقبل �لقريب �ىل �عتماد مناهج خمتلفة ومتطورة يف جمال �للغة، وال نبتعد فيها كثريً� عن �للغة و�الأدب ولكن �سكز على �للغة و�لرتجمة
( �سنبد�أ بتغيري �ملناهج بغية �للحاق بعجلة �لتطور �لعلمي �لتي تاأخرنا عنها كثري� ب�سبب �لظروف �ال�ستثنائية للبالد، وللو�سول �ىل درجة �لتميز عن بقية �لكليات، الأنه مع �الأ�سف منذ تاأ�سي�ض كلية �للغات عام 
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الصدى االسالمي 
في ملتقى الحضارات

 ه الفكري ضعاا
البي    ا�ضطنب�ل
ا  عم  بعيد العه�د  من  عهد    ركيا  دولة  كن   
 عديد ارا  إ�ضالميةة االلث ضد من دي
 لع لرون   يب الدولة  هه  ان   ب  ،العا من 
ا�ضالمية  الثاة   �ض�ا ركيز    امل�ري  الدور 
الدولة  اإبان كم   ت  التي  البلدان   ضراع ع

العثماية.
العثمايني  ال�ضالني   اري من   ضي ا  ويبدو 
ابرز  ود  وار،  �ضلطان  بني  اهتماماهم   تالا
�ض�اه،  دون  معني   بجا اهتمام    التباين  ها 
 ضارركيا مركزا لل من دولة نية جعل ربة
 لفيا ه من�ما يبتغ مييها ا ضالمية يجد�ا
واار واري وضار وعل�م ون�ن، متاة لك من 

 .ي التاريا� ضايريد ا�ضتك
ومن هنا اإن الزار لهه البالد مهما كان جن�ضه او 
�ميته او ل�ه �ضيجد له اريا يتعلق به من اية 
معينة، ويدل على ل ا�ا الزارين املت�اجدين من 
عضرا البلدان  املدن الكية واضة ا�ضطنب�ل، 
 تميز به من د مدينة عاملية ملا عال عد التي
ضار وعل�م وض�ا� معرية تد ع رون 
 �ضل�  تمو تية  نى  وب ام  وماهر   ،عديد

ومتعاون د كبري.
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• مؤسسة آل البيت في اسطنبول.. 
صوت االسالم المعتدل

وتتميز مدينة ��سطنبول باالنفتاح على ح�سار�ت وثقافات �لعامل حتى يرت�ءى للمرء �نها 
ملتقى عاملي للح�سار�ت و�لثقافات، ومن هنا فاإن �سدى معارف وعلوم �هل �لبيت عليهم 
�ل�سالم كان له �حل�سور �ملميز يف هذه �ملدينة �لعريقة، فقد تاأ�س�ست عدة موؤ�س�سات ومر�كز 
وجممعات ثقافية ترمي �ىل ن�سر مبادئ �لدين �ال�سالمي �حلنيف ب�سورته �لنا�سعة عب 
مفاهيم �أئمة �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم، ومنها موؤ�س�سة �آل �لبيت يف ��سطنبول، و�لتي كانت 
�ملتعدد  �لزيارة  برنامج  �سمن  �سيافتها  يف  �لرتكية(  باللغة  �حل�سينية  )�لنه�سة  جملة 

�لوجهات، فاأجرت مع مديرها �ل�سيخ )رحيم �نور �سان رحماين( �للقاء �لتايل:
النه�سة احل�سينية: من ه السي رما وماهي ييا م�س�سة ا البيت عليهم 

ال�سالم  ا�سنب؟
ال�سيخ رحماين: ذهبت قبل 23 �سنة �إىل �إير�ن مع �أ�سدقائي وكّنا ندر�ض يف �حلوزة 

�لعلمية هناك ما يقارب �لع�سرة �سنو�ت �أمتمنا خاللها درو�ض �ملكا�سب و�لر�سائل ورجعنا 
للخدمة يف بالدنا.

بالن�سبة ملوؤ�س�سة �آل �لبيت فقد تاأ�س�ست قبل ت�سع �سنو�ت يف تركيا، وهي متكونة من خم�سة 
�الإد�رة وق�سم  �لبيت وق�سم  �آل  لل�سباب وق�سم مكتبة  باأق�سام خمتلفة منها ق�سم  طو�بق 

�ل�سالة لالجتماعات، وهناك �سقة مَلن ياأتي من زو�ر �لعتبات �ملقد�سة مرور� برتكيا.
وتنق�سم هذه �ملوؤ�س�سة �إىل ق�سمني �ملركز �لرئي�سي هو مركز �آل �لبيت، و�آخر فرعي با�سم 
مركز معارف �لقر�آن الأنه �أهل �ل�سنة يقولون �ل�سيعة ال يهتمون يف �لقر�آن ونريد �ن نثبت 
�ن �حلقيقة هي عك�ض ذلك، فقمنا بافتتاح ق�سم �لقر�آن يف موؤ�س�ستنا وتابعنا بع�ض �لكتب 
و�لدرو�ض و�أر�سلنا �أجز�ء منها �إىل مدن خمتلفة وكانت �لدرو�ض هي درو�ض تعّلم �لقر�آن 

لالأطفال و�ل�سباب.
النه�سة احل�سينية: ماهي ساا م�س�سة ا البيت والأهدا التي ت�س اإىل 

سرها؟
ال�سيخ رحماين: حتتوي �ملوؤ�س�سة على مركز �آخر با�سم مركز )�مر�أة عاملة( �أُ�س�ض قبل 

خم�ض �سنو�ت وله ��سد�ر عبارة عن جملة با�سم �مر�أة عاملة وبع�ض �لكتب �ملطبوعة �لتي 
تتناول م�ساكل �ل�سباب و�لن�ساء وتربية �الأوالد، ولهذ� �ملركز موقع با�سم �مر�أة عاملة الأن 
�أ�س�ض �لرتبية تبد�أ يف �لعائلة ولالأم دور كبري يف تعليم �الأوالد فاإذ� كان مثقفة وحتمل فكر� 

تربويا �سليما فان �نعكا�سات ذلك �ستكون على �والدها بالتاأكيد.
ويعتب هذ� �ملركز هو �الأول من نوعه يف تركيا للن�ساء، و�أن هذه �ملوؤ�س�سة متعلقة باملرجعيات 

�لدينية من �جل �لتو��سل وهي مبثابة �جل�سر 
مثل  �ل�سيعي  و�ل�سعب  �ملرجعيات  مركز  بني 
ح���وزة ق��م �مل��ق��د���س��ة و�ل��ن��ج��ف �الأ����س���رف يف 
�لعر�ق، كما وتعمل هذه �ملوؤ�س�سة على توعية 
�أبر�ز هوية �الإ�سالم  وتثقيف �لنا�ض من �جل 
�لكتب  ون�سر  طباعة  خ��الل  م��ن  �حلقيقية، 
وترجمة �لكثري منها �إىل �للغات �ملحلية �أمثال 
و�لتاريخية وحياة  و�لعقائدية  �لفقهية  �لكتب 

�الأئمة ومعارف �لقر�آن.
كما �أن هناك ن�ساطات معرفية خا�سة باالطفال 

يق:   �سباح �لطالقاين
عد�ضة:   ح�سن معا�ض
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فلدينا )جملة �ملجتبى( لالأطفال ُتطبع باللغة �لرتكية و�الأملانية، عن طريق فرع 
موؤ�س�ستنا يف �أملانيا، كما ويطبع يف موؤ�س�ستنا جملة )�حل�سيني �ل�سغري(، وهناك 
برنامج خا�ض بال�سباب و�لن�ساء حيث تر�سل موؤ�س�ستنا كل �سنة �أكرث من مئة �ساب 
من خمتلف طو�ئف �ل�سعب �لرتكي علويني و�سّنة و�سيعة وغريهم لزيارة �لعتبات 
�ملقد�سة يف �لعر�ق و�إير�ن، من �جل تر�سيخ �لعقائد �الن�سانية للر�سالة �ال�سالمية 

�ل�سمحاء.
النه�سة احل�سينية: هل لديكم فروع او مكاتب خارج تركيا؟ 

كبيطانيا  �لعامل  دول  يف  فروع  عدة  لها  �ملوؤ�س�سة  هذه  �أن  رحماين:  ال�سيخ 

ورو�سيا وطاجاك�ستان و�أملانيا وتركيا و�سورية ولبنان و�إير�ن و�لعر�ق حيث هناك فروع يف 
�لكاظمية و�لنجف وكربالء، �أما يف �إير�ن فهي موجودة يف م�سهد وقم و�الأهو�ز.

النه�سة احل�سينية: كيف ترون اأهمية التبليغ ملبادئ الدين الإ�سالمي امل�ستندة 

اإىل مفاهيم اأهل البيت عليهم ال�سالم؟
ال�سيخ رحماين:  يف �حلقيقة �ن �أهل �لبيت و�أتباعهم كانو� وما ز�لو� مظلومني، 

و�لدليل على مظلومية �أهل �لبيت �أنهم جميعهم ��ست�سهدو�، ومل تتوفر عندنا فر�سة 
منذ قرون عديدة حتى نبلغ ر�سالة �أهل �لبيت عليهما �ل�سالم ونظهر ر�سالتهم باأنها 
منبع �ملحبة و�الإخوة فلم يكن من بني �تباع �هل �لبيت من يكفر �لنا�ض وي�ستحل دمائهم، 
�أو يتعامل مع �لنا�ض بعنف لكن �لكثري من �لنا�ض و�حلكام يف خمتلف دول �لعامل كانو� 
يتعاملون بعنف مع حمبي �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم وال ي�سمحو� الأحد باأن ين�سر �أفكار 
�أهل �لبيت يف خمتلف دول �لعامل، وذلك حتى �سقوط �لطاغية يف �لعر�ق �لذي يعتب 
مو�تية  فر�سة  �لدكتاتوري  �لنظام  �سقوط  بعد  ب��د�أت  حيث  �لعامل،  يف  �ل�سيعة  مركز 
لتدري�ض مناهج مذهب �أهل �لبيت يف �ملوؤ�س�سات �لدينية �ل�سيعية، وهذ� و�جب �سرعي 
وتكليفي، الأن �لكثري من �مل�سلمني ال يعرفون مذهب �أهل �لبيت �حلقيقي، ولو عرفوه 

التبعوه بدون �أدنى �سك.
�لعتبات �ملقد�سة هي من يتحمل �جلزء �الأكب يف توجيه  �أن  ونعتقد يف هذ� �جلانب 
�لنا�ض �إىل مذهب �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم، نعم هناك �أ�سماء �خللفاء و�الأئمة �حل�سن 
و�حل�سني عليهما �ل�سالم مكتوبة يف جو�مع عديدة يف تركيا، ولكن مبادئ �أهل �لبيت 
�لذين هم �متد�د لر�سالة ر�سول �هلل �سلى �هلل عليه و�آله ال ُتذكر، وال يتم �لتطرق ل�سرية 
�الأئمة باعتبارهم حمطات م�سيئة يف تاريخ �الإ�سالم و�أعالم هد�ية، ومع ف�سحة �حلرية 
�الإعالمية و�لفكرية �ملتوفرة �الآن يتحتم علينا �أن نر�سخ مفاهيم �أهل �لبيت ردً� على 
ت�ساوؤالت من يريد �ال�ستفهام عنهم وعن �أتباعهم وعن مبادئ مدر�ستهم �الإن�سانية قبل 

كل �سيء.
ومن جانب �آخر هناك �سرورة ق�سوى لطوي �سفحة �ملا�سي �ملوؤمل وتفادي �لتطرف 
�لعر�ق مثال كان هناك  بالن�سبة لكل طو�ئف �مل�سلمني، يف  �لفعل و�لقول  و�ملغاالة يف 
ظلم كبري وقمع وقتل وت�سريد و�سجن لل�سيعة ��ستمر لعقود طويلة وما �إن �سقط �لطاغية 
و�لنظام �لذي كان يرعى ذلك �لظلم حتى بدء بع�ض �لنا�ض ينّف�سون عن �لظلم �لذي 
��ستغل  وباملقابل  �الإ�سالمية،  �ل�سخ�سيات  لبع�ض  و�ل�ستم  �ل�سب  بهم من خالل  حاق 
�ملبغ�سني ملذهب �أهل �لبيت هذه �لت�سرفات من �جل �أن يحّرفو� �سورة �مل�سلمني �ل�سيعة 
ويقولون عليهم �أنهم �سّبابني ومف�سدين، ولكن �لعك�ض هو �ل�سحيح الأن علماء �ل�سيعة 
�أفعال، وال  �أ�سدرو� فتوى بتحرمي هكذ�  �ل�سي�ستاين )د�م ظله(  �ل�سيد  ر�أ�سهم  وعلى 
نن�سى هنا مقولة �ل�سيد �ل�سي�ستاين )د�م ظله( حني قال )ال تقولو� �خو�ننا �أهل �ل�سّنة 

بل قولو� �أنف�سنا(.
�أي جهة كانو�، من �جل  �أن نو�جه �لتكفرييني من  �لو�جب �ل�سرعي يحّتم علينا 
توحيد �سف �مل�سلمني الأن �لقدم �الأوىل لالإرهاب هي �لتكفرييني، وعلينا �أن ن�ستفيد 
من مبد�أ �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم �لذي مفاده �أن ) �لنا�ض �سنفان �إما �أخ لك يف 
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�لدين �أو ن�سري لك يف �خللق(.
النه�سة احل�سينية: كيف ت�ستمدون اأر سااتكم الافية والدينية؟

ال�سيخ رحماين:  �ن منهج موؤ�س�سة �آل �لبيت يف تركيا م�ستمد من توجيهات 

�الأمني �لعام للموؤ�س�سة �سماحة �ل�سيد جو�د �ل�سهر�ستاين، فهو يحثنا د�ئمًا على 
جمال�سهم  �إىل  �لذهاب  خالل  من  و�ل�سيعة،  �ل�سّنة  �أه��ل  بني  و�الرت��ب��اط  �الأخ��وة 
�ملختلفة،  �ملنا�سبات  و�لتهاين يف  و�لهد�يا  �لكتب  وتبادل  �إىل جمال�سنا  ودعوتهم 
وكذلك دعوتهم لزيارة �لعتبات �ملقد�سة يف �لعر�ق و�ير�ن باأمر من �سماحة �ملرجع 
للدين  �نطالق  �لعر�ق قاعدة ومركز  الأن  �ل�سي�ستاين )د�م ظله(،  �ل�سيد  �الأعلى 
�الإ�سالمي �إىل �لعامل، ومن هذ� �ملنطلق على �لعتبات �ملقد�سة يف �لعر�ق ومن �أهمها 
�لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �أن تفتح مر�كز ال�ستقبال وت�سهيل �لزيار�ت �إىل �لعتبات، 
وتفتح مر�كز �إعالمية بلغات متعددة لتثقيف �لنا�ض على �اللتز�م مببادئ �أهل �لبيت 
عليهم �ل�سالم، ففي تركيا يوجد �أكرث من خم�سة ع�سر مليون �سيعي يتطلعون لدو�م 

�الت�سال بالعتبات و�ملر�قد �ملقد�سة و�ملوؤ�س�سات و�ملرجعيات �لدينية.  

• مجمع علماء الشيعة..
 منبع لعلوم أهل البيت 

��سم  ��سطنبول، هناك حمّلة حتمل  �الأورب��ي ملدينة  بالقطاع  ويف منطقة خلقاىل 
�لزينبية كنايًة عن �ل�سيدة زينب عليها �ل�سالم، حتت�سن حمطة م�سيئة لعلوم �أهل 
�لبيت عليهم �ل�سالم وهو م�سجد �لزينبية و )جممع علماء �ل�سيعة( �لذي حتدث 
�لينا رئي�سه �ل�سيخ )حميد تور�ن( قائاًل: تاأ�س�ض جممع علماء �ل�سيعة بتاأييد ر�سمي 
من قبل �لدولة �لرتكية وهو �أول مركز من نوعه يف تركيا، حيث جميع �الأع�ساء فيه 

ورجال  �لعلماء  م��ن  ه��م 
عدد  �أ�سبح  وقد  �لدين، 
 187 للمجمع  �مل��ن��ت��م��ني 
نفر، ونحن ناأمل من بقية 
�ألينا  ين�سّمو�  �أن  �لعلماء 
بعد �إن يرو �أعمال �ملركز 
تتز�يد  �لتي  ون�ساطاته 

وتت�سع يوما بعد �آخر".
�أما عن �إد�رة �ملجمع فقال �ل�سيخ تور�ن" عدد �أع�ساء �الإد�رة هم 11 �سخ�ض يطلق 
عليهم ��سم جمل�ض �الإد�رة، وهذ� هو �أول مركز لالحتاد بني �ل�سيعة وثاين �حتاد بني 

�مل�سلمني، وهدفنا هو خدمة �ل�سعب �ل�سيعي ثقافيًا وعلميًا ومعرفيًا".
�الرتباط مبر�كز  تور�ن قائال" نعمل على  �ل�سيخ  ن�ساطاتهم حتدث  وعن طبيعة 
�أهل �ل�سّنة ومنها �لر�سمية بالدرجة �الأوىل حيث هناك �رتباط مع رئي�ض �ل�سوؤون 
�لدينية �لرتكي، و�أقمنا �لكثري من �ملوؤمتر�ت و�ملعار�ض يف دول عديدة �سارك فيها 
�لعديد من �أع�ساء �ملجمع و�سخ�سيات من د�خل وخارج تركيا، �لهدف منها توحيد 

�مل�سلمني يف �لعامل ونبذ �لتفرقة و�لعنف".
وتابع �ل�سيخ تور�ن" نعمل على ترجمة �لكثري من �لكتب �ل�سيعية و�إر�سال �الأخبار 
�إىل مو�قع �النرتنت مثل موقع مركز هيئة �لعلماء، ونعمل حاليا على تاأ�سي�ض قناة 
من �ملوقع �اللكرتوين حتت ��سم )�ملحر�ب تي يف( لال�ستفادة من �لبث �ملبا�سر 
�لعلوم  و�أحكام  �ل�سالم،  عليهم  �لبيت  �أه��ل  و�سرية  عقائد  يف  �لعلماء  ملناق�سات 

�الإ�سالمية، ولنا جل�سة �سهرية ي�سارك فيها كل علماء ��سطنبول و�أطر�فها".
ون�سعى �ي�سا حلل م�ساكل �لعلماء �إن كانت �قت�سادية �و �سيا�سية ومن نعم �هلل �إن 
�ل�سعب �ل�سيعي �لرتكي حر يف تقليد �لعلماء و�أهل �ل�سّنة يف تركيا لي�سو� متع�سبني 
كما يف �لباك�ستان وغريها، وهذه فر�سة �إىل �ل�سيعة حتى يبلغو� مبادئ �أهل �لبيت 

عليهم �ل�سالم".
�ملجمع  بني  ر�سمي  �رتباط  يوجد  باأنه" ال  بالت�سريح  ت��ور�ن  حميد  �ل�سيخ  وختم 
�ل�سيعية خارج تركيا �منا هي عالقات �سخ�سية كتلك �حلا�سلة مع  و�ملوؤ�س�سات 
�ذربيجان هدفها تبادل �ال�سد�ر�ت �لثقافية و�لدعو�ت للزيار�ت وح�سور �ملوؤمتر�ت 
وغريها، كما وي�سعى �ملجمع لزيادة �الرتباط �لثقايف �لديني مع �ل�سعب �لعر�قي 

و�ملرجعيات �ل�سيعية يف �لعر�ق".   
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الزينبية..  في  الكبير  والمسجد  الثقافي  المركز   •
محطة إسالمية مضيئة

م��وع��د �سالة  �ن ح���لَّ  وم���ا 
��سو�ت  تعالت  �لظهر حتى 
�لزينبية،  �الأذ�ن من جامع 
�ل�سيخ حميد تور�ن  فدعانا 
الأد�ء �ل�سالة حيث هو �إمام 
�مل�سجد  ه��ذ�  يف  �جلماعة 
�أك��رث من  قبل  �أ�س�ض  �ل��ذي 

30 عامًا.
ومت تاأ�سي�ض جامع �لزينبية 
�لذي يق�سده طائفة كبى 
وعلى  �الأع��و�م 1979-1978  ما بني  ��سطنبول  من �جلعفرية يف منطقة خلقلي يف 
�لرغم من تو�سيع �جلامع مع زيادة عدد �ل�سكان باإ�سافة �الأماكن �ملجاورة له �إال �نه 

مل يكف لتلبية �ملتطلبات.
و�سمها  له  �ملجاورة  �ملنازل  و�سر�ء  فكرة هدم �جلامع  تبني  �الجت��اه مت  ووف��ق هذ� 
�سمن م�سروع �جلامع �جلديد، ومت وفق هذ� �الأ�سا�ض حت�سري �لدر��سات �ملعمارية 
و�لهند�سية �ملتعلقة بذلك، فتم �سر�ء �الأر�ض �لتي تبعد م�سافة 200 مرت من �جلامع 
�الأ�سا�سي باالعتماد على �لتبعات، و�ستبلغ م�ساحة �ملنطقة �مل�سقوفة يف هذه �الأر�ض 

بحدود 5500 مرت مربع تقريبا. 
تفا�سيل �مل�سروع 

ومت ت�سميم �مل�سروع بحيث تبلغ م�ساحة مكان �لعبادة يف جامع �لزينبية 5500 مرت 
مربع قابلة للزيادة حتى 8000 مرت مربع. وبذلك يكون قد حتول �ملكان �إىل جامع تبلغ 

�سعته 10000 �سخ�ض متعبد.
ويتخذ هذ� �جلامع من وحدة �لوطن ووحدة �لرت�ب هدفان �أ�سا�سيان قبل كل �سيء، 
وتقدمي  �سعبنا  وتوعية  ب�سكل جيد  وثقافتنا  وللتعريف مبذهبنا  �الأ�سا�ض  هذ�  ووفق 
�لدعم للوحدة �لوطنية مت تاأ�سي�ض �الأماكن �لالزمة و�ال�ستوديوهات بهدف بث �لر�ديو 
و�لت�سنيف  و�لتحرير  و�لتاأليف  و�لبو�سور�ت  و�لكتب  و�ل�سحف و�ملجالت  و�لتلفاز 

و�لن�سر.
ويحتوي �مل�سروع على قاعة �جتماعات كبرية حتت�سن �الجتماعات �لتي تعقد كل �سنة 
الأهد�ف خمتلفة. كما ي�سمل �مل�سروع �أي�سا على قاعة م�سرح ب�سعة 100 �سخ�ض تليق 

بجماعتنا �لتي تع�سق �مل�سرح وثقافة �مل�سرح.
كما يوجد يف هذ� �مل�سروع مكتبة وغرف قر�ءة وق�سم �الأر�سيف �لذي �سيحتوي على 
مو�رد كثرية تتعلق باجلعفرية و�ستكون �أبو�به مفتوحة على م�سر�عيها �أمام �لباحثني 

وحمبي �لقر�ءة و�الإطالع.
تبلغ م�ساحته 670 مرت مربع،  ��ست�سافة  �أي�سا مكان  �مل�سروع  وت�سمل تفا�سيل هذ� 
حيث ال يخلو هذ� �ملكان من ز�ئرين و�سيوف قادمني من جميع �أنحاء �لعامل، و�سيكون 

با�ستطاعتهم �ملبيت بر�حة تامة.
وي�سمل �أي�سا �أماكن للطعام ب�سعة 1400 �سخ�ض �إجماليا، وتبلغ �سعة قاعة �لن�ساء 600 
�سخ�ض وقاعة �لرجال 800 �سخ�ض وتهدف هذه �الأماكن لتقدمي �خلدمات يف �الأفر�ح 

و�ملاآمت، كما يوجد �أي�سا مطبخ ينا�سب هذه �لقاعات وكافيرتيا ب�سعة 200 مرت مربع.
�لتعليمية  �لفرتة  ت�سبق  �لتي  �لرو�سة  فرتة  خدمات  بتقدمي  �مل�سروع  هذ�  و�سيقوم 
��ستفادة  لتامني  �ملتطوعني  وباال�ستفادة من  �لر�سمية  �ملو�رد  با�ستخد�م  �الإلز�مية، 
�لعامالت منهن، كما �سيتم يف هذ� �ملركز متابعة منو  �ل�سيد�ت من ذلك وخا�سة 
مع  �ملتعلقة  �مل�ساكل  لتاليف  �ملجال  هذ�  يف  �ملخت�سني  مع  و�لتعاون  �الأطفال  وتطور 
�ملتخلفني يف �لنمو من �الأطفال باالإ�سافة �إىل فعاليات ما قبل ملدر�سة �لتي �سي�ستفيد 

منه �الأطفال لتح�سريه ب�سكل جيد للمد�ر�ض وت�سجيعهم على �لدر��سة.
ولتاأمني �لدعم �ملادي لل�سفوف و�ملعاهد و�مل�ساكن ي�ستمل هذ� �مل�سروع على مركز 
جتاري تبلغ م�ساحته 1200 مرت مربع، كما يوجد �أي�سا موقف �سيار�ت تبلغ م�ساحته 

12000 مرت مربع ميّكننا من تاليف �زدحام �ل�سيار�ت يف ذلك �ملكان.
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•  الشيعة في تركيا..
 نظرة عن كثب

وحتدث بع�ض �الخوة �لذين �لتقيناهم عن جذور وجود �مل�سلمني �ل�سيعة يف تركيا 
قائلني" تعود جذور �لت�سيع يف تركيا �إىل �ل�سام، فقد �ّت�سع �لت�سّيع يف بالد �ل�سام 
يف ع�سر �لدولة �حلمد�نّية، و�ملرد��سية ، و�لفاطمّية، حّتى بلغ منطقة �الأنا�سول 

)�ملنطقة �الآ�سيوية من �جلمهورية �لرتكية حاليًا �و ما تعرف باآ�سيا �ل�سغرى(.
وت�سّببت �سر�عات �لعثمانيني و�ل�سفويني يف �لقرنني �خلام�ض و�ل�ساد�ض لتعر�ض 
�ل�سيعة الأب�سع �أنو�ع �لفتك و�لرتهيب و�لظلم و�ال�سطهاد، وهو ما �أدى �ىل تفّرق 

�ل�سيعة يف منطقة �النا�سول وت�ستتهم.

و�أغلب �ل�سيعة �الأتر�ك هم من �لعلويون حيث يتمثلون يف �لقوميات �لعربية و�لكردية 
1995م  عام  يف  �ملعّدة  �لدر��سات  بع�ض  ت�سري  فيما  �الأخ��رى  �لعرقية  و�الأقليات 
و�ملن�سورة يف مكتبة �لكونغر�ض، �أن ن�سبة �ل�سيعة ت�سل �ىل 30% و�أن ما يتم تد�وله 
من �أن �ل�سيعة �التر�ك هم من �لعلويني فقط لي�ض �سحيحا، بل ينت�سبون �ىل طو�ئف 

�الأثني ع�سرية و�لبكتا�سية و�لن�سريية. رغم �ن �الغلبية هم �لعلويون.
وقد ��سارت در��سات �أعدت موؤخرً� �ىل �أن هذه �لطو�ئف على �ملذهب �جلعفري �أو 
ترجع �ىل �ملذهب �جلعفري، �إال �أن ما جرى لهذه �لطو�ئف من ظلم وقمع وتخّفي 

من �ل�سلطات على مدى قرون عديدة، �سّكَل مناخًا منا�سبًا لن�سوء...
�لعلني  �الإ�سالمية برتكيا يف �لظهور  وقد بد�أت �لطائفة �جلعفرية �الثنا ع�سرية 
و�الإعالن عن نف�سها وتنظيم �حتفاالت دينية بعد �سيطرة حزب �لرفاه ذي �مليول 
�الإ�سالمية على �لبلديات عام 1994، و�لو�سول حلكم �لبالد عام 1996 حتت زعامة 

جنم �لدين �أربكان يف �النتخابات �لعامة.
ويرتكز �ل�سيعة �التر�ك يف �ملدن �لرتكية �لرئي�سية ويف و�سط وغرب �النا�سول هذ� 

�ىل جانب �الرياف يف جنوب �سرق تركيا.
وت�سري �أرقام غري ر�سمية �إىل �أن عدد �ل�سيعة يف تركيا زهاء �ل� 18 مليون ن�سمة �أي 

ربع عدد �ل�سكان، و يرتكزون يف مناطق �سمال �سرق تركيا. 
�الثنا  �ل�سيعة  تركيا يف حني ميثل  �سيعة  ن�سبة 70% من جمموع  �لعلويني  وي�سكل 

ع�سرية 20% �ىل 25% ، ويتوزع �لباقي على �لطائفتني �الأخريني.
 " حمافظة  يف  �أي  تركيا،  �سرق  يف  ع�سرية  �الثنا  �الإمامّية  �ل�سيعة  يتو�جد  كما 
قار�ض"، وينتمون �إىل �الأت��ر�ك �الآذري��ني، وتتماثل ثقافة هوؤالء �ل�سيعة مع ثقافة 
ومنهج �إخو�نهم �ل�سيعة يف دول �لعامل. ومن �ملدن �ل�سيعّية �ملهّمة يف هذه �ملحافظة 
مدينة "�يْفِدر"، وهي مدينة يقطنها ثمانية �آالف ن�سمة، ينتمي ُثلثا عددهم �إىل 
�ملذهب �ل�سيعّي �الإمامّي، بينما ينتمي �لُثلث �لباقي �إىل �ملذهب �ل�سنّي، ومنها مدينة 

" ُتْزلوجا " وجميع �سّكانها من �ل�سيعة.
وُيقدر عدد �سّكان مدينة قار�ض � مركز �ملحافظة � ب�سبعني �ألف ن�سمة، ينتمي ثُلثهم 
�إىل �ملذهب �ل�سيعّي �الإمامي، يف حني ُيعد �لثلث �الآخر من �لعلويني، وينتمي �لثلث 

�الأخري �إىل �ملذهب �ل�سنّي.
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• إحياء مراسيم 
عاشوراء

وت�سري �ملعلومات �ىل �ن �رتفاع عدد �أتباع �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم يف تركيا يعود 
لزيادة �لتعرف على هذ� �ملذهب �لذي ميثل �متد�د� لر�سالة �لنبي حممد �سلى �هلل 
عليه و�له عب �أئمة �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم، وكذلك �ساهمت �أقامة مر��سم �لعز�ء 
مبنا�سبة يوم �لعا�سر من حمرم �حلر�م حيث ��ست�سهد �الإمام �حل�سني بن علي بن �أبي 
طالب عليه �ل�سالم يف كربالء عام 61هجري على يد طاغوت ع�سره يزيد بن معاوية 

بن �أبي �سفيان، يف تعريف �لنا�ض مبفاهيم �لنه�سة �حل�سينية كر�سالة �ن�سانية.
وت�سهد �مل�ساجد و�حل�سينيات �لرتكية هذه �ملر��سم �حلزينة يف كل يوم عا�سور�ء من 
خالل نزول مو�كب �لعز�ء �حل�سينية �إىل �ل�سو�رع �الأمر �لذي يوؤدي عاما بعد �آخر �إىل 

زيادة �ملحبني للذرية �لطاهرة للر�سول �الأعظم �سلى �هلل عليه و�آله.
�الأعظم  �لر�سول  �آل  الأتباع  ��سطنبول عام 1989 م�سجد� و�حد�  وقد كان يف مدينة 
ويعود للجالية �الإير�نية هناك، يف حني يوجد �الآن �أكرث من 30 م�سجد� يف هذه �ملدينة، 
ويوجد يف �ملدن �لرتكية �الأخرى مثل �نقرة وبور�سا و�زمري وقار�ض و�غدير �أكرث من 

250 م�سجد� للطائفة �ل�سيعية.
ويبذل حو�يل ع�سرين مليون �سخ�ض من �لعلويني و�أتباع �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم يف 
تركيا جهودهم لت�سجيل يوم �لعا�سر من حمرم �حلر�م عطلة ر�سمية فيما توجد يف 

هذ� �لبلد �لكثري من �ملوؤ�س�سات �لثقافية و�لفكرية �خلا�سة بهم.

•  األرشيف العثماني.. 
صندوق الحضارات 

غري بعيد عن م�سجد �آيه �سوفيا و�سلطان �حمد �لذين يعتب�ن �أهم معامل ��سطنبول، 
تقع �أهم دور �الأر�سيف �لعثماين وهي د�ر �أر�سيف جمل�ض رئا�سة �لوزر�ء يف ق�سر 

يلدز، �لو�قع حتت ��سر�ف مركز �الأبحاث للتاريخ و�لفنون و�لثقافة �الإ�سالمية.
مل ن�ستغرب �ال�ستقبال �للطيف �لذي يبدو �نه �ل�سفة �لغالبة على �هل ��سطنبول، 
حيث �لنظام و�لهدوء و�لرتتيب �لذي تتمتع به د�ر �الر�سيف، و�خلدمات �ملميزة �لتي 
تقدمها هذه �لد�ر للباحثني وطالب �لدر��سات، من بد�ية ت�سّلم �لهوية �لتعريفية 
للباحث ومرور� بامل�ساعدة يف �لبحث و�لتعريف باآلياته و�نتهاء بت�سليم �سور �لوثائق 

�ملطلوبة. وما يتخلل ذلك من خدمات �سيافة و��سرت�حة وم�ساعدة. وقد خل�سنا �ىل 
هذه �ل�سفات من خالل رحلة بحثنا عن وثائق تاريخية خا�سة مبدينة )كربالء( يف 

هذه �لد�ئرة ��ستمرت مدة ع�سرة �أيام...
و�الأر�سيف �لعثماين هو جمموعة �مل�سادر �لتاريخية �لتي تعود �إىل �لعهد �لعثماين، 
وهي ت�سم وثائق تهم 39 بلد� خمتلفا من بينها 19 بلد� يف منطقة �ل�سرق �الأو�سط، 
�آ�سيا، وقب�ض  و�سط  وبلدين يف  �لقوقاز،  بلد�ن يف  وثالث  �لبلقان،  بلد� يف  و11 

باالإ�سافة �إىل تركيا ذ�تها بطبيعة �حلال.
و�أطلق �لباحثون �ملهتمون بدور �الأر�سيف و�لوثائق �لعثمانية �ملوجودة برتكيا م�سطلح 
)�الأر�سيف �لعثماين( على �أر�سيف رئا�سة �لوزر�ء �ملوجود بحي �ل�سلطان �أحمد يف 
مدينة �إ�ستانبول. �أما غريه من دور �الأر�سيف �لرتكية فتذكر مركبة، باإ�سافة �ملقر 
�لذي حتفظ فيه �لوثائق �ملتعلقة بالدولة �لعثمانية. مثل �أر�سيف طوب قابي، �لذي 
يق�سد به �لوثائق �ملحفوظة مبتحف طوب قابي �لو�قع يف �إ�سطنبول �ي�سا؛ و�أر�سيف 
�لبحرية �لذي ي�سكل ق�سمًا من �ملتحف �لبحري �لذي ي�سم عدًد� كبرًي� من �لوثائق 
�خلا�سة بالبحرية �لعثمانية، و�أر�سيف �خلارجية �لذي ي�سم وثائق مهمة عن �لتاريخ 

�لعثماين وعالقاته �خلارجية. 
ويعتب �الأر�سيف �لعثماين �لتابع لرئا�سة جمل�ض �لوزر�ء هو �الأر�سيف �لعاملي �لذي 
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حمن الالنّمي ◄  يكتبها: عبدالرنّ

عاتهم عن  النا�ض يف جتمنّ وبيين  االإعيييالم،  االأيييام يف كثري من و�سائل  جييرى احلديث هييذه 
ل اهلل تعاىل فرجه( بت�سعة اأ�سهر  )ال�سفياين( الذي ي�سبق ظهور االإمام املهدينّ املنتظر )عجنّ
كه حن ظهوره، وربط ذلك باالأحداث العربية االأخرية  ي كما يف بع�ض الروايات ي وعن حترنّ

وباخل�سو�ض ال�سورية منها.
وانق�سم النا�ض يف هذا املو�سوع اىل ثالثة اأق�سام: 

ل اهلل تعاىل  �ض ل�ساحب الع�سر والزمان )عجنّ منهم الَفِرح وامل�ستب�سر بقرب الظهور املقدنّ
فرجه(، فرتاه متابعا تفا�سيل االأحييداث، ويذهب بعيدًا يف حتليالته، ويلبنّ�ض هذا الو�سف 
ة اأو تلك، ويجزم تارة بحدوث �سيناريوهات قد قراأها  الوارد يف الروايات على هذه ال�سخ�سينّ

يف بع�ض الكتب، اأو �سمعها من هذا املحا�سر اأو ذاك ال�سخ�ض.
ر واخلائف من امل�سري املجهول الذي ينتظره، وراح البع�ض من هوؤالء يحاول  ومنهم املتكدنّ
بن  نييزاع  �ساحات  اأننّها  على  الروايات  يف  اإليها  املُ�سار  املييدن  يف  ال�سكن  اأو  االإقامة  جتننّب 

ال�سفياين واليماين، ويح�سب ح�سابات اخلائف املذعور من االآتي. 
والق�سم الثالث من النا�ض وهم النموذج املطلوب يف هذا االأمر، الذين يعتربون كلنّ االأحداث 
�ض، ولكننّ االأهمنّ من تتنّبع  مات للظهور احلتمينّ املقدنّ اجلارية والتي جتري فيما بعد هي مقدنّ
االأحداث وتوايل هذه االإرها�سات واملبالغة يف ترتيب االآثار عليها هو النظر يف حالهم ومدى 
ل اهلل تعاىل فرجه(، وا�ستقباله رافعن  اء ل�ساحب االأمر )عجنّ قابلينّتهم للفوز بالطلعة الغرنّ

له رايات الطاعة والُن�سرة. 
فالروايات التي تبننّ لنا عالئم الظهور وت�سف ال�سرد التاريخي لالأحداث يف اآخر الزمان 
ث عن  كثرية جدًا ولكننّ اأغلبها مر�سلة اأو �سعيفة ال�سند، ويبقى النزر القليل منها ما يتحدنّ
العالئم احلتمينّة مثل اخل�سوف يف البيداء، وال�سيحة بن ال�سماء واالأر�ض، وبزو ال�سم�ض 
له، على خالف املوازين  من املغرب، وك�سوف ال�سم�ض يف و�سط ال�سهر، وخ�سوف القمر يف اأونّ

وال�س املعتادة، وكذلك خروج ال�سفياين واليماين وغري ها من العالئم.
ورغم اأننّ الكثري من الروايات االأخرى �سارت منطبقة يف عامل اليوم، ففي كتاب نور االأب�سار 
الم( قال: »قبل قيام القائم عالمات  �ض171، نقاًل عن االإمام اأبي جعفر الباقر )عليه ال�سنّ
د االإمام )عليه ال�سالم( اأك من  ه الرجال بالن�ساء والن�ساء بالرجال...« ويعدنّ منها: ت�سبنّ
ل  ال�سريف لالإمام املهدينّ املنتظر )عجنّ التي ت�سبق الظهور  ع�سرين عالمة من العالمات 
اهلل تعاىل فرجه( وكلنّ عالمة لها واقع وم�ساديق يف حياتنا اليومية، كظهور اجلور، واإماتة 
ال�سلوات، واتنّباع ال�سهوات، وا�ستحالل الكذب، واأخذ الر�سا، وكة الطالق، وقبول �سهادة 

الزور، وا�ستغناء الن�ساء بالن�ساء، والرجال بالرجال، اىل غري ذلك من العالمات.  
ل اهلل تعاىل فرجه(  ولكننّ االأهمنّ من كلنّ ذلك هو: كيف نقونّي عالقتنا باالإمام املوعود )عجنّ
يات الكثرية، فعلينا  ا جهودًا كبرية اأمام هذه التحدنّ لكي نفوز يف كلنّ االأحوال؟ وهذا يتطلنّب مننّ
اأن نهتمنّ بوقتنا ونعمل وجندنّ وجنتهد ل�سلوك الطريق الذي ينتهي بنا اإىل التوفيق لالن�سواء 
حتت لوائه ال�سريف، والفوز بر�سائه الذي هو من ر�سا اهلل )تبارك وتعاىل(، وذلك مبعرفته 
ق  ال�سغرى والكربى، والرتكيز على ما يعمنّ الغيبة  وقييراءة �سريته قبل غيبته، و�سريته يف 
االإميان بق�سينّته يف نفو�سنا، وخلق االرتباط الوثيق بيننا وبينه، والطلب من اهلل )تبارك 
اأُمرنا به،  وتعاىل( واالإحليياح يف الدعاء بتعجيل فرجه، وهذا هو االنتظار االإيجابي الذي 
د كلمتنا وال جنعل اخلالف  ز �سفوفنا وي�سدنّ بع�سنا بع�سًا كالبنيان املر�سو�ض، ونوحنّ واأن نعزنّ

واالختالف يدبنّ بيننا.

عاتهم عن  النا�ض يف جتمنّ وبيين  االإعيييالم،  االأيييام يف كثري من و�سائل  جييرى احلديث هييذه 

�ال�شفي
الّد من هو بل االمام



ي��ت��ن��اول ت���اري���خ �ل���دول���ة 
�لعثمانية من ن�ساأتها عام 
�إىل  )1299م(  699ه����� 
1342ه�  ع��ام  �نقر��سها 
ثالث  وي��ع��د  )1924م(. 
�أكب �أر�سيف يف �لعامل من 
�لتي  �لوثائق  كمية  حيث 
�لوثائق  وه���ذه  ي�سمها، 
خمتلف  ت���ت���ن���اول  �ل���ت���ي 
�لثقافية  �حل��ي��اة  مناحي 
و�ل�سيا�سية و�القت�سادية و�ل�سحية و�الجتماعية تعد م�سدًر� تاريخًيا مهًما 

لع�سر�ت �لبلد�ن �الآ�سيوية و�الأوربية. بح�سب ويكيبيديا، �ملو�سوعة �حلرة.
�أكرث من  �لتاريخية يف  للوثائق  �أ�سا�سيا  �لعثماين م�سدر�  �الأر�سيف  ويعتب 
�إحدى وخم�سني دولة كانت يف يوم من �الأيام من�سوية حتت �لر�ية �لعثمانية، 
باالإ�سافة �إىل �أنه يت�سمن �لكثري من �لوثائق �لتاريخية �لتي تهم باقي دول 

�لعامل ب�سورة غري مبا�سرة. 
ويقدر خب�ء �الأر�سيف �لعثماين عدد �لوثائق �ملوجودة يف �أق�سام د�ر �لوثائق 
وخم�سني  )مائتني  بحو�يل  �أنقرة  و�لعا�سمة  ��سطنبول  من  كل  يف  �ملتعددة 
مليون( وثيقة. كما يقّدرون ما يخ�ض منها �لعامل �لعربي مبا�سرة باأكرث من 

)ثمانني مليونا(. 
هذه �لوثائق كتبت باللغة �لعثمانية و�إذ� �أخذنا باالعتبار عدم وجود دولة تعتمد 
�للغة �لعثمانية يف �لوقت �حلا�سر فاإنه �سياأتي يوم ال جند فيه �أحد� ميكنه 
�لتعامل مع هذه �للغة، وهذ� يعني �أننا �سُنحرم من �الطالع على ق�سم مهم 
من تاريخنا، لذلك فاإن �حلاجة ما�سة �إىل �إعد�د مرتجمني من هذه �للغة 
�إىل �للغة �لعربية. خا�سة و�أن �التر�ك �أنهو� �سلتهم باللغة �لعثمانية منذ زمن 

طويل عندما �أوقفو� تعّلمها و�لكتابة بها منذ ع�سرينيات �لقرن �ملا�سي.
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على �ضفا الغدير
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الشعور جفاك  أم  الشعر  ظمأ 
كيف تعنو للجدب أغراس فكر
ن��ب��ت��ت-ب��ن )هن��ج��ه( ورب��ي��ع
بع���� وه��ل  النبي  نبع  وسقاها 
غصون ورف��ت  واح��ة  فزهت 
ال��� للقطاف  سالهلا  وأع��دت 
ه���ك���ذا ي���زده���ي رب���ي���ع ع��ّي
��ه ق��ل��وُب ال��ق��وايف رشب���ت ح��بَّ
وت���ال ق��ى هب��ا خ��ي��اٌل ط���روٌب
ظامئ الشعر ههنا يولد الشع�����
فرعي��� ال��ب��الغ��ة  ت��ن��ر  ههنا 
يومًا بكوفان  ح��ول��ه  ه���درت 
وس��ي��ب��ق��ى هي��ز س��م��ع ال��ل��ي��ايل
شتّ� حوله  من  األفهام  تتالقى 

ال�   قليل  العدّو  ال  وي��ع��ودون.. 
ظامئ الشعر ههنا: الشعر والفّن
بدعة الشعر أن تشوب الغديرال��

الغدير كيف يظام من فيه جيري 
ل����ع����ّي هب����ا مت�����ّت اجل�����ذور
العطاء-البذور غمر  بنيه  من 
نمري؟ حيلو  ال��ق��رآن  نمري  ���د 
ون����ام ب��رع��م ون��م��ت ع��ط��ور
غ����ّض م��ن��ا ق���رائ���ح وث��غ��ور
وت��غ��ّن��ي ع���ى ه����واه ال��ط��ي��ور
شطور وجنَّت  أحرٌف  فانتشت 
نضري ول��ف��ظ  غ��ّض��ة  ورؤى 
�����ر  وت��ن��م��و ن���س���وره وت��ط��ري
��ها فتستاف من شذاها الدهور
اهلدير ي��زال  وم��ا   .. ق��ّرت  ث��م 
م��ن��ر م���ن ب��ي��ان��ه م��ْس��ح��ور
���ى ف��ف��ه��ٌم ع���اد وف��ه��م نصري
فقري ال��ص��دي��ق  وال  م��ن��ه  ����زاد 
جهري ال��ب��ي��ان  سمح  وص���وت 
��عذب يف أكؤس القصيد البحور

�شعر :حيدر ال�شالمي
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 مر ب�ملعرواال :ال�شال علي بو عبداا �ق
ا ل م �لق راملن والنهي ع

 مر ب�ملعرواال

 :اجلوا
ب�شم تع�ىل

 �ما ه�را وال ي ول يف حّد نف�ش ل وب
االج�ن اا � م الينة واا � الالء و اجللد 

 ي شوءامل�ء للب�شرة يف الو و�شو نع م �ح�جب �و
االت عند الوشوء وا�  يتعّذر ل في جوا الالء 

املو وا �ش�ا ب

:مر ب�ملعرواال وم
ال�شخ�ء والر وااِليث�ر:

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

»ما  قال:  اأننّه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وعن 
اخللق«  وح�سن  خاء  ال�سنّ على  ِاالنّ  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:  اأننّه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

 .»ال�سخي فِاننّ اهلل اآخذ بيده كلما ع
ااَل�سخياء«.  دار  ة  »اجلننّ واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�ض اميانًا 

ًا«.  اأب�سطهم كفنّ
 :�والعي على اال �ااِلنف

 فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأننّه قال: »الكاد
على عياله كاملجاهد يف �سبيل اهلل« وقال �سلى اهلل 
عليه واآله: »خريكم، خريكم اَلهله« وعنه �سلى اهلل 
فهو  اهله  على  الرجل  اأنفق  »ما  قال:  اأننّه  واآله  عليه 
�سدقة« وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �سبيل اهلل ودينار انفقته يف 
قت به على م�سكن واأعظُمها اأجرًا  رقبة ودينار ت�سدنّ

الدينار النّذي اأنفقته على اأهلك«. 

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

 

 مر ب�ملعرواال :ال�شال علي بو عبداا �ق مر ب�ملعرواال :ال�شال علي بو عبداا �ق
ا ل م �لق راملن والنهي ع

 مر ب�ملعرواال :ال�شال علي بو عبداا �ق مر ب�ملعرواال :ال�شال علي بو عبداا �ق

 مر ب�ملعرواال مر ب�ملعرواال

 :اجلوا
ب�شم تع�ىل

 �ما ه�را وال ي ول يف حّد نف�ش ل وب
االج�ن اا � م الينة واا � الالء و اجللد 

 ي شوءامل�ء للب�شرة يف الو و�شو نع م �ح�جب �و ي شوءامل�ء للب�شرة يف الو و�شو نع م �ح�جب �و
االت عند الوشوء وا�  يتعّذر ل في جوا الالء االت عند الوشوء وا�  يتعّذر ل في جوا الالء 

املو وا �ش�ا ب

:مر ب�ملعرواال وم
ال�شخ�ء والر وااِليث�ر:

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�شيد علي ا�شيني ال�شي�شت� )دام ظله الوارف(

 :اجلوا
ب�شم تع�ىل

 �ما ه�را وال ي ول يف حّد نف�ش ل وب
االج�ن اا � م الينة واا � الالء و اجللد 

 ي شوءامل�ء للب�شرة يف الو و�شو نع م �ح�جب �و
االت عند الوشوء وا�  يتعّذر ل في جوا الالء 

املو وا �ش�ا ب

على اأنف�سهم ولو كان بهم خ�سا�سة(. 
»ما  قال:  اأننّه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وعن 
اخللق«  وح�سن  خاء  ال�سنّ على  ِاالنّ  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:  اأننّه  واآله  عليه  اهلل  �سلى 

 .»ال�سخي فِاننّ اهلل اآخذ بيده كلما ع
ااَل�سخياء«.  دار  ة  »اجلننّ واآله:  عليه  اهلل  �سلى  وعنه 
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�ض اميانًا 

ًا«.  اأب�سطهم كفنّ
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�ض اميانًا 

ًا«.  اأب�سطهم كفنّ
وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »ِان اف�سل النا�ض اميانًا 

 :�والعي على اال �ااِلنف
 فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأننّه قال: »الكاد

 :�والعي على اال �ااِلنف
 فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأننّه قال: »الكاد

 :�والعي على اال �ااِلنف

على عياله كاملجاهد يف �سبيل اهلل« وقال �سلى اهلل 
عليه واآله: »خريكم، خريكم اَلهله« وعنه �سلى اهلل 
فهو  اهله  على  الرجل  اأنفق  »ما  قال:  اأننّه  واآله  عليه 
�سدقة« وعنه �سلى اهلل عليه واآله: »دينار اأنفقته على 
اأهلك ودينار اأنفقته يف �سبيل اهلل ودينار انفقته يف 
قت به على م�سكن واأعظُمها اأجرًا  رقبة ودينار ت�سدنّ

الدينار النّذي اأنفقته على اأهلك«. 

يف اح� العب�داتيف اح� العب�داتيف اح� العب�دات

الوجي وفق فتاوى املرجع الديني االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد علي ا�شيني ال�شي�شت� )دام ظلنّه الوارف(

ا�شتفت�ءات تخ�ص املالب�ص

ب�شم تع�ىل
ن�شتع ر وبمد وال�شا ول

ل دا �مى ال�شيد علي ال�شي�شتالع اآية ا تم
ت�وبر ورحمة ا علي ال�شال

ا�شتفت�ءات تخ�ص املالب�ص
الن�ش�ئية  الدالية  املالب�ص   شويعر املالب�ص  بيع  الت   �ش�ا بعص   ص�

ةش�ة وشب�شورة وا
اجلوا   ب�سمه تعاىل: ال يجوز عر�سها اإذا كانت موجبا الإثارة الفتنة النوعية.

�ص بعص ا�ش �الت بيع املالب�ص يعرشو �شورا لن�ش�ء حقيقي�ت ب�ملالب�ص 
املالب�ص نه� دع�ية لهذعلى ا ق ليةالدا

ج�ت جدايه� �شورا لن�ش�ء مت ل تة علىشع الص يالبعص�
 ج�ت ممالب�ص عليه� �شور لن�ش�ء مت والن�ش�ء يلب�شو �الرج ص مالبع ص�

ني�ت واملمثالت وامل
اجلوا  2و3و4: ال يجوز ذلك لكونه اإ�ساعة للفاح�سة وترويج للف�ساد.

 نة�مليالبال�شت  م م�شنوعة  للن�ش�ء   ي�  وتل املالت  بعص   ص�
 يه� الثد ي يم� ب� شمة� ي�التم ذو �ص املالب�ص عليهص عررل

ل و �شوا
نف�ش واال اال�شو ع اجلوا اجلوا

   �رج يه�  يبيع  الدالية  الن�ش�ئية  املالب�ص  بيع  الت   �ش�ا بعص   ص�
علنية  ب�شورة  املالب�ص   ح  حو  بينه  الال  ويتخل  منه الن�ش�ء   وت�ش

 ل و ة القي��ص ونوع القم��ص ونعومتص معررل
اجلوا  ال بد اأن يكون الكالم مع مراعاة احل�سمة وعدم املفاكهة واملزاح.

�ص بعص الن�ش�ء يلب�ش اجلور بلو الب�شرة �م� ي الن�ر انه�  الب�شة 
ورلل

اجلوا   ال باأ�ض بذلك مع كونه �ساترا للب�سرة ولكن ال يجوز اإظهاره لو كان مندرجا يف الزينة.

 اح� الوشوء
ش�ال 

 م�ش�لة  : ال�ش على ق�شم : ار��شي 
وترتيبي  ويتق ال�ش االر��شي بم�ص 
 ش�ال وام�   واحدة دعة  امل�ء  يف  اجل�شد 
الرا�ص   ش�  م  ي بد   ال  التيبي 
 م  اال  اجل�ن  ش�      والا والرقبة 
 ووي ي�شر مناال اجل�ن ش�  اجل�شد
يف مع انواع ال�ش  عدا �ش املي االآتي 
بي�ن  ا ي�ش البد بعد الرا�ص والرقبة 
رع�ية   دو  م  �تدري او  واحدة  دعة 

 ي�شرواال اال اجل�نب ب تيال
 م� ي�ش ش�يف ال ي�ش :   لة�م�ش 
 ب�حتوا امل�ء  وه�رة  النية   م الوشوء  يف 
 وعد اجل�شد  اعش�ء  وه�رة   القوا
وجود م�نع �شرعي م ا�شتعم� امل�ء �ملرص 
 نما  ا  بنف�ش شل� ت�شيب��شر امل وا

 :مريشوء يف االو ع ش�ويختلف ال
 احدم�  ان ال ي�ش يف �ش  عشو 
 شف�اال اىل  االعلى   م  شل�  وي  ا ن� 

شوءيف الو � �م
 و  الث�  ان ال ي�ش يف ال�ش املواالة 
 ش�  يم الوشوء  يف   � م�  والتت�بع 
الرا�ص والرقبة  �ش بقية اجل�شد بعد 

  ويلة ن� مدة وا
يف  اجلبة   ح  ري  :   م�ش�لة   
ال�ش  عدا �ش املي  م� � ير يف 
الوشوء  ولن يختلف عن ب�ن ا�  يف 
 لف بامل يتخ و جرا ة قرشع اجلبمو
ال�ش مع امل�ش على اجلبة  والتيم  وام� 
 �ت�شاال علي يتع شر� شعيف املو � ا

 ةعلى اجلب مع امل�ش
 �بش�دة ابع ش�ال ي : لة�م�ش 

ي : 
ا  اجلن�بة   ايص   النف��ص 

  م�ص املي  املوت و   شة�اال�شت  د

 تم
ف اال�شريف الن �ال�شيد ال�شي�شت

اجوبة امل�ش�ئ ال�شرعية
رج
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◄اإعداد: هيئة التحرير

 الال النهي ع
ات ا يف

اآراء قهّيةاآراء قهّيةاآراء قهّيةاآراء قهّيةاآراء قهّيةاآراء قهّيةاآراء قهّيةاآراء قهّيةاآراء قهّيةاآراء قهّيةاآراء قهّيةاآراء قهّيةاآراء قهّيةاآراء قهّيةاآراء قهّيةاآراء قهّيةاآراء قهّية

يتخ امل�سار ني التق�س واالام  مواس اأعة مكة املعمة واملدينة املنو وم�سد 
   س يت اأ التق�س ل ر ال�سائللم�سا مال�س علي رم احل�سنيو ةالكو
املواس ل و اأسل وا كا التق�س اأو وكر ماعة ات�سا التخي  مكة 
 التخي ر اأاوال لقاالبلدين م  بوت التخي ال يبعد ولكن دينامل�س واملدينة

واليو هرالقبة امل  ا �وال يخت مال�س علي رم احل�سني ام  ا

  ةوالكو  واملدينة املنو  مةمكة املع  عةاالأماكن االأ  ني الق�سر والتمام رامل�سا يتخ
ورم احل�سني علي ال�سم  للم�سار ال�سائ ل التق�س اأ يت س   املواس ل و 
اأسل وا كا التق�س اأو  وكر ماعة ات�سا التخي  البد الة �سادا 
  ا التخي ر اأاوال  واأ ت�سااال كا وا لقايها م بوت التخي اليبعد ولكن
 ان من كل اعا سرينم�سة وع قدا سريالالق ييما ي مال�س رم احل�سني علي

 يلد اامل�س ع عن ويخر كواحلد امل  ةواالأ ع لتد

ه(  �ض �سرنّ بن اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد اأبي القا�سم اخلوئي )قدنّ
واآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظلنّه الوارف(

قّد�ص �شّر اخلوئي ال�شيد ابو الق��ش مى املرحوالع اآية ا

الوار ل دا �مى ال�شيد ال�شي�شتالع اآية ا

�الق�شر والتم ب التخي  
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:را�ست 
على  وكييان  العلماء،  كبار  وتتلمذ عند  بغداد،  در�ييض يف 
ات�سال مبا�سر بنائب االإمام املهدي عليه ال�سالم، وكان 
والروايات  االأحاديث  بنقل  قام  �سة.  املقدنّ تعاليمه  ي  يلبِّ
عن نونّاب االإمام املهدي عليه ال�سالم، كعثمان بن �سعيد، 

د بن عثمان، وح�سن بن روح. وحممنّ

 :ل الإ�سكافي سا 
اأننّ  ما جاء يف املقدمة التحقيقية لكتاب )التمحي�ض( 
م�سايخ  منهل  العلم من  ارتييوى  قد  )اال�سكايف(  املوؤلنّف 
اأوىل  قييد  وكيييان  عليهم،  وتتلمذ  يح�سون،  ال  كثريين 
هنا  نذكر  بعده،  الالحق  اجليل  برتبية  كبريًا  اهتمامًا 

بوجه االخت�سار اأ�سماء بع�ض م�سايخه:
1.  اإبراهيم بن �سالح النخعي.

2.  اأبو عمر العمري )عثمان بن �سعيد(.
3.   همام بن �سهيل )والده(.

4.  اأحمد بن اإدري�ض.
5.   اأحمد بن احل�سن املعروف بابن اأبي القا�سم.

6.   اأبو جعفر اأحمد بن مابندار )خاله(.
الفزاري  املالك  بن  حممد  بن  جعفر  عبداهلل  اأبييو    .7

الكويف.
8.   حميد بن زياد الكويف )الدهقان(.

9.   عبداهلل بن جعفر احلمريي وغريهم.

:ص تالمذتر ا�شم�ء بعونذ
لَُّعكرَبي. 1.  اأبو حممد هارون بن مو�سى التَّ

2.   اأبو احل�سن اأحمد بن حممد بن عمران بن مو�سى  بن 
اجلراح اجلندي.

3. اأبو القا�سم جعفر بن حممد بن قولويه
الكاتب  بن جعفر  اإبراهيم  بن  اأبييو عبداهلل حممد    .4

النعماين املعروف بابن اأبي زينب.
5.   حممد بن العبا�ض بن املاهيار وغريهم.

 اا الما في  ا ا ي:
اأقوال العلماء فيه ونذكر منها ما يلي:

همام  بن  د  علي حممنّ اأبا  اإننّ  الطو�سي:  ال�سيخ  قال   -1
االأ�سكايف عامل، جليل، وثقة، وقد نقل روايات كثرية عن 

املع�سومن عليهم ال�سالم.
د بن همام االأ�سكايف من اأِجلنّة  2ي قال النجا�سي: اإننّ حممنّ
اأ�سحابنا، ومن كبار قدماء ال�سيعة، وله منزلة عظيمة، 
على  الييرجييال  علماء  اأجمع  وقييد  كثرية.  رواييييات  ونقل 
فه يف كتابه الفهر�ست: »حممد  وثاقته، كما اأننّ ال�سيخ عرنّ
ثقة،  القدر،  جليل  علي،  اأبييا  ى  يكننّ االإ�سكايف  همام  بن 
اأورد يف رجاله  اأي�سًا قد  له روايات كثرية«، والنجا�سي 
الكاتب  اأبي بكر همام بن �سهيل  ما ن�سه: »حممد بن 
االإ�سكايف �سيخ اأ�سحابنا ومتقدمهم، له منزلة عظيمة، 

كثري احلديث«. 

 سكافي�ال ما  حم سيال 
 – و م 

اال�ش�يف   ال�شي ولد 
بقرية    شنة� يف 
الب�شرة   ب  �ش�اال
 راعال والوة يف 
 ال موا يف بي �ن�ش
 ال�شال  عليه  البي
ي  ب  م بوا � حي
 رالع�ش ش�ا �ماال
 لو  الش�ال  علي
 ا قالدع�ء ل من
 رد �ء   ��ش�  داول
 ّ�ب  ال�شال علي �ماال
 لال ل �ا�شت ا

ّمد ب قر
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وي�ست�سفنّ من االأخبار الواردة اأن االإ�سكايف كانت له ِع�سرة مع النواب اخلوا�ض 
الإمام الع�سر )عج(، و هذا االأمر بنف�سه دليل على علونّ �ساأنه وف�سل منزلته عند 
ا جند ال�سيخ اأبا عمرو العمري وهو من النواب اخلوا�ض قد  االأ�سحاب، كما اأنننّ
فني نف�سك...(  فني نف�سك فاإنك اإن مل تعرِّ اأمال عليه الدعاء املعروف )اللنّهم عرنّ

فهي داللة علي اأن مكانته عندهم هي اأ�سمي من ال�سحبة و املجال�سة.

 اآثار الإ�سكافي: 
قد ذكر البن همام كتاب اآخر غري التمحي�ض حتت عنوان »االأنوار يف تاريخ 
)تواريخ( االأئمة االأطهار«، وقد نقل عن هذا الكتاب عدة من العلماء، منهم 
الطاوو�ض  وابيين  املعجزات«،  »عيون  كتاب  يف  عبدالوهاب  بن  ح�سن  ال�سيخ 
اأيديهما ومل يقف  اأننّ الكتاب كان يف متناول  يف كتاب »فرحة الغري«، ويبدو 
االآخرون اإال على منتخبات منه، منهم العالمة املجل�سي الذي نقل �سيئًا من تلك 

يف »البحار«، والزنوزي يف »جواهر االأخبار«. 

 التمحي�ص للإ�سكافي: 
ِذيَن  �َض اهلُل الَّ لقد اقتب�ض ا�سم كتاب )التمحي�ض( من االآية الكرمية: »َوْلُيَمحِّ
َحَق الكاِفِريَن« ومعناه التنقية واجللي ومراد املوؤلف من ت�سمية هذا  اآَمُنوا ومَيْ

الكتاب هو تنقية اإميان املوؤمنن وجالوؤه و�سقله. 
دوافع التاأليف: 

يذكر املوؤلف يف مقدمة الكتاب دوافع ت�سنيفه له ويقول: »و ملا راأيت ما �سملني، 
والع�سابة املهدية من االإختبار والالأواء والتمحي�ض واالإبتالء يف باب معي�ستها، 
وت�سرف اأحوال الدنيا بها و االمتحان، رافعًا من اهلل الكرمي بها وح�سن نظر 
منه لها، وكرهت اأن يخرج ذلك دين من مل يعرف موقع الف�سل والعدل فيه 
واملنة عليه به، ويقدح يف اعتقاد من مل يت�سل به ما ات�سل بي، وعلمت بغمز ما 
قاله النبي والو�سي واالأئمة )�سلوات اهلل عليهم اأجمعن( يف هذا املعنى، وما 
ذكروه من اأحوال �سيعتهم وم�سارعة البالء اإليهم متحي�سًا عنهم، وكفارات 
لذنوبهم، وما ب�سروهم به من حميد العواقب فيه، ونبهوا عليه من تف�سل اهلل 
ة ورحمة، علمت هذا الكتاب وترجمته: )كتاب التمحي�ض(،  عليهم بذلك منا مننّ

وا�ستققُت ترجمته من معناه، وذكرُت فيه وجوَه االإختيار من اهلل جلنّ ثنائه لعباده 
دين، واأ�سفُت اإليه ما جان�سه، و�سممت  املوؤمنن، ومتحي�سه عن اأوليائه املوحنّ

اإليه ما �ساكله من ال�سرب والر�سا والزهد فيما يفنى لتكمل الفائدة«. 
مو�سوع الكتاب وحمتوياته: 

اإننّ مو�سوع الكتاب االأ�سلي ح�سبما يفهم من عنوانه )التمحي�ض( يدور حول 
الهموم واالإبتالءات التي يبتلي بها املوؤمنون فتكون و�سيلة لتطهريهم وتزكيتهم 
من الذنوب، و�سببًا لنيلهم الدرجات ال�سامية االإلهية واملراتب العليا الرحمانية، 
ففي هذا الكتاب يعترب البالُء موهبًة ونعمة اإلهية، ال يتذونّق حالوتها وال يتمتنّع 
الباليا واالإبتالءات تختلف باختالف  اأننّ هذه  بيد  اإال خوا�ضنّ عباد اهلل،  بها 
درجات العباد ومراتبهم، ولها األوان خمتلفة من نق�ض يف االأموال واالأنف�ض 
وحتمل امل�سائب والدواهي ومن البديهي اأننّ لالأنبياء واالأولياء ن�سيب اأوفر يف 
ت  هذا املجال. قد اأورد املوؤلنّف يف نهاية كتابه جمموعة من االأحاديث التي تطرقنّ
اإيل طريقة املواجهة لهذه الباليا، وذكر ما يعطى  ال�سابرون وال�ساكرون جتاه 

هذه االإبتالءات من االأجر والثواب. 
وجاء الكتاب يف ت�سعة ف�سول وهي كما يلي: 

1ي �سرعة البالء اإىل املوؤمن. 
2ي تعجيل التمحي�ض عن املوؤمن.
3ي التمحي�ض بالعلل واالأمرا�ض.

 . 4ي التمحي�ض باحلزن والهمنّ
5ي التمحي�ض بذهاب املال ومدح الفقر، واأننّ اهلل اختار االآخرة للموؤمنن.

6ي وجوب االأرزاق واالإجمال يف الطلب.
7ي ح�سن اختيار اهلل للموؤمنن ونظره لهم واإن كانوا كارهن.

8ي مدح الفقر وترك ال�سكوى واليقن والر�سى بالبلوى.
دين.  9ي يف اأخالق املوؤمنن وعالمات املوحنّ

اإح�ساء اأبواب التمحي�ض و اأحاديثه: 
اإننّ هذا الكتاب ي�ستمل على 171 حديثًا يف 19 بابًا، نقلت االأحاديث عن النبي 

�سلى اهلل عليه واله واالأئمة عليهم ال�سالم حتى االإمام الر�سا عليه ال�سالم. 

37ذو احلجة   1433هيي



كلمة التوحيد توحيد الكلمة
وعندما قال املرحوم اآية اهلل ال�سيخ حممد ح�سن كا�سف الغطاء هذا العامل املجاهد 
الفذ : " بني اال�سالم على كلمتن  كلمة التوحيد، وتوحيد الكلمة " فقد ربط بن 
اال�سل والفرع. فكلمة التوحيد التنف�سل عن توحيد الكلمة ، فمن يوؤمن باهلل الميكن 
ان يجمع اىل هذا االميان ، االميان بار�سه او قوميته او عن�سره ... واإذا كان اجلمع 
بن االميان باهلل واالميان باالعتبارات االخرى ممكنا ، فماذا تعني اال�سنام - اذن 
- ؟ وهل كان االن�سان غبيًا يف التاريخ اىل درجة انه اليعلم ان هذا ال�سنم مل يخلقه 
، وذلك االن�سان اجلاهلي الذي كان ي�سنع �سنمًا من التمر حتى اذا جاع التهمه اأفلم 
يكن يعلم ان هذا ال�سنم لي�ض اإلهه ؟ بلى انه كان يعلم بذلك ، ولكنه كان قد جعل 

من التمر رمزًا لقبيلته .
- قد اأر�سل ر�سله لكي ينقذوا الب�سرية من ماآ�سيها، ويقدموا اليها  اإن اهلل -عزنّ وجلنّ
االأ�س�ض  بينوا  فقد  اخييرى  جهة  ومن   ، �سعادتها  ب�سمان  والكفيلة  الناجعة  احللول 
الوا�سحة واملتينة الإقرار الوحدة بن بني اآدم . ولعلنا ال نبالغ اإذا قلنا ان ن�سف القراآن 
الكرمي يعالج هذه امل�سكلة احلادة يف حياة االن�سان ، وكلما ا�ستطعنا ان نقرتب من روح 
القراآن، وجوهر اآياته احلياتية واحل�سارية، ا�ستطعنا ان نكون مبنجى عن هذا الداء 

الع�سال  اي داء ال�سراع بن بني اآدم .
ان الوحدة لن تقوم بالقوة ومن خالل الدكتاتورية كما انها الميكن ان تقوم على ا�سا�ض 

موقي احمد مرا  •

�ء الثاجل

ب�الوش�ع   �لما ادنى   ل مخل�ص     ��يتمن امنية  اال�شالمية  الوحدة   
المدقة ب�ال�شال والم�شلمي  وال ي�ش احد ي ا الم�شلمي ي ام�ص ال�جة 
�شوة  ورع   شال�اال  ع يه�   ال   الخى   وتقري اال�شالمية  الوحدة  الى 
 وت�شت شال�اال الشمالتفرقة ا وا وة بينهوا�شر االوتقوية ا الم�شلمي

 وائف متن�حرةو ر لىا تلهوت الم�شلمي شم�
ا الوحدة اال�شالمية ت�شب الى حد بير ال�شة والع�ية ي ال�شد � ا 
 شميعة� نوا ب�شيرة عين هذا يعني ا ية�ة والعالن� يتمتع ب�ل�ش �قلن� ب
 ج�شد اعش�ء   و  ب��شتمرار ينبص   وقلب  ت�شعى  ورجل  تعم  يد  وا
 وعي مته�و على ج�ش ت�شد ا  ية اليم�الع  � ل شليمة  وبن�ء على�
عمي�ء  ويد �شالء  ورج عرج�ء  ا ا ال�ش م ذا النوع ال يم ا يو�شف 
 وت البد ا ا  مة الواحدةب�لن�شبة الى اال �ذا الو  �متع ج�ش ب�ن
ي ذ االمة ع�شرات ال�شرو والعوام لي تو امة واحدة  ات د واحد 
 ى منا ا�شتشد الواحد ا�ل� ووت  لع واحدوت  ية واحدةوا�شتراتي 
ال�شريف   ديال  يقو م�    والمى  ب�ل�شهر  االعش�ء  �ش�ئر   ل تداعى  عشو 
  النت�ش�ص  ولنن�     راا  م يتقع  ج�شمن�   نر ا�شالمية  �مة   ون  
  ي التوا ليتران� من�ش  �من�الى ع يال�ش حتى ت�ش وال ن�شعر ب�الل
وال�شع�رات  واال�شم�ء  واالو � وب�شورة ع�مة �نن� نعي�ص ح�لة ريبة م� 

 �شل� تع�لى به� م ا ان

الوحدة االسالمية
وامكانية التحقيق
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الوة املدعومة باالعالم ، وهذه الوة لن حتل م�ساكل الب�سرية .
ان الوحدة الميكن ان تبنى على ا�سا�ض املال م�سافا اىل االعالم )َلْو اأَْنَفْقَت ما يِف 
ْفَت َبْنَ ُقُلوِبِهْم (، وال على ا�سا�ض القوة م�سافة اىل االعالم ، بل  ااْلأَْر�ِض َجميعًا ما اأَلَّ
تقوم على ا�سا�ض العقل م�سافا اىل الوحي . ان العقل هو احلجة الباطنة، والوحي هو 
الذي يثري دفائن العقل، ويفجر طاقات الفكر ، وهو احلجة الظاهرة هلل �سبحانه على 

العباد ، وهو اال�سا�ض املتن للوحدة . 

تقوى اهللا واالعتصام 
بحبله اساس الوحدة اإلسالمية 

ُقوا اهلَل َحقَّ ُتقاِتِه  اإن اهلل تعاىل قد بن اأ�س�ض الوحدة يف قوله : )يا اأَيَها الَّذيَن اآَمُنوا اتَّ
ُقوا َو اْذُكُروا ِنْعَمَة  ُموا ِبَحْبِل اهلِل َجميعًا َوال َتَفرَّ وُتنَّ اإاِلَّ َو اأَْنُتْم ُم�ْسِلُموَن. َواْعَت�سِ َوال مَتُ

َبْحُتْم ِبِنْعَمِتِه اإِْخوانًا( . اهلِل َعَلْيُكْم اإِْذ ُكْنُتْم اأَْعداًء َفاأَلََّف َبْنَ ُقُلوِبُكْم َفاأَ�سْ
لالإحتاد  مقدمة  التقوى  الأن  تقاته  حق  بالتقوى  املوؤمنن  وتعاىل  �سبحانه  اهلل  اأمر 
والتاآخي. ويف احلقيقة اأن الدعوة اإىل االإحتاد دون اأن ت�ستعن هذه الدعوة وتنبع من 
ة، ولهذا  اجلذور اخللقية واالإعتقادية، دعوة قليلة االأثر، اإن مل تكن عدمية االأثر باملرنّ
يركز االإهتمام يف هذه االآية على معاجلة جذور االإختالف، واإ�سعاف العوامل امل�سببة 
ا ال �سكنّ فيه اأن »حق التقوى« يعد من اأ�سمى  للتنازع يف �سوء االإميان والتقوى. وممنّ
درجات التقوى واأف�سلها الأنه ي�سمل اجتناب كلنّ اإثم ومع�سية، وكلنّ جتاوز وعدوان، 
. ومن البديهي اأن القيام بهذا االأمر كغريه من االأوامر االإلهية،  واإنحراف عن احلقنّ

يرتبط مبدى قدرة االإن�سان وا�ستطاعته )فاتقوا اهلل ما ا�ستطعتم( .
اإن التقوى نوع من االحرتاز اإذا كان تقوى اهلل �سبحانه كان جتنبا و حترزا من عذابه و 
ذلك اإمنا يتحقق باجلري على ما يريده و يرت�سيه فهو امتثال اأوامره تعاىل، و االنتهاء 
عن نواهيه، و ال�سكر لنعمه، و ال�سرب عند بالئه، و باجلملة تقوى اهلل �سبحانه اأن 

يطاع و ال يع�سى و يخ�سع له فيما اأعطى اأو منع.
لكنه اإذا اأخذ التقوى حق التقوى الذي ال ي�سوبه باطل فا�سد من �سنخه كان حم�ض 
العبودية التي ال ت�سوبها اإنية و غفلة و هي الطاعة من غري مع�سية، و ال�سكر من غري 
كفر، و الذكر من غري ن�سيان، و هو االإ�سالم احلق اأعني الدرجة العليا من درجاته، و 
على هذا يرجع معنى قوله: و ال متوتن اإال و اأنتم م�سلمون اإىل نحو قولنا: و دوموا على 

هذه احلال حق التقوى حتى متوتوا. 
واالأمر الثاين هو االعت�سام بحبل اهلل تعاىل حيث قال: و اعت�سموا بحبل اهلل جميعا 
.اإن التم�سك باآيات اهلل وكتابه و ب�سنة ر�سوله هو اعت�سام باهلل، ماأمون معه املتم�سك 
فاإن  الكتاب،  بذيل  الر�سول مت�سك  بذيل  التم�سك  و  الهدى،  له  املعت�سم، م�سمون 
الكتاب هو الذي ياأمر بذلك يف مثل قوله )و ما اآتاكم الر�سول فخذوه و ما نهاكم عنه 
فانتهوا(  . و قد بدل يف هذه االآية االعت�سام املندوب اإليه يف تلك االآية باالعت�سام 
بحبل اهلل. فاأنتج ذلك اأن حبل اهلل هو الكتاب املنزل من عند اهلل، و هو الذي ي�سل 
ما بن العبد و الرب و يربط ال�سماء باالأر�ض، و اإن �سئت قلت: اإن حبل اهلل هو القراآن 
و النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( . اأكد اهلل �سبحانه وتعاىل على املوؤمنن بعدم 

 التفرقة بعد االعت�سام بحبله -تعاىل- حيث قال : وال تفرقوا

بعد اأن اأو�سى اهلل تعاىل املوؤمنن مبالزمة اأعلى درجات التقوى ، يدعوهم ب�سراحة 
الفرقة  واإيييجيياد  التجزئة  ممار�سات  كييلنّ  وجييه  يف  والييوقييوف  االإحتييياد،  م�ساألة  اإىل 
)واعت�سموا بحبل اهلل جميعًا وال تفرقوا(. وفيما يرتبط بحبل اهلل تعاىل لي�ض هناك 
ي يف احلقيقة ي اأي اختالف وت�سارب بن االأقوال الأن املراد من احلبل االإلهي هو كلنّ 

 ا د دو�ىل االالدعوة ا  
ت�شتع ذ الدعوة وتنبع م اجلذور 

 ردعوة قليلة اال عتق�ديةاخللقية واال
ا  ت عدة االر ب�ملّرة  
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و�سيلة لالإرتباط باهلل تعاىل �سواء كانت هذه الو�سيلة هي االإ�سالم، اأم القراآن الكرمي، 
اأم النبي واأهل بيته الطاهرين. وبعبارة ُاخرى فاإن كلنّ ما قيل يدخل باأجمعه يف مفهوم 

ما يحقق »االرتباط باهلل« -�سبحانه وتعاىل-.
ًا من واقع االأُمة االإ�سالمية الأثر االإرتباط باهلل  ثمنّ اإن القراآن بعد كلنّ هذا يعطي مثااًل حينّ
وهو يذكر نعمة االإحتاد واالأُخوة ويدعو امل�سلمن اإىل مراجعة املا�سي املوؤ�سف، ومقارنة 
ذلك االإختالف والتمزق بهذه الوحدة القوية ال�سلبة. ثم اأ�سار باأهمية الوحدة هذه 

املوهبة االإلهية التي ال حتققنّ اإالَّ يف ظل التعاليم االإ�سالمية واالإعت�سام بحبل اهلل.
ولذلك ن�سب اهلل -تعاىل- تاأليف قلوب املوؤمنن اإىل نف�سه )فاألف بن قلوبكم( اأي 
اأن اهلل األف بن قلوبكم، وبهذا التعبري ي�سري القراآن الكرمي اإىل معجزة اإجتماعية 
عظيمة لالإ�سالم، الأننا لو الحظنا ما كان عليه العرب واملجتمع اجلاهلي من عداوات 
واختالفات وما كان يكمن يف القلوب من اأحقاد طويلة عميقة وما تراكم فيها من 
�سغائن م�ستحكمة، وكيف اأن اأقل �سرارة �سغرية اأو م�ساألة جزئية كانت تكفي لتفجري 
احلييروب، وانييدالع القتال يف ذلك املجتمع امل�سحون باالأحقاد، وخا�سة بالنظر اإىل 
تف�سي االأمية واجلهل املالزم عادة لالإ�سابة باللجاج والعناد والع�سبية، فاإن اأفرادًا من 
هذا النوع من ال�سعب اأن يتنا�سوا اأب�سط اأُمورهم فكيف باالأحداث الدامية الكربى ؟ 
د ال�سفوف،  ومن هنا تتجلى اأهمية املعجزة االجتماعية التي حققها االإ�سالم حيث وحنّ
واألنّف بن القلوب، واأن�سى االأحقاد، تلك املعجزة التي اأثبتت اأن حتقيق مثل هذه الوحدة 
وتاأليف تلك القلوب املتنافرة املتباغ�سة، واإيجاد اأُمة واحدة متاآخية من ذلك ال�سعب 

املمزق اجلاهل ما كان ليتي�سر يف �سنوات قليلة بالطرق والو�سائل العادية .
نعم حذر اهلل -�سبحانه و تعاىل- املوؤمنن من التفرقة واالختالف حيث قال : )و ال 

تكونوا كالذين تفرقوا و اختلفوا من بعد ما جاءهم البينات( .
ال يبعد اأن يكون قوله: من بعد ما جاءهم البينات متعلقا بقوله: و اختلفوا فقط و حينئذ 
كان املراد باالختالف التفرق من حيث االعتقاد، و بالتفرق االختالف و الت�ستت من 
حيث االأبدان. و قدم التفرق على االختالف الأنه كاملقدمة املوؤدية اإليه الأن القوم مهما 
كانوا جمتمعن متوا�سلن ات�سلت عقائد بع�سهم ببع�ض و احتدت بالتما�ض و التفاعل، 
و حفظهم ذلك من االختالف فاإذا تفرقوا و انقطع بع�سهم عن بع�ض اأداهم ذلك 
اإىل اختالف امل�سارب و امل�سالك، و مل يلبثوا دون اأن ت�ستقل اأفكارهم و اآراوؤهم بع�سها 
عن بع�ض، و برز فيهم الفرقة، و ان�سقت ع�سا الوحدة فكاأنه تعاىل يقول: و ال تكونوا 
كالذين تفرقوا باالأبدان اأوال، و خرجوا من اجلماعة، و اأف�ساهم ذلك اإىل اختالف 

العقائد و االآراء اأخريا.
و قد ن�سب -تعاىل- هذا االختالف يف موارد من كالمه اإىل البغي. قال تعاىل: )و 
ما اختلف فيه اإال الذين اأوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم( ، مع اأن ظهور 
االختالف يف العقائد و االآراء �سروري بن االأفراد الختالف االأفهام. ولكن كما اأن 
ظهور هذا االختالف �سروري كذلك دفع االجتماع لذلك، و ردة املختلفن اإىل �ساحة 
االحتاد اأي�سا �سروري. فرفع االختالف ممكن مقدور بالوا�سطة، و اإعرا�ض االأمة عن 

ذلك بغي منهم، و اإلقاء الأنف�سهم يف تهلكة االختالف.
و قد اأكد القراآن الدعوة اإىل االحتاد، و بالغ يف النهي عن االختالف، و لي�ض ذلك اإال ملا 
كان يتفر�سه من اأمر هذه االأمة، اأنهم �سيختلفون كالذين من قبلهم بل يزيدون عليهم 
يف ذلك. و من داأب القراآن اأنه اإذا بالغ يف التحذير عن �سيء و النهي عن اقرتافه، كان 
ذلك اآية وقوعه و ارتكابه، و هذا اأمر اأخرب به النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اأي�سا 
كما اأخرب به القراآن، و اأن االختالف �سيدبنّ يف اأمته ثم يظهر يف �سورة الفرق املتنوعة، 

و اأن اأمته �ستختلف كما اختلفت اليهود و الن�سارى من قبل. 
و قد �سدق جريان احلييوادث هذه امللحمة القراآنية فلم تلبث االأمة بعد ر�سول اهلل 

)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( دون اأن تفرقوا �سذر مدر، و اختلفوا يف مذاهب �ستى يكفر 
بع�سهم بع�سا من لدن ع�سر ال�سحابة اإىل يومنا هذا، و كلما رام اأحد اأن يوفق بن خمتلفن 

منها اأولد ذلك مذهبا ثالثا.
و الذي يهدينا اإليه البحث بالتحليل اأن اأ�سل هذا االختالف ينتهي اإىل املنافقن الذين يغلظ 

القراآن القول فيهم و عليهم و ي�ستعظم مكرهم و كيدهم .
و مل يلبث النا�ض دون اأن وجدوا اأنف�سهم و قد تفرقوا اأيادي �سباأ، و باعدت بينهم �ستى املذاهب، 
و ا�ستعبدتهم حكومات التحكم و اال�ستبداد، و اأبدلوا �سعادة احليوة ب�سقاء ال�سالل و الغي .

الوحدة التعني إلغاء المعتقدات 
عندما ندعو اىل الوحدة االإ�سالمية بن ال�سنة وال�سيعة، فان هذا اليعني ان يرتك 
ال�سني مذهبه ، ويرتك ال�سيعي مذهبه ، وال يعني ان يرتك اي واحد منهم معتقداته 
وتقاليده ، بل يعني ايجاد عالقة احلب ، ورابطة االيثار ، والتوحيد بن الطائفتن. 
وهذه الرابطة متتنها االيات القراآنية ، وتنميها مفاهيم العقل الذي يجلبه وينميه 

الوحي.  
ولذلك جند االآيات القراآنية تبن لنا ا�سا�ض الوحدة بن ابناء االأمة اال�سالمية قائلة 
: ان هذا اال�سا�ض هو ا�سا�ض احلب وااليثار واجلهاد ، واخلروج من �سح الذات اىل 
ان  ا�ستطعنا  االفق  انف�سنا عرب هذا  نربي  ان  ا�ستطعنا  ما  ومتى  رحاب احلقيقة. 
نحقق الوحدة بن انف�سنا على تلك اال�س�ض ، وا�ستطعنا ان ندعو االآخرين اىل هذه 

الوحدة  .
والوحدة االإ�سالمية ال بد اأن تعطي كل م�سلم احلرية الكاملة يف البحث والتحقيق 
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عن جميع املعتقدات واالآيات القراآنية والروايات النبوية املرتبطة بها. ومن هنا، 
كان من ال�سروري على كل م�سلم اأن يبحث يف هذا املو�سوع بكل اهتمام وبعيدا 
والدفاع  احلقة  االآراء  اكت�ساف  يحاول جهده يف  واأن  و ع�سبية.  تقليد  كل  عن 
اأتباع  جميع  على  ويجب  االإ�سالمي.  للعامل  العامة  بامل�سلحة  يهتم  واأن  عنها 
املذاهب املختلفة التفرقة وال�سراع والتناحر التي متهد الطريق وتوفر الظروف 
املالئمة الأعداء االإ�سالم من اأجل حتقيق اأطماعهم والو�سول ملاآربهم اجلهنمية. 
ويلزم عدم املار�سة االأعمال التي تو�سع من �سقة اخلالف بن �سفوف امل�سلمن، 
واأ�سراره  تعود مفا�سده  ال  الكفار، بحيث  وقوتهم جتاه  بها تالحمهم  فيتزعزع 
اخلطرية اإال على جميع امليلمن، وال توؤدي اإال اإىل �سعف االأمة االإ�سالمية، ولكن 
ومانعا  عائقا  اليكون  اأن  ينبغى  امل�سلمن  بن  والتالحم  الوحدة  على   احلفا
من البحث وبذل اجلهود يف �سبيل التعرف على املذهب احلق وتوفري الظروف 

املالئمة واالأجواء ال�ساحلة لدرا�سة م�سائل عقائدية. 

 شالمية ال بد ا�الوحدة اال  
تعي  م�شل ارية ال�ملة يف 

الب والتقي ع جميع املعتقدات 
واالآي�ت القراآنية والرواي�ت النبوية 

املرتبة به�  

◄  يكتبها: د. منهال جا�سم ال�سريح

�سهد قطاع �لرتبية و�لتعليم وبجميع مر�حله و�أ�سكاله منًو� ملحوًظا... �سو�ء يف 
جانب زيادة �أع�ساء �لهيئات �لتعليمية �أم يف �أعد�يد �ملد�ر�ض و�جلامعات و�ملعاهد 

�لعلمية و�لتكنولوجية.
وميكن �لقول �أن هذ� �لبعد �لكمي قد �سهد متيًز� يف �ل�سنو�ت �الأخرية، و�أعني 
بذلك �لقر�ر�ت �لتي �سدرت يف �ل�سنو�ت �ل�سابقة، و�لتي �إقت�ست جمانية �لتعليم، 
�ملالمح  و�إجتاهات جديدة متثلت يف جممل  �الأهلي مب�سار�ت  �لتعليم  وتر�سيم 
و�ملح�سالت �لكمية و�لنوعية �لبارزة �لتي عك�ست �إجتاهات �ل�سيا�سة �لرتبوية 
�حلديثة، على �لرغم من وجود �لعديد من �لنقاط �ل�سلبية �لتي ميكن تاأ�سريها 

يف هذ� �ملجال.
ومع بد�أ كل عام در��سي... ت�ستقبل �ملد�ر�ض ومعاهد �لعلم و�ملعرفة ويف مر�حلها 
�ملختلفة �أفو�ًجا من �لد�ر�سني غايتهم طلب �لعلم و�لتزود باملعرفة... وت�سبق هذ� 
�لتوجه للدر��سة �إ�ستعد�د�ت �ستى تُعد لها �جلهات �لرتبوية �مل�سوؤولة بهدف توفري 

�لفر�ض �لتعليمية �ملنا�سبة لكل متعلم .
و�إنطالًقا من �الإميان باأن �لعلم و�أ�ساليبه �ملبتكرة، يعد �أ�سلوًبا )ثورًيا( يف �لعمل 
�لرتبوي، وبغية ربط �لرتبية و�لتعليم بقطاعات �لتنمية �الإجتماعية و�الإقت�سادية، 
وحيث �أن �لتخطيط �لعام للتعليم يرتبط بامل�ستوى �حل�ساري للمجتمع... فقد 
عملت �لدولة – و�أعني �لعاملني يف �لقطاع �لرتبوي – على دعم �لتعليم �جلامعي، 
ووفرت مقومات �لعمل �لعلمي �ملقدم للعاملني يف �جلامعات، كما �سعت �ىل ن�سر 
هذ� �لنوع من �لتعليم، و�أعطت �لفر�ض جلميع �أبناء �ملجتمع يف �لتعليم �جلامعي 
على �أ�سا�ض �لقدرة �لعلمية وحدها، وبغ�ض �لنظر عن �لو�سع �الإجتماعي، وتاأ�سي�ًسا 
على ذلك، فقد �أ�ستوعبت �جلامعات �أعد�ًد� كبرًية من �لطلبة تفوق �الإمكانات 

�ملتاحة لها، ت�سبب يف بع�ض �الأحيان �ىل �لتدين يف �مل�ستوى �لعلمي.
�أن حركة �لعلم و�ملعرفة يف �سباق م�ستمر، و�أن �ملعارف و�لعلوم تتنامى وتت�سارع 
وتتفجر، ولكي نو�كب هذه �حلركة �ل�سريعة يتوجب علينا �الإطاحة بامل�ستحدثات 
و�مل�ستجد�ت يف جمال �لتخ�س�ض. ولعل هذ� كله يدفعنا �ىل �لقول – ونحن على 
�أعتاب �لعام �لدر��سي �جلديد – �أن �الأجهزة �لتعليمية ويف مقدمتها �جلامعات 
حتقيق  يف  تتجلى  �ملرحلة،  ه��ذه  يف  ج�سيمة  ومهمات  م�سوؤوليات  �أم��ام  تقف 
�ملوؤ�سر�ت و�الأهد�ف و�لطموحات �لتي �أكدت عليها خطط �لتنمية، ويف مقدمتها 
�أن�ساء قنو�ت �إت�سال قوية ومفتوحة بني �جلامعات ومو�قع �لعمل �ملختلفة، وتوجيه 
�لبحوث �لعلمية و�لتطبيقية حلل م�ساكل �ملجتمع، و�لتو�سع يف �لدر��سات �لعليا 
�لتي تهدف �ىل �إثر�ء معلومات �خلريجني وجتديدها، وبهذ� ن�ستطيع �أن جنعل 
من �لتعليم �أد�ة للعمل �الإقت�سادي، وم�سدًر� لتكوين خبته... و�أن ُتوظف �لعلوم 

و�لتكنولوجيا من �أجل �إز�لة �لعقبات يف وجه �لتنمية...

املالئمة الأعداء االإ�سالم من اأجل حتقيق اأطماعهم والو�سول ملاآربهم اجلهنمية. 
ويلزم عدم املار�سة االأعمال التي تو�سع من �سقة اخلالف بن �سفوف امل�سلمن، 
واأ�سراره  تعود مفا�سده  ال  الكفار، بحيث  وقوتهم جتاه  بها تالحمهم  فيتزعزع 
اخلطرية اإال على جميع امليلمن، وال توؤدي اإال اإىل �سعف االأمة االإ�سالمية، ولكن 
ومانعا  عائقا  اليكون  اأن  ينبغى  امل�سلمن  بن  والتالحم  الوحدة  على   سهد قطاع �لرتبية و�لتعليم وبجميع مر�حله و�أ�سكاله منًو� ملحوًظا... �سو�ء يف احلفا�

الع� الدرا�شي اجلديد
وم�سوولية االأه التعليمية


عن جميع املعتقدات واالآيات القراآنية والروايات النبوية املرتبطة بها. ومن هنا، 
كان من ال�سروري على كل م�سلم اأن يبحث يف هذا املو�سوع بكل اهتمام وبعيدا 
والدفاع  احلقة  االآراء  اكت�ساف  يحاول جهده يف  واأن  و ع�سبية.  تقليد  كل  عن 
اأتباع  جميع  على  ويجب  االإ�سالمي.  للعامل  العامة  بامل�سلحة  يهتم  واأن  عنها 
املذاهب املختلفة التفرقة وال�سراع والتناحر التي متهد الطريق وتوفر الظروف 
املالئمة الأعداء االإ�سالم من اأجل حتقيق اأطماعهم والو�سول ملاآربهم اجلهنمية. 

من البحث وبذل اجلهود يف �سبيل التعرف على املذهب احلق وتوفري الظروف 

 شالمية ال بد ا�الوحدة اال
تعي  م�شل ارية ال�ملة يف 

الب والتقي ع جميع املعتقدات 
واالآي�ت القراآنية والرواي�ت النبوية 

املالئمة الأعداء االإ�سالم من اأجل حتقيق اأطماعهم والو�سول ملاآربهم اجلهنمية. 
ويلزم عدم املار�سة االأعمال التي تو�سع من �سقة اخلالف بن �سفوف امل�سلمن، 
واأ�سراره  تعود مفا�سده  ال  الكفار، بحيث  وقوتهم جتاه  بها تالحمهم  فيتزعزع 
اخلطرية اإال على جميع امليلمن، وال توؤدي اإال اإىل �سعف االأمة االإ�سالمية، ولكن 
ومانعا  عائقا  اليكون  اأن  ينبغى  امل�سلمن  بن  والتالحم  الوحدة  على   احلفا

امل�ضادر :

و هد ضرور� د�1.ال

ية ا ال�ضيد مد ي املدر�ضى

.2ف�ضري امليزان

 للعالمةال�ضيد مد �ضينالطباباي

مثف�ضري ا.3

 ية ا الضي مكارم الضريازي

4.درو�  العيد اإ�ضالمية

 ية ا الضي م�ضبا يزدي

اوم 5.ر�ضا

 ية ا الضي جعفر  ال�ضباين

الفتنة  من   �وامل  دا�ال 6.امة 

الطافية

 ية ا الضي مد مهد اضفي
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مشروع خدمي ومنافع أخرى
�نطلقت جملة �لرو�سة �حل�سينية يف �سعيها لتبيان �أهم ما يت�سمنه هذ� �مل�سروع �حليوي 
وما يقدمه من خدمات ومنافع الأتباع �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم بلقاء نائب �الأمني �لعام 

للعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �ل�سيد �أف�سل �ل�سامي، فقال:
�إن هذ� �مل�سروع �سي�ساهم يف تو�سع مدينة كربالء �ملقد�سة من خالل توفري م�ساحات مت 
��ستثمارها ب�سكل جيد وحديث وهذ� �ال�ستغالل وهذ� �لبناء للم�سروع �سي�ساهم يف توفري 
فر�ض عمل العد�د من �لعاطلني عن �لعمل، كما �سي�ساهم يف تطور �لذوق �لعام لتقدمي 
�خلدمة لز�ئري �أبي عبد �هلل �حل�سني)عليه �ل�سالم( باعتبار �ن عنو�ن ز�ئر �حل�سني 
)�سالم �هلل عليه( ي�ستحق �ن  ُيقدم له �أكرث ما ميكن تقدميه تطوًر� وعطاًء  �إ�سافة �ىل 
�أن مدخل �ملدينة مثل كربالء �ملقد�سة البد �أن تنت�سر فيه �مل�ساريع �لعمر�نية �حلديثة 
حيث �ن هذه �ملدينة ت�ستقبل ماليني �لز�ئرين كل عام والبد �ن تكون مد�خلها و�سو�رعها 

وبناياتها الئقة با�سمها ومب�ستوى ز�ئريها �لكر�م.
�ل�سالم(  )عليه  �ل�سهد�ء  �سيد  ز�ئ��ري  خدمة  هي  �لعتبة  �إد�رة  �أه��د�ف  �أه��م  من  �إن 
و�مل�ساهمة يف تخفيف معاناتهم وتي�سري و�سولهم الد�ء �لزيارة، وهذ� �لهدف �لعام له 

 �ال  رين الكبريعداد الزالتزايد ا را 
 ضع� د و هارجو راعال  ن دام اا
ة املد�ضة لبناء دور  ضيني�ضة بالعتبة اا ط
ا�ضاة او مدن دمية للزارين، دعما ملا كان عليه 
امر  الزمن الد ي جم� الزارين اي 
�ضريا على ادام اإ كربالء ا�ضني عليه ال�ضالم، 
و ينا ها �ضنتطر اإ اإد مدن الزارين 
التي اامتها العتبة ا�ضينية املد�ضة، وهي املدينة 

.)ريق )كربالء- باب عة علىالع�ضرية ال�ا

مدينة الزائرين 
على طريق بابل-كربالء المقدسة

محطة الستراحة الماليين  

ة   بخدمات مجانيّ
يق : في�سل غازي - حممود �مل�سعودي
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م�ساديق كثرية، ومن هذه �مل�ساديق هو �إجناز 
كربالء  مدينة  م��د�خ��ل  على  �ل��ز�ئ��ري��ن  م��دن 
 - كربالء  جنف،   - كربالء  �لثالث  �لرئي�سية 

بغد�د و كربالء - بابل.
تعاىل،  ب��اإذن��ه  �الجن���از  و�سك  على  و�الخ���رية 
ون�سعى الجنازها و�فتتاحها يف �ال�سابيع �لقليلة 

�لقادمة.
�لز�ئرين  من  كبرية  �ع��د�د  ��ستقبال  و�سيتم 
مكاًنا  و�ستوفر  �الربعينية  �لزيارة  يف  وخا�سة 

مريًحا للز�ئرين �إ�سافة �ىل توفري �لطعام و�لدو�ء لهم وخدمات �أخرى.

ليست الوحيدة!! 
فيما قال �ملهند�ض حممد ح�سن كاظم رئي�ض ق�سم �ل�سوؤون �لهند�سية يف �لعتبة �حل�سينية: 
تقع �ملدينة �لع�سرية على طريق )كربالء-بابل( مب�سافة �أربعة كيلومرت�ت من �ل�سحن 
لزو�ر �حل�سني )عليه  �أف�سل �خلدمات  تقدمي  لغر�ض  �أقيمت  وقد  �ل�سريف،  �حل�سيني 
�ل�سالم( وخا�سة يف �لزيار�ت �ملليونية، حيث �أن �خلدمات �ملقّدمة يف �لوقت �حلا�سر من 
قبل �جلهات �ل�سعبية و�حلكومية غري كافية بالن�سبة لالأعد�د �لهائلة من �لزو�ر، ولذلك 
�رتاأت �إد�رة �لعتبة �حل�سينية �إقامة مدن للز�ئرين على حمورين هما طريق �لز�ئرين 
)كربالء- جنف( و)كربالء- بابل(، وم�ستقباًل )كربالء-بغد�د(، وحتتوي هذه �ملدن 
على كافة �خلدمات من طعام و�إيو�ء و�أماكن ��سرت�حة وخدمة طبية وم�سجد لل�سالة 

وغري ذلك من �ملر�فق �ل�سرورية".
وبنّيَ كاظم: �أن �خلدمات يف مدينة �لز�ئرين �لتي هي حمور حديثنا، �ستكون على مد�ر 
�ساعات �ليوم وطيلة �لعام ، ولذلك مت �إر�سال جلنة فنية خا�سة من �لعتبة �حل�سينية لتلبية 
�أن  �حتياجات �ملدينة كاملة من �الأثاث و�الأجهزة وكافة �الحتياجات �الأخرى". مبينا، 

�جلهة �ملمولة لهذ� �مل�سروع هي ديو�ن �لوقف �ل�سيعي.
و�أو�سح �أن: �لعمل يجري باإ�سر�ف ق�سم �مل�ساريع �لهند�سية يف �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة 
وبو��سطة كو�در عر�قية". مو�سحًا" �أن ما حتتويه �ملدينة من قاعات �ملنام يبلغ 13 بناية 

بطابقني، وكل قاعة من هذه �لقاعات �سعتها 
م�ستو�سف �سحي  وكذلك هنالك  ز�ئر،   200

للعالج �لطبيعي وم�سلى".
و��ستطرد كاظم بالقول" هناك �أي�سا م�سيف 
وجبات  م  يقد �لز�ئرين  من  �آالف  عدة  ي�سع 
�ملليونية،  �لزيار�ت  �أي��ام  يف  �ملجانية  �لطعام 
و�أماكن  �ل�سحية  �ملجاميع  ع�سر�ت  وكذلك 
بطابقني  �سكنية  و�سقق  و�حلمامات،  للو�سوء 
�ملباركة  للزيار�ت  ت��رتدد  �لتي  �لوفود  الإي��و�ء 

من خارج �لبلد، وموقف خا�ض لل�سيار�ت باالإ�سافة �إىل �مل�ساحات �خل�سر�ء و�حلد�ئق 
و�لنافور�ت.

وختم حديثه قائال: علمًا بان ن�سبة �الجناز بلغت 95% و�سيتم �فتتاحها يف نهاية �سهر ذي 
�حلجة -�إن �ساء �هلل- وتدخل يف خدمة �لز�ئرين �لكر�م يف �سهر حمرم �حلر�م لعام 

1434 هجرية .
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مدينــــة الزائرين ..  تفاصيل فنية
�مل�ساحة �جلغر�فية  �أن  �مل�سروع  �مل�سرف على  �ملهند�ض جا�سم حممد جا�سم  بنّي  فيما 
بتقدمي  �سيقوم  �ل��ذي  �لكادر  �أن  �إىل:  م�سري�  مربع.  مرت  �أل��ف   50،000 هي  للم�سروع 
�لعتبة  باإ�سر�ف  يكون  �العتيادية  �الأي��ام  ويف  �لكبرية  �لزيار�ت  يف  للز�ئرين  �خلدمات 

�حل�سينية �ملقد�سة.
و�أ�ساف جا�سم: هناك خطط م�ستقبلّية لبناء ع�سر�ت من مدن �لز�ئرين على �لطرق 
�خلارجية للمحافظات �لقريبة و�لبعيدة، فيما لو توفرت �لظروف �ملنا�سبة الإقامتها و�إننا 

�سنكون جاهزين من جهتنا للقيام بكل ما ن�ستطيع خدمة للز�ئرين و�ملز�ر �ل�سريف".
وتابع" يف �لوقت �حلا�سر توجد 6 مدن للز�ئرين، ثالثة منها تابعة لوز�رة �لبلديات، 
وقد مت �إجنازها ولكن مدن �لز�ئرين �خلا�سة بالعتبة �حل�سينية �ملقد�سة ال يز�ل �لعمل 
م�ستمر� فيها و �سيكتمل �إجنازها -�إن �ساء �هلل- يف �لقريب �لعاجل". مبّينا" �أن �ملو�د 
�مل�ستخدمة يف �لبناء من �أجود �أنو�ع �ملو�د �الإن�سائّية. وهذ� موجز مب�سط عن مكّونات 

مدينة �لز�ئرين:
-1اعا املنام وعددها  13اعة.

 يا مض ابناية على 24 مر ت�ي ك ،ية عددها 8 بناياض بنية2-ا
ماما ومغا�ض لل��ض�ء.

 ي ومغا�ضض قت�ي على 100 مر بناية عددها 2، ك ية كبريض بنية3-ا
لل��ض�ء.

.در لل�جبة ال�ا1000 زا ني ي�ضت�ع4-مطعم كبري بطاب
. 500 م�ضل كبري ي�ض 5-جام

-6ضق �ضكنية عددها 6 لضي� العتبة.
7- 64 جناا اضا ل��د العتبة.

8-مركز ضي لعال الن�ضاء والرجال، يك�ن مفت�ا بامر من مكت امني العام 
للعتبة ا�ضينية املد�ضة يلة ايام ال�ضنة، ويعم دمة اها الريبني من 

املدينة، لعدم وج�د مركز ضي لهم.
ن الزارين من �ضه�لة ا�ضال. ك ضة للمدينةا 9- بدالة

10- اد اجهز ااضة بت�ضفية املاء.
مدار  على  الكهرباء  �ر  بها،  اضة  كهرباية   لد�  هز املدينة   -11

ال�ضاعة واضة  الزيارا امللي�ية.

قسم المضيف ومدينة الزائرين 
ق�سم  دكة حدثنا عن عمل  �بو  �حل��اج م�سطفى  �حل�سني  �الم��ام  م�سيف  ق�سم  رئي�ض 
�مل�سيف ودوره يف توفري �خلدمة لز�ئري �ملدينة قائاًل  "نعمل على خدمة �لز�ئر �لكرمي 
�لذي يفد �ىل كربالء �ملقد�سة لزيارة مرقد �أبي عبد �هلل �حل�سني )عليه �ل�سالم( و�أحد 
�مل�ساريع �لتي ترعاها �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة ويجني ثمارها زو�ر �ملوىل �سيد �ل�سهد�ء 
)عليه �ل�سالم(هو م�سروع مدينة �لز�ئرين �لو�قعة على طريق كربالء ������ بابل وهي مدينة 
ع�سرية حديثة �ساملة لكل �خلدمات و�ملن�ساآت و�ملر�فق �حليوية �لتي يحتاجها �لز�ئر 
وتهمنا كم�سوؤولني يف �لعتبة �ملقد�سة ونحن طموحون كي نرتقي باخلدمات �لتي تقدم 

للز�ئر �لكرمي �لذي جت�سم عناء �ل�سفر". 
و�أو�سح رئي�ض �لق�سم" نحن نر�عي حجم �لزيار�ت �ملليونية وحاجتها �ىل �خلدمات،كما 
ن�سعى �ىل تقدمي �خلدمات على مد�ر �ل�سنة �سو�ء كان يف �سهر رم�سان �لكرمي �و يف 
ليايل �جلمع وغريها من �اليام �العتيادية وبذلك �ستفتح �ملدينة �بو�بها طيلة �يام �ل�سنة 
وق�سم �مل�سيف له �لريادة و�ل�سبق يف تقدمي �خلدمة للز�ئر �لذي يت�سرف ويتبك مب�سيف 

�المام �حل�سني عليه �ل�سالم ".
وتابع "هناك در��سات تقام ب�سكل د�ئم ت�ساحب كل زيارة ومنا�سبة من �أجل ��ستيعاب 
عدد �لز�ئرين كزيارة �لن�سف من �سعبان �و زيارة �الربعني وغريها من �لزيار�ت �الخرى 

 ري تقع املدينة الع�شرية على   
 ات ميلوم ربعةة ا�مب�ش ب�بربالء
ال�ش ا�شيني ال�شريف وقد اقيم لرص 

 علي ش�وار ااخلدم�ت ل شا تقد
   ال�شال
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ولذلك فان �المانة �لعامة للعتبة �حل�سينية �ملقد�سة �سعت لفتح �أكرث من م�سيف وعند كل 
مد�خل ومنافذ مدينة كربالء �ملقد�سة ".

خدمات الكترونية
�حمد علي عبادي م�سوؤول �سعبة �النرتنت يف �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة حدثنا عن نوع �آخر 
من �خلدمات و�لتي يعب عنها باخلدمات �الكرتونية فقال: تقوم �سعبة �النرتنت بتجهيز 

�ملدينة بنوعني من �خلدمات هما خدمة �النرتنت وما يتعلق بها وخدمة �ل�سا�سات .
وبالن�سبة لالنرتنت وبحكم كون �ملدينة م�ساحتها كبرية وحتتوي على مر�فق خدمية كثرية 
وتف�سل بني بناية و�أخرى م�سافة كبرية ، لذ� �رتاأينا �ن ُنكّون �سبكة نت ال�سلكية ،و�أول عمل 
قمنا به هو ن�سب �جهزة ال�ستقبال ��سارة �لنت من �لعتبة �حل�سينية �ملقد�سة ومن ثم تبث 
�ال�سارة د�خل �ملدينة وهناك م�ستقبالت �ال�سارة يف كل مبنى عن طريق )و�ير ل�ض( لكي 

ينتفع منها �لز�ئرون و�لوفود ال�ستخد�م �النرتنت �أو للتو��سل �و �أي عمل �آخر .
وتابع عبادي : هناك م�ساألة �خرى يف ما يح�ض �لنت وهي �ل�سبكة �لد�خلية ويف �مل�ستقبل 

�ستكون هناك �سبكة د�خلية  كبرية من �جل �د�رة �ملدينة .
وبنّي م�سوؤول �سعبة �النرتنت �أنه : مت �جناز �سبكة �النرتنت 100% و�ستكون مفتوحة على 
مد�ر �يام �ل�سنة ، وناأمل يف �مل�ستقبل تخ�سي�ض قاعة خا�سة للنت لت�سهيل �أمر �لز�ئرين 
و�لوفود ، و�أي�سا لدينا م�سروع م�ستقبلي لهذه �ملدينة و�ملدن �الخرى يتمثل  بتوفري خدمة 
�الت�سال �لهاتفي عن طريق �النرتنت مما يخفف عن �لز�ئرين م�ساريف �الت�سال �أو 

عمليات �النقطاع �لتي تعرته �أثناء �لزيار�ت �ملليونية.
�ل�سا�سات  هي  �ملدينة  يف  �ل�سا�سات  من  نوعان  فلدينا  لل�سا�سات  بالن�سبة  �ما   : و�أ�سار 
�خلارجية �لعمالقة و�ل�سا�سات �لد�خلية، و�لتي مت �جناز 90% منها ، و�ن �ساء �هلل خالل 
�اليام �ملقبلة �لقليلة  �سيتم ن�سب جميع �ل�سا�سات �لد�خلية وعددها ما يقارب 60 �سا�سة 
يف عدة �ماكن منها يف �لغرف �إذ ميكن للوفود �ن ي�ساهدو� من خاللها �لقنو�ت �لف�سائية 
�ملتاحة ، و�لق�سم �الآخر يف �ماكن عامة من �ملدينة مثل �مل�سيف و قاعات �لزو�ر و�لتي تبث 

�لتعليمات وبع�ض �لزيار�ت وتو�سيات للز�ئرين و�أحاديث يف �ملنا�سبات .
و�أكد �أن : هناك خم�ض منظومات تدير هذه �ل�سا�سات وهذه �ملنظومات حتدد �لقنو�ت 

�لتي تبث د�خل �لغرف حت�سبا لال�ستخد�م غري �لالئق .
�الآن يف طور  �لعمالقة فنحن  �ل�سا�سة  �ما   : �لعمالقة قال عبادي  �ل�سا�سة  وبخ�سو�ض 

�لتباحث مع �ل�سركات من �أجل �إعد�د �سا�سة كبرية ومن �ملحتمل �أن تكون ثالثية �الأوجه 
و�لتي يتم ن�سبها مبدخل �ملدينة، مو�سحًا: لدينا فكرة بن�سب �سا�سات عمالقة د�خل 

�ملدينة كي تخدم �لز�ئرين.
وختم حديثه بالقول :هناك فكرة هي �الأوىل من نوعها،  وهي �أن �د�رة �ل�سا�سات من 
�لناحية �لفنية و�لكهربائية وجميع ما يتعلق بها تكون من د�خل �لعتبة �حل�سينية عن طريق 

�جهزة متطورة بنظام �الد�رة عن �لبعد .

 ختام
�ل�سعوب  به  تت�سف  ما  و�ل�سائح هو  بالز�ئر  و�لرتحيب  �ال�ستقبال  وح�سن  �ل�سيافة  �إن 
�الإن�سانية �ملتح�سرة ، لذلك فاإن �ل�سياحة �لدينية يف �لعر�ق وخا�سة كربالء �ملقد�سة لها 
�أهله وذويه، و�لعديد من �لز�ئرين  �أو �ل�سائح باأنه بني  طابع مميز حيث ي�سعر �لز�ئر 
تطيب لهم �الإقامة مدة �أطول مما بيتو� له �لنية، خ�سو�سًا يف �ملدن �لدينية لزيارة �أئمة 

�أهل �لبيت عليهم �ل�سالم و�لتبك بهم و�لتقرب �إىل �هلل تعاىل من خاللهم.
فال�سياحة �لدينية يف كربالء �ملقد�سة حتمل معان كثرية، وهي �سياحة جليلة عظيمة �لقدر 
تعّب عن �سعائر، ولذلك ال بد من تنفيذ �مل�ساريع �لعمر�نية و�ل�سياحية �لكثرية و�لكبرية 
فيها، والبّد من تو�سيع منطقة ما بني �حلرمني �ل�سريفني وما حولهما، وتطوير �ملر�قد 
�لفندقية  �لطاقة  زيادة  مع  و�أطر�فها،  و�سو�حيها  �ملدينة  يف  �الأخ��رى  �لدينية  و�ملعامل 
و�إ�سافة �الأ�سو�ق �جلديدة، و�إن�ساء �ملدن �ل�سياحية و�لفنادق �حلديثة يف حميط �ملدينة 

كمنقطة بحرية �لرز�زة و�ملنطقة �لتي تقع على طريق كربالء �لنجف وكربالء بابل.

   �شتفت املدينة ابوابه� 
 شيف لامل ال�شنة وق�ش �يلة اي
الري�دة وال�شب يف تقد اخلدمة 

للائر    
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 عليه  البي  ا  ومذ اقيقية   اال�شال �شورة  ين�شروا   ا  منواملو ي�شعى   
 وم  م�ت واجلمعي�تش�ش�ت واملن�املو  ت ري ربية عتمع�ت اليف امل ال�شال
ذ اجلمعي�ت جمعية تق�ر االدي� يف امل�ني� التي عمل ب�شورة مثفة يف �ولة  
امل�ني�  ملتمع   تب�عهوا  ال�شال  عليه  البي  ا ملومية   ونق  �االدي  لتقري

ن�ئية وجم�عية حوارات ت ري ع رتمع�ت االوامل

 في حوار مع.. 
ا�مين العام للجمعية االوربية لتقارب االديان في ألمانيا: 

 عليه البي ا مذ شين� :تود
رال ل�شعو ال�شال

•  حوار  :حممود امل�سعودي

ا�ست�سافت  اجلمعية  هذه  عمل  حول  او�سع  ولتفا�سيل 
للجمعية   الييعييام  االميين  احل�سينية(  )الييرو�ييسيية  جملة 
االوربية لتقارب االديان اال�ستاذ عالء البهاديل واأجرت 

معه احلوار التايل:

 شي�ص��ت  �شب�ا ي  م�    

 اجلمعية
هو  اجلمعية  لتاأ�سي�ض  االول  ال�سبب   

تو�سيح مذهب الت�سيع ونقل ال�سورة احلقيقية لالإ�سالم 
الأن �سورة اال�سالم لدى املجتمع االملاين �سورة م�سوهة 
اأن او�ساع  لي�ض فيها �سوى �سفة االرهيياب، ا�سافة اىل 
العراق  منعت من جعل  البائد  النظام  زمن  العراق يف 
النجف  حمافظة  وخ�سو�سا  الييعييامل،  لييدى  مييعييروفييا 
االأ�سرف ملا لها من اهمية كبرية يف نفو�ض امل�سلمن حيث 
حتت�سن اجل�سد الطاهر خلليفة ر�سول اهلل االمام علي 
والكثري  الدينية،  ال�سالم( وكونها ت�سم احلوزة  )عليه 
 2003 عام  وبعد  والطلبة،  واملراجع  الدين  علماء  من 
ا�سبح هناك انفتاح للعراق على العامل ف�سنحت اأمامنا 
مدن  من  الييعييراق  يحتوي  مبا  العامل  ف  لنعرِّ الفر�سة 
مقد�سة ومراقد الئمتنا االطهار وتعريف عن اتباع اهل 
البيت )عليهم ال�سالم( وما هي ر�سالة اال�سالم احلنيف 

وفق مبادئ اهل البيت)عليهم ال�سالم(.

 ال�شعوب�ت التي واجهت 

شي�ص��ن�ء التا يف عمل
 يف بداية اإعالننا لتاأ�سي�ض اجلمعية متت 

اأملانيا وتلقيت  ال�سلفية والوهابية يف  حماربتنا من قبل 
من  حت�س�ض  هناك  كييان  كما  بالقتل  تهديد  ميين   اكيي
مو�سوع املرجعينّة الدينينّة، والأن هكذا م�سروع يحتاج اىل 
�سرعينّة يف العمل من قبل مراجعنا العظام قررت ال�سفر 
للنجف اال�سرف وكان اول لقاء مع املرجع ال�سيخ ب�سري 
ال�سيخ  ومع  احلكيم  �سعيد  حممد  ال�سيد  ومع  النجفي 
االآخر  لقائي  يكون  اهلل-  �ساء  الفيا�ض-وان  ا�سحاق 
ال�سي�ستاين )دام ظله  ال�سيد علي  العظمى  اآية اهلل  مع 
الوارف( فقد تكلمت مع وكيله يف اوربا واأخذت ال�سرعية 
من املرجعية لل�سروع يف عملي الن امل�سروع م�سروع ديني 

للتقارب بن االديان واملذاهب.

 اجلمعية على �اعم ا

 �شي�شه��ت مد
اما  ا�سخا�ض  بع�سرة  اجلمعية  بييداأت   

االن فاأ�سبح العدد 470 �سخ�سا، واأكهم �سخ�سيات 
الييييوزارات االملييانييييية واجلييهييات املييوؤثييرة يف املجتمع  يف 
االملاين، واأي�سا لدينا اع�ساء من فرن�سا ولندن واأمريكا 
ا�سطحاب  واأعمل على  واحييدة،  �سهر مرة  كل  وجنتمع 
فقد  للعراق،  املانيا  يف  وامل�سوؤولن  ال�سخ�سيات  كبار 

 سع� معيتنا 
 سو�ملد ا دا

 ا واملدني او
 العرا  املقد�سة

للتعري لومية 
 املد ويمتها 

احلساية واالن�سانية 

ال�سامية  
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 في حوار مع.. 
ا�مين العام للجمعية االوربية لتقارب االديان في ألمانيا: 

قمنا خالل هذا العام بثالث زيارات للنجف االأوىل كانت 
ال�سخ�سيات  وكبار  بغداد  يف  االمليياين  ال�سفري  ب�سحبة 
االملانية والثانية كانت با�سطحاب ع�سو الربملان االوربي 
وم�ست�سار الرئي�ض االملاين و�سخ�سيات دبلوما�سية و�سيا�سية 
والتقينا ممثل املرجعية العليا يف كربالء املقد�سة �سماحة 
فهي  الثالثة  الزيارة  اما  الكربالئي،  املهدي  عبد  ال�سيخ 
كانت دعوة من العتبتن املقد�ستن احل�سينية والعبا�سية 

يف مهرجان ربيع ال�سهادة العاملي الثامن.
واملدن  اوربييا  بن  اجل�سور  ملد  جاهدة  جمعيتنا  وت�سعى 
وما  املدن  هذه  مبظلومية  والتعريف  العراق  يف  املقد�سة 
االمييام  هييو  ميين  الييعييامل  وتعريف  �ييسييدام  الطاغية  فعله 
احل�سن )عليه ال�سالم( وملاذا ا�ست�سهد وما هي اهداف 
ثورته العظيمة حتى ا�سبح بع�ض اال�سخا�ض االملان الذين 
ا�سطحبتهم معي يقول بان االمام احل�سن )عليه ال�سالم( 
بان  وعيييرف  الييديييانييات  لكل  امنييا  فقط  للم�سلمن  لي�ض 
الر�سالة احل�سينية ر�سالة ان�سانية تهدف خدمة الب�سرية 
كافة، وهذا ما ن�سعى اليه  بان يتعرفوا على �سورة اال�سالم 

احلقيقية واملراقد املقد�سة ويلتقوا باملرجعية .

 ن�ب  �تما  لدي   

ش�شة�ية مومهم� ال �شي� ون االعال
الغربي  االعييالم  على  املوؤ�س�سة  تركيز   

ولي�ض على االعالم العربي لكوننا نخاطب املجتمع االملاين 
ب�سكل ا�سا�ض لذا عملنا من�سورا )فولدر( باللغة االملانية 
اأي  ال�سمع  على  ولي�ض  القراءة  على  يعتمدون  الغرب  الأن 
وهو  دانيال  االملاين  ال�سحفي  وجعلنا  التلفاز  او  االذاعة 
مقدم برنامج تلفزيوين ورئي�ض حترير جملة زنيت، يعمل 
يف املنظمة فعمل جاهدا بتخ�سي�ض عدد من ال�سفحات 
مثال  اال�سالم  عن  ن�سره  نريد  ما  لن�سر  باملجلة  اخلا�سة 
عن مدينة النجف ون�ساطاتها من خالل زياراتنا للنجف 
تخ�ض  موا�سيع  نن�سر  وكييذلييك  املقد�سة  امليييدن  وبيياقييي 
اال�سالم وعن املدن املقد�سة يف العراق يف جريدة يومية 
مهمة تقراأ من املجتمع االملاين واأوربا ب�سورة كبرية، 
ثقلها  لها  التي  واجلرائد  املجالت  هذه  خالل  ومن 
�سوالة  تت�سح  عييام  ب�سكل  واأوربيييا  املانيا  يف  الكبري 
اال�سالم ويتم تعريفهم باملدن املقد�سة، وعن الت�سيع  
 فاأ�سبحت اجلمعية تعتمد على االعالم الغربي اك
من االعالم العربي . واي�سا لدى اجلمعية  لقاء مع 
والكوفة  كربالء  مثل  العراقية  اجلامعات  ا�ساتذة 
اجل  من  العراقية  اجلامعات  يف  االخييرى  والكليات 

حثيثة  جهود  وهناك  للعامل  العراقية  الثقافة  اي�سال 
الفتتاح مركز ثقايف يف النجف من اأجل تعلم اللغة االأملانية 
وتبادل االأفكار من اجل ن�سر مبادئ اهل البيت )عليهم 
ال�سالم( وهذا يحتاج لوقت طويل من الزمن ، فيربز دور 
املنظمة باجلانب الثقايف واالإر�سادي وتو�سيح مذهب اهل 

البيت )عليهم ال�سالم (ولالإ�سالم ب�سورة عامة.

مةاملن وي م� م�ش�در

 من االع�ساء امل�سجلن يف اجلمعية حيث 

هناك ر�سم )مبلغ من املال �سهريا( واأي�سا من املرجعية 
بطرق غري مبا�سرة واأي�سا من املوؤ�س�سات االملانية.

 يف روع  للمو�ش�شة    

ق �انه� يف امل�ني ا الدو
 يف الوقت احلايل املقر الرئي�ض يف املانيا 

اجل  ون�سعى من  اال�سرف  النجف  فرع يف حمافظة  ولها 
فتح فرع يف هولندا ويف فرن�سا ونركز يف اختيار ال�سخ�ض 
فيكون  االوربية  الييدول  يف  منظمتنا  ميثل  الييذي  املنا�سب 

عملنا بطيئا ولكن بدقة.. 

يف امل�شتقب موح�ت

 نطمح الأن يكون للمذهب ال�سيعي راأي يف 

احلكومات والربملانات االوربية مثل باقي الديانات التي 
لها ممثلون يف الربملانات االوربية فاالإ�سالم  يف الربملانات 
ال ميثله اإال االتراك ال�سنة، واأما دور ال�سيعة فلم ي�سمع به 
�سيعي يف  فاإن دخولنا كمذهب  وعليه  االأوربيون اطالقا. 
التي تقيمها احلكومات االوربية يعترب اجنازا  املوؤمترات 

مهما جدًا.

 دولة يف  تعي�ص   ون 

يف  الت�شيع   ع دن�   ا      ربية
ذا البلد

هاجر  التاريخ  هييذا  وقبل   1991 عييام  منذ   

وهم  اوربييييية  منها  خمتلفة  لييدول  العراقين  ميين  الكثري 
ميار�سون ال�سعائر احل�سينية التي تعترب �سيئا غريبا لدى 
ال�سعوب االوربية، فاالأوربيون لي�ض لديهم انطباع او معرفة 
وا�سحة عما هو الت�سيع ويت�سورون بان اال�سالم كله ارهاب 
ب�سبب اعمال ال�سلفية والوهابين يف ت�سويه اال�سالم. ولكننا 
اال�سالم  عن  االفكار  هذه  ت�سحيح  االمكان  قدر  نحاول 
وتثبيت مفاهيم ائمة اهل البيت عليهم ال�سالم التي هي 
من  االر�ييض،  �سعوب  كافة  مع  امل�سرتك  االن�ساين  املنطلق 
ع  والت�سامح والرتفنّ وال�سلم  بالعدل  اأو�سوا  ائمتنا  ان  حيث 
عن القيام باأي اأذى من �ساأنه ان ي�سيء ل�سورة اال�سالم..

 يكو الأ ن�سع 
للم السيعي 
اأ  احلكومات 

والملانات االوية 
مل اي الديانات 
  لو التي لها

الملانات االوية 
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�ش�عة املواجهة 
ماذا نحتاج يف م�سرية حياتنا اجلهادية؟ ومباذا 
قوة  ن�ستمد  اأين  ومن  ؟  والطغيان  الظلم  نواجه 

املواجهة وال�سرب واال�ستقامة؟
اإجاباتها  يف  نفكر  ومل  كثريًا..  نت�ساءلها  اأ�سئلة 
بيي�ييسييكييل جيييدي، 
اأن  بل مل نحاول 
جنهد اأنف�سنا يف 
عنها،  االإجييابيية 
نعر�سها  اأن  اأو 
يجيب  ميين  على 
وتركنا  عيينييهييا، 
االإجابة دائمًا اإىل التجارب املتوالية التي منر بها 
والتي قد جتيب عن بع�ض هذه االأ�سئلة واأمثالها 
�سنوات  فت�سيع   اأبييدا جتيب  ال  وقييد  بال�سدفة، 
لَّ  �سَ "الَِّذيَن  تعاىل  قوله  علينا  في�سدق  العمر، 
ُهْم  نَّ اأَ َيْح�َسُبوَن  َوُهييْم  ْنَيا  الد ييَييياِة  احْلَ يِف  �َسْعُيُهْم 

ْنًعا". ُيْح�ِسُنوَن �سُ
عنها  الوافية  االإجابة  لن جند  االأ�سئلة  هذه  مثل 
اإال يف كتاب اهلل العزيز، ذلك النور الذي يك�سف 
لنا حقيقة االأ�سياء، وي�سهل علينا امل�سري يف هذه 
الدنيا، وبحٍق اإن من اأراد النجاة يف هذه الدنيا، 
يتبع  اأن  اإال  عليه  فما  واخل�سارة  الف�سل  وجتنب 
اآياته املحكمات التي مل تدع ت�ساوؤاًل وال اإ�سكاال اإال 

وقد و�سعت له االإجابة واحلل املنا�سب.
يقول ربنا يف �سورة ال�سعراء خماطبًا نبيه مو�سى 
"َقاَل  ال�سالم:  عليهما  هارون  واأخيياه  عمران  بن 
ِتَيا  �ْسَتِمُعوَنَفاأْ م َمَعُكم  ييا  نَّ اإِ ِباآَياِتَنا  اْذَهييَبييا   َ َكييالَّ
اْلَعامَلَِن".وكان ذلك  ا َر�ُسوُل َربِّ  اإِنَّ َفُقواَل  ِفْرَعْوَن 
جواب اهلل تبارك وتعاىل على قول مو�سى )عليه 
ال�سالم( وخوفه من مواجهة فرعون بعد حادثة 
احد  منه  ي�ستغيث  كان  الذي  القبطي  ذلك  قتله 
اأفراد بني اإ�سرائيل، لكن مو�سى )عليه ال�سالم( 

م�سدره  م�ستمدًا  م�ساعف  وعيييزم  بييقييوة  عيياد 
ع�سره  يف  طاغية  اكرب  تعاىل،ملواجهة  اهلل  من 
الييزمييان، وهي  ذلييك  تقهر يف  ال  واإمييرباطييورييية 

اإمرباطورية م�سر القدمية. 
ومن هنا كان منطلق تلك القوة وهذا التحول من 
اخلوف اإىل ال�سجاعة وطلب املواجهة،فهو بف�سل 
امتثال مو�سى )عليه ال�سالم( الأوامر اهلل عندما 
 ..ْسَتِمُعوَن� ا َمَعُكم م اإِنَّ ِباآَياِتَنا  خاطبه َفاْذَهَبا 
اأنييت مييع رب  بييل  اأنييت ل�ست مبييفييردك  يييا مو�سى 
�سيء،  كل  خالق  بينهما  وما  واالأر�ييض  ال�سموات 
له كل �سيء فال تخف  وم�سدر كل �سيء ويرجع 
ما يجري عن  واأراقييب  وقييت،  كل  فاأنا معك ويف 

قرب.
ميتثل  اأن  اإىل  بحاجة  هو  اليوم  االإن�سان  كذلك 
يكون  لكي  اهلل  مييع  يكون  وان  اهلل،  اأوامييير  اإىل 
قد  وتعاىل  تبارك  اهلل  اأن  عندها  معه،و�سيجد 
ر له كل ما يف االأر�ض، واأزال عنه كل العقبات  �سخنّ
التي �ستواجهه، لكي يتم ر�سالته وعمله على اأكمل 
وجه حتى ي�سل اإىل بر االأمييان، اأومل يو�سل اهلل 
االأمييان  بيير  اإىل  وقييومييه  ال�سالم(  )عليه  مو�سى 
واأنقذهم من فرعون وظلمه؟ اأمل يجعله اهلل نبيًا 
مر�ساًل موؤيدًا بعد اأن كان خائفًا هاربًا من احلكم 

اجلائر؟
هذه هي �س اهلل، وهي ثابتة اأمد الدهر، و�سارية 
يف كل وقت وزمان، وعلى مر الع�سور جند ان كل 
ويف  اهلل  اأميير  اإىل  منه  امتثااًل  الطغاة  واجييه  من 
�سبيل اإعالء كلمته، يرفعه اهلل، ويوؤيده وين�سره، 
وحتى لو كبدته املواجهة اخل�سائر املادية الكبرية، 
االجتماعية  املييكييانيية  نييال  قييد  املييقييابييل جنييده  يف 
مواجهة  وق�س�ض  التاريخ،  و�سفحات  الكبرية، 

الظلم مليئة مبثل هوؤالء الرجال االأبطال.
  

القي�دة الر�ش�لية
القيادة الر�سالية م�سداق حلكم اهلل يف االأر�ض، 
فبعد اأن خلق اهلل تبارك وتعاىل اخللق مل يرتكه 
فري�سة �سهلة لت�سلط االأقوى، بل اأختار لهم االأنبياء 
يحكمون  قادة  ال�سالم،  عليهم  واالأئمة  والر�سل 
جناة  طاعتهم  على  وتييرتييبييت  بييالييعييدل،  بينهم 
املجتمعات،  فيها  تقع  التي  امل�ساكل  من  الب�سرية 
من  واحدة  االأخرى  الر�سالية هي  القيادة  لتكون 

نعم اهلل العديدة التي منَّ بها على خلقه.

• ح�سن اخل�سيمي

االإجابة دائمًا اإىل التجارب املتوالية التي منر بها 
والتي قد جتيب عن بع�ض هذه االأ�سئلة واأمثالها 
�سنوات  فت�سيع   اأبييدا جتيب  ال  وقييد  بال�سدفة، 

 قراءة يف ق�ش�ص 
قراآنية  

 ت   القراآنية  الق�ش�ص   ا
 رد ق�ش�ص يراد منه� تقد
�شواد   الت�ري يف   وادح
والقدرة  االلهي  الوجود  على 
 ا اراد   �ا  �و االلهية 
نا�ش�   وت  ا منه�  تع�ىل 
 منواملو  ب ي�ش�شد  ودليال 
 ال�شوا  ر  من  وينتهلو
 م  حي�ته  عي  �م ااء 

حواد
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ولكننا لن نلتم�ض دور هذه القيادة، ولن ن�ست�سعر وجودها ودورها 
وكبرية  كل �سغرية  اإليها يف  والرجوع  لها،  االنقياد  دون  الفعال 
يقف عندها االإن�سان، وبعد اأن يعرف كل فرد من اأفراد املجتمع 
القراآن  ق�س�ض  من  ن�ستفيده  ما  بع�ض  جتاهها.وهذا  واجبه 
لنا  الدرو�ض والعرب يف كل موقف تذكرها  التي تعطينا  الكرمي، 
اأفكارنا  تغذية  يف  مهمًا  جييزءا  نعتربها  والتي  الق�س�ض،  تلك 
وثقافتنا، وبرنامج عمل نعتمد عليه يف حياتنا اليومية لت�سحيح 

اأخطائنا وحل م�ساكلنا.
�سورة البقرة وهي ال�سورة الثانية يف القراآن الكرمي والتي جاءت 
ت�سميتها على اثر ق�سة )البقرة( الأهمية تلك الق�سة، والتي مل 
يكن �سبب ذكرها يف القراآن الكرمي لكي تقراأ كما يقراأ االإن�سان 
ل والتدبر والعمل  ق�س�ض اخليال ترفًا ولهوًا، بل من اجل التاأمنّ
الر�سالية  القيادة  اتباع  اأهمية  لنا  تلخ�ض  الق�سة  وهييذه  بها، 
ُمو�َسى  َقيياَل  َواإِْذ  وتعاىل  تبارك  يقول  حيث  بها،  والت�سديق 
َ َياأُْمُرُكْم اأَْن َتْذَبُحوا َبَقَرًة َقاُلوا اأََتتَِّخُذَنا ُهُزًوا َقاَل  ِلَقْوِمِه اإِنَّ اهللَّ

اِهِلَن 76 البقرة ِ اأَْن اأَُكوَن ِمَن اجْلَ اأَُعوُذ ِباهللَّ
غام�سة،  الأ�سباب  ُقتل  اإ�سرائيل  بني  من  رجييال  اأن  ومفادها 
بدم  االأخييرى  تتهم  قبيلة  فكل  االتهامات،  القبائل  بن  ف�ساعت 
اإىل  اأمرهم  يف  يحتكموا  اأن  اإال  اأمامهم  كان  فما  املقتول،  ذلك 
اجلرمية  هذه  عن  اللثام  ك�سف  الييذي  ال�سالم(  )عليه  مو�سى 
وباهلل  اهلل،  ومييع  اهلل،  من  انييه  فيها  اثبت  اعجازية،  بطريقة 
وان  معينة  بقرة  بذبح  فيياأمييرهييم  كلها،  احلقائق  لييه  تنك�سف 
بهذه  االأمر  يكن  مل  ولكن   ..املقتول ذلك  منها  بجزء  ي�سربوا 
ال�سهولة، فمو�سى )عليه ال�سالم( بعد اأن �سمع بالق�سة، وجاءه 
بني  من  تظهر  بييداأت  البقرة  بذبح  ياأمرهم  اأن  ه  ربنّ من  الوحي 
القيادة  باأوامر  القبول  وعييدم  اال�ستخفاف  عالمات  اإ�سرائيل 
الر�سالية، التي كان ميثلها اآنذاك مو�سى )عليه ال�سالم( فكان 
منهم ذلك االعرتا�ض  َقاُلوا اأََتتَِّخُذَنا ُهُزًوا وكان رد مو�سى 
وردت  االأمر  اأمامهم  ك�سف  اأن  بعد  عمليًا  ردا  ال�سالم(  )عليه 
مو�سى  اأمر  يكن  فلم  قاتله،  بنف�سه عن  وك�سف  للمقتول  احلياة 
)عليه ال�سالم( اإال عن علم ومعرفة من اهلل -جلنّ وعال - الذي 

هداه اإىل هذا الت�سرف.
هذه الق�سة تبن لنا مدى ارتباط القيادات الر�سالية باهلل واإن 
اأفعالها ومواقفها على مر الع�سور مل تكن بدافع نف�سي، اأو من 
اجتهاد �سخ�سي، بل هي اأوامر اإلهية، قد تاأتي مبا�سرة من قبل 
اأو عن طريق االإلهام، كما يحدث مع علمائنا  اهلل عرب الوحي، 
الربانين الذين يعتربون امتدادًا لتلك القيادات الر�سالية، فمن 
على  املرتاكمة  امل�ساكل  هذه  خ�سم  ويف  اليوم  جدا  ال�سروري 
حول  )االلتفاف(  اأهمية  اإىل  نلتفت  اأن   االإ�سالمية املجتمعات 
القيادات الر�سالية، وهم العلماء الربانيون الذين ميثلون اليوم 

دور االأنبياء واالأئمة)عليهم ال�سالم(.

◄  يكتبها: �سباح الطالقاين

حممد  �ملر�سلني  و�سيد  �لنبيني  خامت  يف  �لع�سري  �ملثال  �ساأن  هو  كما 
�سلى �هلل عليه و�آله، ال ميكن لالإن�سانية �ن تلد مرة �خرى مثاًل ُيحتذى 
�ل�سالم  عليه  �بي طالب  �بن  علي  �الإم��ام  �سخ�سية  �سوى  وق��دوة  به 
�ملالئكية �لتي جتّلت فيها �عمق معاين �لف�سائل و�ل�سفات �حل�سنة 
�لقريبة كل �لقرب من منبع �لنبّوة، على قول �لر�سول �العظم �سلى 

�هلل عليه و�آله: "�أنت مني مبنزلة هارون من مو�سى".
�ختلفت �المة �ال�سالمية يف �إمامته بعد وفاة ر�سول �هلل، فاأر�د فريق 
تاركني  للم�سلمني  خليفة  لتن�سيب  بينهم  فيما  �مرهم  �ّتباع  منهم 
و�خلالفة  �لوالية  �ن  �الكرم يف  �لنبي  به  �أو�سى  وما  تعاىل  �مر �هلل 
من بعده لالإمام علي عليه �ل�سالم، وقالت �سيعته وهم: بنو ها�سم، 
و�سلمان وعّمار و�أبو ذر و�ملقد�د وخزمية بن ثابت ذو �ل�سهادتني و�بو 
�يوب �الن�ساري وجابر بن عبد �هلل و�أبو �سعيد �خلدري ويف �مثالهم 
من �أجّلة �ملهاجرين و�الن�سار، �نه كان �خلليفة بعد ر�سول �هلل �سلى 
ر�سول �هلل يف غِدها،  �لتي خطب  �لليلة  �ىل  ��ستنادً�  و�آله  عليه  �هلل 
من  �مل�سلمني:  �آالف  �أم��ام  فقال  �الإب��ل،  �أقتاب  على  خم(  )غدير  ب� 
كنت مواله فعلّي مواله، �للهم و�ل من و�اله، وعاد من عاد�ه، و�ن�سر 
من ن�سره، و�خذل من خذله..." وعندها بادر �لنا�ض بقولهم: نعم 
�سافق  من  �أول  وكان  بقلوبنا،  ور�سوله  �هلل  �أمر  على  و�أطعنا  �سمعنا 
وطلحة  وعثمان  وعمر  بكر  �أب��و  وعليًا:  و�آل��ه  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي 

و�لزبري وباقي �ملهاجرين و�الأن�سار وتبعهم باقي �لنا�ض...
و�الأح���د�ث  �لعظيمة  �ل�سرية  ه��ذه  ن�ستذكر  �إذ  �الي��ام  ه��ذه  يف  �ننا 
عبثًا،  �إخفاءها  �و  تزييفها  �لبع�ض  يحاول  �لتي  �ملوثقة  �لتاريخية 
�سيد  �أّكدها  �إلهية  حقيقة  يف  و�جل��د�ل  �ل�سجال  جندد  �أن  نريد  ال 
نريد  �منا  علي،  �ملوؤمنني  �مري  والي��ة  وهي  �لنبيني  وخ��امت  �ملر�سلني 
بالعلم  �لعدل  ويقيم  �ملا�ّسة �ىل نظام يحّق �حلّق  ر بحاجتنا  نذك �أن 
بالنابل  �حلابل  �ختلَط  �ن  بعد  �حل�سنة،  و�ملوعظة  و�حلكمة  و�لعمل 
�حلرث  من  ي��ذر  وال  يبقي  ال  �أعمى  �إره��اب  خلف  �لنفاق  ومترت�َض 

و�لن�سل م�ستهدفا �لب�ءة و�الن�سانية.
و�ذ� ما �أَردنا �ن نقيم �لعدل ومنحق �لباطل فلي�ض لنا �إال �ن نحتذي 
بحكومة �قرب ما تكون حلكومة �مري �ملوؤمنني عليه �ل�سالم، �لتي مل 
يذكر �لتاريخ يف كتب �الأتباع و�خل�سوم �ن �أحدً� ُظلم فيها حتى و�إن 

كان يهودّيًا �و ن�سر�نّيًا. 

حممد  �ملر�سلني  و�سيد  �لنبيني  خامت  يف  �لع�سري  �ملثال  �ساأن  هو  كما 

ديرال يو
عيد الوالية 




51ذو احلجة   1433هيي



لقد ق�لوا: العي مراآة القل لم� تّف االن�ش� على عيني م نرات 
 ا تعّودتا وام�   �ح ح�شا ب� وعلى  والرا�  قلب ي راحة  الريبة 
رة يعتّ القل وين�ش بم� ال  ق الم ّرمة والمع�لص ال�شور الم�تع ا العي
 ل� بيا علّي ب منيمير الموا ليش�ر ا�ذا م� او �ودني ش�حب� ينفع لدي
 ت�ل تت�بع وم ر� تعا ر�ن لا م :بقول ال�ّشال علي

ح�شرات دام
والأهمينّة وخطورة النظر وما يترتنّب عليه من اآثار ح�سنة حينما ُيح�سن االإن�سان ا�ستخدامه، 
و�سينّئة حينما ي�سيء االإن�سان ا�ستخدامه ورد ذكر الب�سر والنظر في ع�سرات االآيات منها: »اإِنَّ 
وا ِمْن  اأُوَلِئَك َكاَن َعْنُه َم�ْسُئواًل«)36( االإ�سراء، »ُقْل ِلْلُموؤِْمِنيَن َيُغ�س اَد ُكل َر َواْلُفوؤَ ْمَع َواْلَب�سَ ال�سَّ
ِمَناِت  َنُعوَن )30( َوُقْل ِلْلُموؤْ َ َخِبير ِبَما َي�سْ ْزَكى َلُهْم اإِنَّ اهللَّ اِرِهْم َوَيْحَفُظوا ُفُروَجُهْم َذِلَك اأَ اأَْب�سَ
...«)31( النور، ومن �سيرة نبينّ اهلل مو�سى )عليه  اِرِهنَّ َوَيْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ ْب�سَ َن ِمْن اأَ �سْ َيْغ�سُ
م بنظرات  الم( ن�ستفيد در�سًا بليغًا في التحكنّ الم( مع بنات نبينّ اهلل �سعيب )عليه ال�سنّ ال�سنّ
الم( في قوله )تبارك وتعالى(: »َقاَلْت  العين كما يروي لنا ذلك االإمام الكاظم )عليه ال�سنّ
ِميُن« )26 الق�س�ض( قال لها  ااْلأَ  اْلَقِوي ا�ْسَتاأَْجْرَت  َمِن  َخْيَر  نَّ  اإِ ِجْرُه  ا�ْسَتاأْ اأََبِت  َيا  اإِْحَداُهَما 
ته فقد عرفته ب�سقي الدلو وحده، فبَم عرفِت اأمانته؟ فقالت:  �سعيب )عليه ال�سالم(: اأما قونّ

ي وُدلنّيني على الطريق فاإننّا من قوم ال ينظرون في اأدبار الن�ساء. ري عننّ اإننّه قال لي: تاأخنّ
مة �سغيرة لمو�سوع اختبارنا المتكونّن من ع�سرة اأ�سئلة، والذي من خالله �سنكت�سف  هذه مقدنّ
مها بنظرات العين، ولكي ن�ستمرنّ في االختبار ما علينا اإالنّ  بع�سًا من جوانب النف�ض ومدى تحكنّ
اأن نختار ما ينا�سبنا من الخيارات ثمنّ نذهب الى النتيجة لكي نرى مقدار �سبرنا وما نحن 

 : عليه في هذا المو�سوع المهمنّ

 دات�م ّو ح�ش�نت قليلة قد تبّد ّرمة واحدة لثوارة من ّا  ◄
و�شالت و�شوم واح�ش�ن وبّر الى اآر الق�ئمة الويلة بق�ئمة �شوداء 
 عم�لا  وا وتمو   �واالآ المع��شي   م  �ب�ب  وتفت  �الوب  علي تّر 

 :مّم نا ه ال�ش�بقة

ل ح�سناته اإالنّ باأف�سَل منها وي�ساعفها؟ ◄  ال يبدنّ
◄  قد ينجرنّ الى النظرة ثمنّ يعقبها بالندم والتوبة؟

◄  ال يهتمنّ لمثل هذه االأمور؟

ت ِعرش ولو بعد حي وذا ي�شر ي   ريص االآِعر ت  م ّا ◄
 :مّم نا ه �شيّرمة ارة المالن

◄  ياأبى النظر بريبة اأو بحرمة الأنه ال يرت�سيه لنف�سه اأن ُينظر الى محارمه بالمثل؟
◄ قد ينظر بحرمة الى االآخرين وهو ال يقبل االأمر على نف�سه الأنانينّته؟

◄ ينظر بحرمة وي�سمح لالآخرين النظر الى حريمه بالمثل؟

◄  البعص يقّل م �ش� ذ النرة المّرمة الواحدة وقد يقو اّنه� بيني 
 :مّم نا ه حداشّر به� انف�شي وال ا وبي

◄  ال يرى االأمر بهذا ال�سكل الأنه بهذه النظرة ع�سى جبار ال�سماوات واالأر�ض، واأ�سخط 
ن راأوه على ارتكاب نف�ض  اأ االآخرين ممنّ اإمام ع�سره وزمانه، واأ�ساف �سينّئة في �سجلنّه، وجرنّ

الفعل، و�ستترتنّب عليه اآثارًا كثيرة اأخرى؟
مة؟ ◄  يرى خطورة االأمر ولكن ال يدرك كلنّ هذه االآثار في الفقرة المتقدنّ

◄  ال يرى اأينّ �سرٍر في االأمر؟

 ةال�شي�رة الف�ر وبي ر حدا ة لدشيرة واالنعمة الو يا راا  ◄
 ل يرو رالمن ن�قة وتراال ح�ش علي و بدتا م�شيد ي ق�شر نو �شا

 :مّم نا ه والم�د عالم�ت الثراء المعنو م
ف فيها؟ ◄  ينظر اإليه بعين الغبطة ويتمنى له دوام نعمته، و�سالحه في الت�سرنّ

د المثل الم�سهور: )ينطي  ◄  ينظر اإليه بعين الغبطة مع عدم ا�ستحقاقه لهذه النعمة وتردنّ
جوز للماعنده �سنون(؟

• يعد : عبد الرحمن الالمي

 شه�  رةالن  :  راال  الر�شو  �ق
 �و �هتر  م  بلي�صا ِ�شه� م م�شمو
  حالوت دي �يم�نا ا �عا ا م

ِي قلِب

ّمت نا 
رات عينين 
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◄  ينظر اإليه بعين الحا�سد ويتمنى زوال النعمة التي هو فيها؟

 شو�وال الل� وتع�لى تب�ر اآي�ت ا دة اآية م�م�ش حي  ◄
 ه ري من وجمي قتل ي يع ئ� يةو روا �يرو والخ�شو

 :مّم نا
كًا بطاعة اأوامره؟ ◄  تزيده روؤية هذه االأمثال اإعجابًا بخالقه )تبارك وتعالى( وتم�سنّ

◄ يزداد انبهارًا بعظمة الخالق )تبارك وتعالى(؟
◄  ال �ساأن له بهذه االأمور، وال تزيده �سيئًا؟

 ا ال�شلو ذوعور والمواال عرال� ت��الع �ش�ا م� نر ثيرا  ◄
 :مّم نا ه ني�والم

◄  ينظر اإليهم بنظرة العطف واالإ�سفاق ويتمنى لهم ال�سفاء، وال�سبر على هذا االبتالء، 
ا ابتلى  د في نف�سه الدعاء الماأثور عند روؤية هذه الحاالت: »الحمد هلل الذي عافانا ممنّ ويردنّ

به غيرنا«؟
د الدعاء الماأثور الذي ورد في الفقرة اأعاله فقط؟ ◄  يردنّ

◄  ال يهتمنّ لمثل هذه الحاالت؟

 ي ال�شالة نالعقلية والنف�شية وا على ح�لت ر الب�لاال لعيني  ◄
 :مّم نا ه

◄  يحر�ض على تطبيق االأمر الم�ستحبنّ وهو اأن يكون نظره على مو�سع �سجوده وهو 
واقف ي�سلنّي، وبين قدميه في حالة الركوع، والى طرف اأنفه وهو في ال�سجود، والى ِحْجره 

اأثناء الجلو�ض فيها؟
ز في نظره على مو�سع �سجوده اأحيانًا، والى ما هو اأمامه اأحيانًا اأخرى؟ ◄  يركنّ

◄  ال ي�ستقرنّ في نظره على �سيء اأبدًا في �سالته، فهو في حالة زوغان دائمًا؟

◄  يّر اال�شال النر المرد ع التلّذ والريبة الى عورة الير م� 
عدا الو والوجة ويّر النر ذل الى بد المراة االجنبّية التي 

 :مّم نا ه فيوال م� عدا الوج �منه واال ّي
◄ يعرف هذه التفا�سيل الفقهية وغيرها، والتي يجب االطالع عليها والعمل بها؟

◄  يعرف بع�ض هذه التفا�سيل، ويعمل باأغلبها؟
◄  ال يعرف هذه التفا�سيل لذا فاإنه يقع في الحرام عادة؟

ر النرة التي ت�ش�حبه� تلّذ جن�شّي الى اّ �شيء ي ذا الوجود  ت  ◄
 :مّم نا ه �به وجة وم� يتعّلاّل الى الا

◄  ُيراعي هذه الحرمة حتى مع نف�سه وعورته، وال ي�سمح لنف�سه اأن ينظر نظرة الريبة 
ي به الى النظرة الحرام؟ التي ت�سبق نظرة الحرام والتي يحتمل اأننّها �ستوؤدنّ

؟ ◄  ُيراعي هذه الحرمة في الغالب االأعمنّ
◄  ال يهتمنّ كثيرًا لهذا ال�ساأن من االأمور؟

 �ما  عورت اه�ر   عد على  ير�ص   بدا  الذ وو    الممي ال�شبي    ◄
 :مّم نا ه يالب�ل قب م ر الى عورتالن ري رياالآ

ف االآخرين من ال�سبيان وغيرهم عليه؟ ◄  يلتفت الى هذا االأمر ويثقنّ
◄  يغ�ضنّ النظر عن عورة ال�سبينّ المميِّز؟

◄  ال يلتفُت الى هذه االأمور؟

  نتية االتب�ر
 �النق مع ح�ش�دن� متب�ر لناال الرحلة الق�شيرة م ذ وبعد
ولن�   ش�ئ� را  �ش�ا انن�    �نف�شنا ي   ّم�ونت نر ح�لن�  لي 
 ّول �شبع نق� ◄ ّول �ع�شر نق ◄ ّل اح�ش روجهة ن

مع ح�لت مّم� توا علي ّشرت�واجمع م� ا �م�ص نق ◄
 ّش� �شّيد بال  ي�   ن� والم�ئة   الت�شعي  بي  �نق بل مموع  �ا   
 راال وي يوا الر الالن وي يوتعي ا رات عينيبن ّمت
الى   وروال النر  ي  ومش�عفته�  ال�شن�ت   ش� على  وتر�ص   من

وتع�لى تب�ر تع�شي ا رار الب�لن ّنا وتدر الوالدي
 الى التعّم �تت ن� والى الخم�شي الت�شعي دو درجت ن� ام� اا 
بهذا الموشوع الخير وا�شتش�ر تف��شيل الفقهّية الثيرة وا تتّرر 
م ادواجيت ب�ل�شم� لنف�ش ي النر عّم� تمنع على ير وا تعي 

م�ت ر لل على المنته م� يترّت وتدر
 ام� اا �ن درجت دو الخم�شي لن� مع ال اآر ا البّد ا ت�شمع 
واآل و�شّل يف يت�شّدد ي االمر   علي شّلى ا� راال الر�شو  قو
 الن�ر القي�مة م يو عين ا مال حرا م  عين ال م  م :حينم� يقو
 ن�وتدو�ص على �شي نف�ش و ت�ش ا وعلي ويرجع يتو اّل اا
 م التوبة الن�شو وتعل موراال ذ عواق ل حينم� ي�شّه ّري الذ

ري�ت حي�ت ّلي لميير الع راية التوتر م� تقّد ّ
ذا  ي   ققت انت�ش�ر   ّ ي   وتع�لى  تب�ر  ا تمد   ا  وعلي
المشم�ر واا �ن ذ ال�لة ال�شّية ي بداية هور� لديّ�  االقالع 
عنه� ا�شه بثير لو اّن ادمنته� و�ش�رت ي ع�دة م�لوة حتى اّ البعص 
 رار الالن م ِلفل�شّدة م� ا لعيني ير توجي م رار الى الين
 منيمير المولن� ا ويقّد �شعب� ولي�ص بم� �يير الت ووحينه� �شي
 رارة الي الن حينم� نقع �عملّي حال ال�ّشال علي ل� بيا علّي ب
 م� را مث لعند ا ّ� لت ا�لي بتع ةامرا  حدا ا راا :بقول
 ل ت ل � �عنه ب�شر ولي�شر  شبيال� لى قلبا �لل�شي ّعلوال ي
 �لي�ش ّ على النبّي واآل وي�شّلي ثيرا مد اوي عتير ّلي�ش وجة

ني م� ي تبرا ل يبي ّن� شل م ا
 ا دو يع ال�شبر مرة وال ي�شت�اال موا �ما �شعيف نف�ش ير  وم
ينر اليه� نرة الرا علي االبتع�د ع ذ ال�ش�ح�ت والمي�دي التي 
 ا حدوا �متوّقع عند مرالمع�شية ا حدو ّال �يه شعيف نا يعر
االرص  على   بقان ال�شم�ء   ّا يعني  ال   راال الى  نرة   من  وراح
ي على نف�ش ب�لف�ش والي��ص ال ّذا ال وذ النتية ي ابر 
 ويعل ور م لينتب ول ّرمةرة المالن م عند ا �نب دوا �جرم

التّوابي ّي وا رار الفعت التوبة ع
وي تربة عملية ن مع الثير م االوة ي االقالع ع ذ ال�شفة 
 رة حران ّ ي ب يلت عهدا ّوج ّع د ا�يع و ا الذميمة
 �يوم ي�شو و اا معّي بمبل لت�شّد� عقوبة ص على نف�شيه� يفر يقع
 وي شوعالمو ّا نّيت�ش� مّم� ين��ش ل ير وع�ت اي�شلي ع�شر  ر و اا
 شّلى ا� راال الر�شو بقو نن� نختول ثير التفّرع�تص ووعري
علي واآل و�شّل :م� ِم م�شل ينر امراة اّو رمقة  يّص ب�شر ااّل 

ي قلب �د حالوتهي عب�دة تع�لى ل ا حدا
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◄  يكتبها: ح�سن ال�سالمي

وطلب  احمد  ابو  جارنا  الباب  عليه  االيييام طرق  احد  يف 
مني ان اكون من �سمن النا�ض الذين يذهبون معه )م�سية 
وا�ستمعت  خلفنا ذهبت  الذي  ال�سارع  من  لرجل  �سلح   )
لق�س�ض دارت حول الف�سل الع�سائري وكيف ا�سبح اداة 
ابتزاز بيد بع�ض �سعاف النفو�ض و�سالت احد اجلال�سن 
قال  ف�سلها  ماهو  اجلها  من  اتينا  التي  ق�سيتنا  بجنبي 
ال اعلم ميكن مليون دينار ف�سلها قلت يف نف�سي عجيب 
رجل �ستم رجل هكذا ف�سله فما بال قلوب ائمتنا وقد نرى 
ون�سمع جهارا النا�ض ت�سب وت�ستم ائمتنا والذات املقد�سة 
بدون اي رادع بينما كان الطاغية �سدام يعدم ال�سخ�ض 
الذي ي�سبه ملاذا ال تكون هناك قوانن و�سواين كما ت�سمى 
بالف�سل الع�سائري لكل �سخ�ض يتجاوز على الذات املقد�ض 
والنبي واهل بيته عليهم اف�سل ال�سالة وال�سالم اإنها لعادة 
قبيحة رذيلة، وبدعة دخيلة منكرة، وجرمية ال تغتفر، تلك 
التي تنت�سر يف مدينتنا، حتى ن�سمع الطفل الذي ال يتجاوز 
من العمر ثالث �سنوات ي�سب، فمن اأين وكيف تعلم ذلك؟ 
لقد تعلم من البيئة، ممن هم اأكرب منه �سنًا، وغالبًا ما 
ي�سمع هذه امل�سبات من اأبيه اأو من اأمه اأو من جريانه، اأن 
يتاأثر وال يتحرك  فاإنه ال  اآخر  �سخ�سًا �سبنّ دين �سخ�ض 
يثور  فاإنه  اأو عائلته  اأبوه  �ُسب  اإذا  اأما  اإهانة،  يعتربها  وال 
املزيفة  العنرتيات  وتظهر  الرجال،  اأ�سباه  ويربز  ويغ�سب 
وهذه  واالأ�سلحة،  الع�سي  ون�ساهد  املخزية  واحلماقات 
ظاهرة من ظواهر اجلاهلية االأوىل، وهذه الظاهرة هي 
معاك�سة متامًا الأخالق ر�سولنا االأكرم �سلى اهلل عليه واله 
الذي كان يغ�سب حينما تنتهك حرمة من حرمات اهلل، ومل 
يكن يغ�سب لنف�سه علينا اأن نتكاتف جميعا على حماربة 
هذه البدعة املحرمة، على االآباء واالأمهات، على املعلمن 
واملعلمات، اأن يعاجلوا هذا املو�سوع ملنع هذه الظاهرة يف 

املجتمع، علينا ان نحافظ على قد�سية كربالء.

                



الع�ش�ئر الف�ش

اّ ا اال�رقة مّي�لو للت�شّيع
 البي  ا ورواي�ت   ح�ديا وا�ش�عة  ن�شر   ّا
تلف  يف  املتمع�ت   ب  ال�شال  عليه
عّد امرا شرورّي� على ّ �شخ�ص  ي �ء الع�نا
 ّلع  ال�شيعي  املذ اتب�ع   م  نف�ش  يعت
ن� �شخ�ش� ي�شتشيء قلب به� ويب�شر النور 
 ّوويت  دين  ي�مف  ّي�ش الله�   م
 من�بع  م  شال�اال وي�ذ   ّا  املذ اىل 
ال�شية ي�شب م الفة الن�جية وذا م� 
 وتع�ىل تب�ر ا قهّو ّ ثلل حد
 �دري�ص تيا امل�شتب�شر الني ومنه

:�اللق�ء الت جرين� معا الذ

 اىل وذا الت عند حدوا �انتب جذ شوع الذو املو �م 
ال�ّشال عليه البي مدر�شة ا

 اإننّ الدافع الذي جعلني اأحتول اىل املذهب ال�سيعي احلقنّ وترك مذهبي ال�سابق هو ما ورد 

ي  يف حديث الثقلن والذي يرويه جميع املذاهب اال�سالمية املختلفة، هذا احلديث هو الذي حركني اىل حترنّ
ين من االأعماق  طريق احلقنّ املبن، واأننّ اعتناقي لهذا املذهب قد مرنّ بكثري من املراحل ولكن اأهمنّ �سيء هزنّ
ر االأمر اىل الدخول يف حماورات  واأحدث هذا التحونّل لدينّ هو ما جاء من احلقائق يف حديث الثقلن، ثمنّ تطونّ
الم(، كلنّ  عديدة، ومطالعة الكتب ذات العالقة، واإجراء التحقيق يف كتب وروايات اأهل البيت )عليهم ال�سنّ
الم( واأحقية اإمامتهم على العاملن، فتكونت  ل يف منهاج االأئمة االأطهار )عليهم ال�سنّ ذلك جعلني اأبحث واأتاأمنّ

لدينّ بع�ض الدوافع للتحونّل للمذهب ال�سيعي. 

 يف املعتقد ّول ّنِلموا ا شدق�ء حينم� ع�واال اال ع رّد � يف 
ال�ّشال عليه البي اىل مدر�شة ا

 اإننّ اأهلي واأقربائي يتعبنّدون وفق املذهب املالكي، ولكنهم بداأوا يالحظون بع�ض ممار�ساتي 

االإ�سالمية اجلديدة،  واالإحكام  ال�سحيحة  التعاليم  وفق  االإ�سالم  لهم  م  اأقدنّ رُت  و�سِ ال�سابق،  تختلف عن 
األقي  ال�سابق، وب�سفتي رجل دين وطالب علم  ا كنت عليه عندما كنت على مذهبي  اأف�سل ممنّ وبطريقة 
املحا�سرات الدينية ويرجعون اإيلنّ يف االأحكام الدينية، وهذا بف�سل التعاليم التي تلقيتها يف درا�ستي املذهب 
ال�سيعي على يد االأ�ساتذة وال�سيو االأفا�سل، وقد ا�ستطعُت اأن اأدخل يف اأعماق اأنف�سهم واأن اأزرع بذرة اخلري 

فيها.

ت�شّيع علوا ص منهر البعّ�ت و 

 اإننّ اأهمنّ ما تعلمته ي وطبنّقته يف تعاملي مع اأهلي واأ�سدقائي ي هو: اأننّ ال�سخ�ض الذي ينتمي 

�سول االأكرم )�سلنّى  ملذهب اأهل البيت )عليهم ال�سالم( يجب اأن يتخلنّق باأخالقهم التي هي نف�ض اأخالق الرنّ
ل من عند اهلل )�سبحانه وتعاىل(، فاإننّ من املعلوم  اهلل عليه واآله و�سلنّم( وهي اأخالق القراآن الكرمي املنزنّ
الم( يريدون من ال�سخ�ض الذي يتنّبعهم اأن يطبنّق تعاليمهم وي�سري  للجميع باأننّ االأئمة االأطهار )عليهم ال�سنّ

  البلد : نيجرييا 
  املذهب : املالكي

  املستبرص: ادريس تيجاين
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اّ ا اال�رقة مّي�لو للت�شّيع
•اجر اوار واعّد: حممد الي�ساري- عبدالرحمن الالمي

على م�سريتهم، وعلى ال�سخ�ض الذي يكت�سب �سيئًا من العلم اأن ي�سعى يف تطبيقه على 
اأر�ض الواقع، وبتطبيقي الأخالق و�سفات اأهل البيت )عليهم ال�سالم( التي يريدونها من 
اأتباعهم ا�ستطعُت اأن اأك�سب ودنّ ور�سا وقبول اأهلي واأ�سدقائي للمذهب الذي حتونّلت اإليه، 
ًا، وهم مل يعلموا  ومل اأجد اأينّة ممانعة اأو �سعوبة يف اإقناعهم باأيننّ اأ�سبحت �سخ�سًا �سيعينّ
بتحونّيل اىل املذهب ال�سيعي، ولكننّهم عرفوا ذلك من خالل بع�ض املمار�سات واالأفعال 

التي كنُت اأقوم بها.

ت�شّيع علوا ص منهر البعّ�ت و 

 عندما الحظوا كيفينّة ال�سالة التي اأ�سليها، واأنها تختلف عن الكيفينّة 

د حاالت االختالف فاإننّهم ا�ستف�سروا مننّي �سبب  التي ي�سلونها، ونتيجة تكرار وتعدنّ
لُت اىل مذهب اأهل البيت )عليهم  هذا االختالف، فاأو�سحت لهم اأننّ �سببه كوين قد حتونّ
كيفية  يف  االختالف  يف  �سبنّب  ا  ممنّ ونهجهم،  تعاليمهم  وفق  على  االآن  واأنييا  ال�سالم( 
ال�سالة و�سائر االأمور العبادينّة االأخرى، واأو�سحُت لهم كذلك اأننّ �سبب تخلنّقي باالأخالق 
ونني اأك، هو اأي�سا �سببه هذا التحونّل �سوب املذهب احلق،  احلميدة التي جعلتكم حتبنّ
الم( وقد  وقد اقتنع بع�ض اأفراد عائلتي باالنتماء اىل مذهب اأهل البيت )عليهم ال�سنّ
اأعلنوا ت�سينّعهم، ومنهم اأختي وواحد من اإخواين، اأما بقينّة اإخوتي فاأننّهم بقوا على الذهب 

املالكي، ولكن ال توجد بيننا اأينّة م�ساكل معهم.

 �مشّية االق و للمت�شّيع رت ن يفو 
ال�شريف رج تع�ىل ا ّع راملنت ّاملهد

 اإننّ لدى النا�ض عمومًا اعتقاد باأننّ ال�سخ�ض املنتظر الذي �سوف ي�سلح 

، بل اإنه الأهل العامل  ا بدين اأو مذهب معننّ اهلل )تبارك وتعاىل( به العامل لي�ض خمت�سنّ
اأجمع باختالف دياناتهم ومذاهبهم ومعتقداتهم، وهم يْدعون اهلل )�سبحانه وتعاىل( 
بتعجيل فرجه، وبالتايل ال م�سكلة لديهم يف كيفينّة والدته، اأو هل اأننّه مولود اأو غري مولود 
اىل االآن، اأو من اأينّة ذرينّة هو، فاملهمنّ هو الق�سينّة التي �سياأتي من اأجلها وهي: ن�سر العدل 

وامل�ساواة بن اأهل العامل كلنّه. 

 يامل�ل املذ شية املهدوّية بيف الق وم� الفر 
ال�شيعي واملذ

هناك فرق كبري بن اعتقاد املذهبن يف الق�سية املهدوية، فاملوالك  

لديهم اإميان بالق�سية املهدوينّة، غري اأننّهم يقولون: اإننّ هذا ال�سخ�ض املنتظر الذي �سوف 
ينقذ �سكان العامل من الظلم وال�سالل، وين�سر العدل وامل�ساواة يف العامل، هو مل يولد 
بعد، واأننّه �سوف يولد يف امل�ستقبل، ويعتقدون اأنه �سوف يكون من ذرينّة واأحفاد االإمام 
احل�سن الزكي )عليه ال�سالم( ولي�ض من ذرينّة االإمام احل�سن )عليه ال�سالم(، كما 

يعتقد ال�سيعة االإمامية.
ل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف( قد ُولد بالفعل،  وبعد ت�سينّعي عرفُت اأننّ االإمام املهدي )عجنّ
لع على اأحوال امل�سلمن واأمورهم    وهو من ذرينّة االإمام احل�سن )عليه ال�سالم(، واأننّه مطنّ
وُتعر�ض عليه اأعمالنا ال�ساحلة والطاحلة، واأننّه يرانا ولكننا ال نراه، وهذا هو ال�سيء 
ة  ة هلل يف اأر�سه، وحجنّ واالأمر الذي يقبل به العقل، كون االأر�ض يجب اأالنّ تخلوا من احلجنّ
ل اهلل تعاىل فرجه ال�سريف( الذي  اهلل يف زماننا هو �ساحب الزمان االإمام املهدينّ )عجنّ

لع على اأعمالنا ويدعو  لنا اإذا واجهتنا م�سكلة من م�ساكل احلياة. يطنّ

 ول  لوموم  ال�ّشال  عليه  البي  ا   
 ّوالت ح�لة   ل  دو ال�شخ�ص  يف   ا تور  امللومّي�ت   ّا

واال�شتب�ش�ر
)عليهم  البيت  اأهييل  على  حلنّت  التي  وامل�سائب  املظلوميات  جممل  ان   

ال�سالم( كلنّها موؤملة وحزينة وموؤثنّرة، اإالنّ اأننّ اأكها اإيالمًا وحزنًا واأكها تاأثريًا حتى 
على االأ�سخا�ض غري امل�سلمن هي م�سيبة االإمام احل�سن )عليه ال�سالم( واأهل بيته 
لكلنّ  ر�سالة  كونها حملت  كربالء،  االأليمة يف  الطفنّ  واقعة  بهم يف  وما حلنّ  واأ�سحابه 
العامل حول االإ�سالح ون�سر التعاليم ال�سحيحة لالإ�سالم وتكري�ض ملفهوم احلرينّة ورف�ض 
الظلم والت�سلنّط، ومعه الثلنّة امل�سلمة واآخرون من غري امل�سلمن عرفوا احلقنّ فن�سروه، 
فكان تاأثريها كبريًا جدًا على النفو�ض عامة وعلى امل�سلمن خا�سة، ويف ذهني الكثري 
ال�سالم(  االإمييام احل�سن )عليه  ة  لق�سنّ بعد قراءتهم  ت�سينّعوا  الأ�سخا�ٍض  االأ�سماء  من 
ُتقام يف ذكرى ا�ست�سهاد االإمييام احل�سن )عليه  وح�سورهم املجال�ض احل�سينية التي 

ال�سالم( واالأئمة االأطهار )عليهم ال�سالم(.

 ق�مةا ّيف تتو يال�شيعة الني حواي ا يف 
�ريقيا ر شينية يف�ال�شع�ئر ا

 اإننّ النا�ض االأفارقة الذين يعي�سون يف اإفريقيا ب�سورة عامة، ويف غرب اإفريقيا 

ب�سورة خا�سة، لديهم حبنّ وتعلنّق كبري باهلل )�سبحانه وتعاىل( ويحبنّون االإ�سالم، وعندما 
ًا ومعقواًل فهم يتفاعلون معه ويحاولون معرفته، والأجل هذا فاإننّ  يجدون اأننّ هناك �سيئًا منطقينّ
اأك االأفارقة يحبنّون مينّالون للت�سينّع، واالأ�سخا�ض املنتمون للمذهب ال�سيعي لهم ح�سور كبري يف 
املجال�ض احل�سينية، وجمال�ض العزاء بذكرى ا�ست�سهاد االأئمة املع�سومن )عليهم ال�سالم(، 
حياتهم  يف  بها  لي�ستعينوا  والن�سائح  االأمييور  منه  وياأخذون  اخلطيب  اىل  ي�ستمعون  فاإننّهم 

ودينهم، وهم ينجذبون اىل احلوزات الدينية ب�سكل وا�سح وملمو�ض.

  ّبقتو علمت ما ّاأ ّا   
 ّاأ و ائيسدلي واأاأ عاملي م

السخ� ال ينتمي مل األ 
 هاأ يتخّل اأ ي  البي
التي ي ن� اأ الّر�سول االأكرم 

 وي اأ القرا الكر املنّل 
   عاو انسب� من عند ا
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.

 يف هذا ال�سدد اأظن اأن هناك نقطة مهمة اأو عن�سرا مهما 
العن�سر   .. العادي  االن�سان  وهو  الق�سية  هذه  يف  للغاية 
املنفعل بفعل التنظري الفل�سفي واخلالق احلقيقي ملا يوؤ�س�ض 
التي  الغربية  فاحل�سارة   .. الواقع  يف  التنظري  ذلييك  له 
�سبات  ميين  نه�ستها  يف  اعتمدت 
تنظريات  على  املنحرفة  الكني�سة 
جون لوك يف العلمانية وبيكون يف 
اال�سالح  يف  لوثر   ومارتن  العلم 
الديني ووووو .. كان ميكن اأن يكون 
ذلك التنظري حربا على ورق لوال 
تفاعل ذلك االن�سان العادي الذي 
اأخرج هذه االفكار اىل حيز التطبيق وجعلها �سيئا ملمو�سا ، 
وكان ذلك االن�سان بتحوالته االيجابية على ال�سعيد العلمي 

واالجتماعي �ساهدا على جدوى ذلك التنظري و�سحته .. 
وهنا اثري النقطة التي اأراها املف�سل اال�سا�ض يف املو�سوع 
وهي ان احلداثة الغربية حن اعتربت م�ساألة النزول من 
اهلل اىل االن�سان وا�ستبدال اجلنة امليتافيزيقية  باالأر�ض 
امللمو�سة  كم�سرح ممكن لتحقيق ال�سعادة .. حن اعتربت 
تلك امل�ساألة الق�سية االم يف متبناها الفكري فقد جعلت 
القول  عليه  ينطبق  اأن  ميكن  حالة  يف  الغربي  االن�سان 
الدنيا هي  احلياة  فكانت   ) ورائكم  البحر من   ( ال�سائع 
�سبيل  يف  ا�ست�سالحها  غري  على  ل  يعوِّ ال  االوحييد  املييدار 
�سعادته التي انح�سرت يف منظوره  براحته ومتعته  فراح 
بذلك يتفانى يف العمل ويحرتم النظام اىل غري ذلك من 
فكر  هو  املعتمد  الفكر  ولكون   ، احل�ساري  الرقي  عوامل 
مادي  فقد ا�ستغنى عن اأية ثقافة روحية واعتمد على االلية 
املادية لدفع االن�سان لاللتزام بخطه واالندفاع يف حتقيق 
غاياته ، فنتيجة للتطور التكنولوجي الذي �سمل كل مظاهر 

احلياة  واالأنظمة االقت�سادية املعمول بها ، اإن�ساق االن�سان 
الغربي يف حتقيق ما اأكت�سب من خالله ال�سفة احل�سارية 
وعاد عليه بقيم اخالقية �سحيحة  ، وهذا ال يعني اأن نغفل 
الفردو�ض الروحي املفقود لدى الغرب والذي �سكل عامال 
ن الهام يف النوع االن�ساين   يف �سمور العن�سر الروحي املكوِّ
وتدهور يو�سك ان يكون انفالتا يف الثوابت االخالقية ون�سبة 

اجلرمية واالنحراف .
 فيما اعتمدت الر�سالة اال�سالمية اخلال�سة من اأي انحراف 
يف م�سروعها اال�سالحي ال�سامل على االإن�سداد اىل اهلل يف 
مطلقيته  واعتبار االن�سان خليفة له  وبالتايل فاإن احل�سارة 
رت بها تلك الر�سالة تنتج من تفاعل املادة والروح  التي ب�سنّ
فينهل االن�سان من اهلل غري الفاقد الأي عن�سر من عنا�سر 
الكمال ما يبني به حياته على االر�ض بعد ان اعترب اال�سالم 
عمارة االر�ض من قبل االن�سان جزءا مهما يف مهمته اإزاء 
اإ�سافة اىل عمله لالآخرة ، بل انه مل يفرق بن هذه  اهلل 
وتلك وجعل عمارة االر�ض ي مبا ر�سمه من مالمح حقيقية 
لالإعماري اأ�سا�سا للفوز باالآخرة وذلك لغنى اهلل املطلق عن 
االن�سان وكل ما يتعلق به ، فالو�سول اىل اجلنة امليتافيزيقية 
يف اال�سالم وقف على �سعي االن�سان يف خلقه اجلنة على 

االر�ض.
كان  والغيبي  الروحي  املحتوى  بهذا  النظرية  كانت  وملييا 
التطبيق بحاجة اىل جهود كبرية يف ن�سر الثقافة الروحية  
واعتماد الوعظ واالإر�ساد  لدفع االن�سان اىل االلتزام بخطها 
وحتقيق غاياتها  من خالل التاأكيد على هذه املرتكز اال�سا�ض 
واىل حتمية   املزاوجة بن موروثه العبادي  ووجوده  املادي 
، وعليه فاإن النهو�ض بواقع ال�سعوب اال�سالمية ي كما اعتقد 
ي بحاجة ما�سة اىل نه�سة حقيقية يف االجهزة االإعالمية 
ذات اخلطاب املبا�سر مع النا�ض . تعمل على ر�سم النموذج 
اال�سالمي احلقيقي ببث الوعي املطلوب مبتانة العالقة بن 
ماهو ديني ومدين ف�سرب ا�سارة املرور والتلكوؤ  يف العمل 
حمرم كحرمة تربج املراأة ، والدين اال�سالمي يجعل من 
الفعل العبادي كال�سالة حمركا فعاال لالإن�سان ي حن تنهى 
اأ�سا�سية  ي يف تقوميه كلبنة  الفح�ساء واملنكر  االن�سان عن 

يقوم عليها املجتمع .

اأخرج هذه االفكار اىل حيز التطبيق وجعلها �سيئا ملمو�سا ، 

 يهّم ىل ما  
االمر   

•  �سالح اخلاقاين 

 ال�شعو ي �شدد ال�شراع الدائر بي
 ال وذا  والربية  اال�شالمية 
 شب�  ع  �يق او   قي مم�   اله�ئ
 ال�شعو على  المفروص  االرتق�ء 
 رال ونه�  اتب�عه�  اال�شالمية 
الف�قد لم� حقق الر م حش�رة 
الش�رة   تل  ن�ا �شواء  وتور 
متملة الوان وا االقتداء به� 
شرور بذات وعلى  اال�شعدة 
 عي  ا او   صالبع  ري م� 
بش�رة الر ي ج�نبه� الروحي 
م�  اا  ق�در  اال�شالمي   الترا  وا
 ل على ي�تومع وابت �ّعلن
 ال�شعو  ع تدع  بديلة  حش�رة 
 الذ التخلف  �ئلة  اال�شالمية 

   رص اآبع م� ير تعي�ش

ذو احلجة 1433هي 56



اإ�ضالم
شبه القارة الهندية نموذج�

بالد  عر التع�ض الديني او العري، رية اديان يها من ازل وك ار� ��ضه على ما يراه من ناعة، ري 
  ل .ريهارين يعبدون النار ور وايعبدون الب �النا  ،هو مة اديا ضتند اإ�  ��ه الطم هان مع

.ار ضبه ث يالهند( البلد ال(

في بالد تعدد األديان

• ترجمة : حيدر املنكو�سي
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ولكن تبقى �لديانة �الأ�سمى هي �لديانة �الإ�سالمية 
ملا حتتويه وما حتمله من روح �الميان �لتي تت�سل 
بخالق �لكون -�سبحانه وتعاىل- وكتابه �لكرمي �لذي 
�نزله رحمة وهدى للنا�ض، و�سّنة نبّيه حممد -�سلى 
�أ�س�ست ملجتمع �سلمي موِحد  �لتي  و�آل��ه-  �هلل عليه 

مت�سامح عنو�نه �خلري.
فاملتابع يرى �إن هنالك فو�رق يف �مل�ستوى �المياين 
و�لدين  و�ل��ط��و�ئ��ف،  �ل��ف��ئ��ات  تلك  ب��ني  و�ل��ث��ق��ايف 
�الإ�سالمي، من حيث �ملنظر و�جلوهر، و�أن هنالك 
طفرة نوعية يف ثقافة �لفرد بعد �أن دخل �الإ�سالم 

�إىل بالد �لهند.

اا الهن   •
�لهند بلد تقع يف جنوب �آ�سيا، وهي �سابع �أكب بلد من 
حيث �مل�ساحة �جلغر�فية، و�لثانية يف�لعامل من حيث 
�لهندي،  �ملحيط  �جلنوب  من  يحدها  �ل�سكان،  عدد 
وبحر �لعرب من �لغرب، وخليج �لبنغال من �ل�سرق، 
�ل�سني  وجمهورية  �ل��غ��رب،  من  باك�ستان  وحتدها 
�ل�سعبية، ونيبال وبوتان من �ل�سمال، وبنجالدي�ض 

وميامنار من �ل�سرق.
ا ااال  •

منها  بالهند،  عديدة  ديانات  بني  �الإ�سالم  يعي�ض 
�لهندو�سية، و�لبوذية ثم �ل�سيخية، و�مل�سيحية، و�أكب 
حيث  �لهندو�سية،  هي  �نت�سار�  �لوثنية  �لديانات 
ي�سل عدد �لهندو�ض �إىل 8374 مليون ن�سمة مبا 
ميثل 813% من جمموع �ل�سعب �لهندي، وي�سيطر 
�ل�سيا�سية  �حل��ي��اة  مناحي  جميع  على  �لهندو�ض 
و�القت�سادية منذ ��ستقالل �لهند عن بريطانيا يف 

15 �أغ�سط�ض 1947م.
دخول �الإ�سالم �ىل �لهند 

عرفت �لهند �الإ�سالم مبكر� جد�، وحدث ذلك يف 
فعندما  و�سلم،  و�ل��ه  عليه  �هلل  �سلى  �لنبي  ع�سر 
ظهر �الإ�سالم �أر�سل �لنبي �إىل ملك "ماليبار"وهي 
�إحدى مقاطعات جنوب غربي �لهند يف عام )7ه� 
 628م( ر�سالة يدعوه فيها �إىل �الإ�سالم، وُيْرَوى 
�أن "ت�سريمان برمال" ملك "كدنغلور" قد ز�ر �لنبي 

�سلى �هلل عليه و�له.
عاة  كما و�سلت �إىل بالد "ماليبار" جماعة من �لد
�مل�سلمني �لعرب، على ر�أ�سهم مالك بن دينار و�سرف 

جابو�  ثم  "كدنغلور"،  مدينة  ونزلو� يف  مالك،  بن 
وبنو�  �الإ�سالم  �إىل  د�ِع��نَي  "كري�ال"  �أنحاء  جميع 
�لتجارة  حلركة  كان  كذلك  �مل�ساجد،  من  �لعديد 
وو�سول �لتجار �مل�سلمني �إىل تلك �لبالد دور كبري يف 

ن�سر �الإ�سالم يف بالد �لهند.
عب  مّت  �أغلبه  ك��ان  �ل��ذي  �الإ���س��الم  �نت�سار  وميثل 
�لتجار �لعرب بحر� نقطة حتول ومما ال�سك فيه �أن 
�لرحالت �لتي كانت ت�سهل مهمتها �لرياح �ملو�سمية 
�لهند،  �سو�حل  لالإ�سالم على طول  �نت�سار  �أثمرت 
وظل �الإ�سالم يت�سم بطابع �لدعوة �ل�سلمية. و�أكرث 

�لذين  �الإ�سالمي هم  �لدين  �عتنقو�  �لذين  �لنا�ض 
على  �الإ���س��الم  �ساعدهم  وق��د  �ال�سطهاد  يعانون 
�لتخّل�ض من قيود �لطبقية �لتي كانت �سائدة هناك. 
�أن�سار� جددً� يف مناطق  �الإ�سالم يكت�سب  وال ز�ل 
�ل�ساحل �لغربي و�ل�سرقي من �لطبقات �مل�ست�سعفة، 
ولقد ن�سط هذ� �ملحور و�نتقل �الإ�سالم من �ل�ساحل 
نحو �لد�خل يف ه�سبة �لدكن، و��ستقرت جماعات 
عديدة من �لعرب يف �لدكن. ولقد عب �الإ�سالم من 
�ساحل مابار �إىل جز�ئرملديف، ومعظم �أهل �جلزر 

�الآن من �مل�سلمني. وظل �الإ�سالم يت�سم بطابع �لدعوة �ل�سلمية. و�أكرث 
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اسية   اراا  ا   •
الهن 

كانت �إمب�طورية �ملغول �مل�سلمني يف �لهند �آخر دولة 
حكمت �لهند، ود�م �سلطانها نحو ثالثة قرون، منذ �أن 
�أ�س�سها ظهري �لدين بابر يف �لن�سف �الأول من �لقرن 

�لعا�سر �لهجري.
وتو�ىل على حكمها عدد من �ل�سالطني �لعظام ياأتي 
�لذي  �أكب"  �لدين  "جالل  �ل�سلطان  مقدمتهم:  يف 
نه�ض بالدولة نه�سة عظيمة، وجنح يف تنظيم حكومة 

"�ساه  و�ل�سلطان  وقوتها.  دقتها  على  �ملوؤرخون  �أجمع 
جهان" �لذي ��ستهر ببنائه مقبة "تاج حمل" لزوجته 
"ممتاز حمل" وهي ُتعد من رو�ئع �لفن �ملعماري، ومن 
�أزيب"   �أور�" و�ل�سلطان  �ملعروفة.  �لدنيا  عجائب 
�لذي مت�سك بال�سنة و�أ�سرف على �ملو�سوعة �ملعروفة 
بالفتاوى �لهندية �أو �لعاملكريية، ن�سبة �إىل "عاملكري"، 

وهو ��سم ��ستهر به يف �لهند.
�الإم��ب�ط��وري��ة نظر�  �ل�سعف يف ج�سد ه��ذه  ثم دب 
مب�ساحلهم  �اله��ت��م��ام  �إىل  ح��ك��ام��ه��ا  الن�����س��ر�ف 
�خلا�سة، ويف هذه �الأثناء �نتهز "نادر �ساه" �لفار�سي 
فر�سة تردي �لدولة �ملغولية يف �لهند، فزحف عليها 

�سنة )1153ه�  1740م(، و�سبب لها خر�با كبري�.
�ساه"  "بهادر   هو  �لهند  �ملغول يف  �مللوك  �آخر  وكان 
�لذي حكم �الإجنليز عليه باالإعد�م �سنه 1858م بعد 
�إىل  �حلكم  خفف  ثم  1857م،  �لهندية  �لثورة  ف�سل 
"ر�نكون" عا�سمة بورما، وبنفيه �سقطت  �إىل  �لنفي 
دولة �ملغول �الإ�سالمية يف �لهند، وطويت �آخر �سفحة 
ظل  �ل��ذي  �لهند  يف  �الإ�سالمي  �حلكم  �سفحات  من 
�الإجنليز  �أك��د  ث��م  ق���رون،  ثمانية  م��ن  �أك��رث  �ساخًما 
خمططهم بنقل �لهند من يد �سركة �لهند �ل�سرقية 

�إىل يد �ملحكمة �لبيطانية.
  

  احل�سينية   رال اار     •
 الهن

يبلغ عدد �مل�سليمن �ل�سيعة يف �لهند 84 مليونًا، وبهذ� 
�لعدد تعد �أكب دولة يف �لعامل ت�سم �سيعة، ففي مدينة 
لكنهو وحدها هناك حو�يل 3 ماليني ن�سمة كلهم �سيعة 
�إمامية �ثنى ع�سرية، هذ� يف �ملدينة �ما يف والية لكنهو 
فعدد �سكان �لوالية حو�يل �ل� 17 مليون ن�سمة �لغالبية 
�لعظمى منهم هم على �ملذهب �ل�سيعي �الإثنى ع�سري، 

ال بل يهيمون ع�سقا ووالء بالعرتة �لطاهرة.
خال�سة  �سافية  والي��ة  ومدينتها  لكنهو  والي��ة  وتعتب 
لل�سيعة على عك�ض كل واليات �لهند �الأخرى، �لتي يوجد 
فيها �ختالط بني خمتلف �الأديان بالهند، ت�سكل لكنهو 
�لعمق �لروحي و�لعلمي لل�سيعة يف �لهند، وميكننا �إن 
نطلق عليها لقب قّم �لهند �أو جنف �لهند ملا حتتويه 
من ع�سر�ت �حلوز�ت �لعلمية و�مل�ساجد و�حل�سينيات 
�ملنت�سرة يف كل �أرجائها، ويكفي �ن تتجول يف �سو�رعها 
�ليك  ليخيل  حتى  للمدينة  �لدينية  �ل�سبغة  لت�ساهد 
�نك مت�سي يف �لنجف �ال�سرف �و قم �ملقد�سة، وفيها 

�ي�سا ع�سر�ت �ملر�كز �لدينية و�لثقافية و�الدبية.

 الهن راسا  •
�إن �لعا�سر من حمرم �حلر�م  يف لكنهو هو �الأعظم 
على �متد�د �لعامل وذلك ب�سبب �نت�سار مظاهر �حلزن 
�أجو�ئها  يف  وت���رتدد  بال�سو�د  تت�سح  �إذ  �ملدينة،  يف 
�ملجال�ض و�للطميات )�لنوها باللغة �لهندية(، و�هم 
ما يف �الأمر �مل�سري�ت �لعز�ئية �ل�سخمة و�لتي يخرج 
�إليها مئات �الآالف  بها �غلب �سكان �ملدينة ويتقاطر 

من �لوالية وغريها من مدن �لهند. 
مدى  عن  تعب  بعا�سور�ء  خا�سة  طقو�ض  لها  ولكنهو 
والء �أهل �ملدينة و�لهند عموما الآل بيت حممد و�سيد 

�ل�سهد�ء �حل�سني.
�لت�سيع يف عدد  �نت�سار  لكنهو ف�سل كبري يف  وملدينة 
�لبالد  وبع�ض  �آ�سيا  �سرق  ب��الد  وخا�سة  �لبالد  من 
بع�سر�ت  تعد  هندية  جاليات  توجد  حيث  �الإفريقية 
�آل �لبيت وتقوم �حلوز�ت �لعلمية  �ملاليني من �سيعة 
و�لعلماء  �لدعاة  باإر�سال  باملدينة  �لدينية  و�ملر�كز 
لتثقيف �لهنود �ل�سيعة مما يوؤدي �إىل ��ستب�سار �الآالف 

من �أهل تلك �لبالد.

الي الهن مس� ا  •
�لهند �الآن بها ما يقرب من 200 مليون م�سلم، ورغم 

كرثتهم يعانون من م�سكالت عديدة منها:
1- م�سكلة �لفقر، حيث ت�سل ن�سبة �ملعدمني بينهم 
�إىل �أكرث من 75%، ففي �ملناطق �لريفية هناك %29 
من �مل�سلمني يح�سلون على �أقل من 6 دوالر�ت �سهريا 

مقارنة ب�26% لغري �مل�سلمني. 
2- �لتخلف �لتعليمي وندرة فر�ض �لعمل؛ حيث تتوزع 

على �مل�سلمني بطريقة غري عادلة.
�لتعليمي  �مل�ستوى  �أن  �لدر��سات  �إحدى  �أظهرت  وقد 
للم�سلمني �لهنود، يك�سف عن فجوة كبرية بني �مل�سلمني 

وغري �مل�سلمني، ويتطلب تدخال طارئا .
�لهندي  �ملجتمع  يف  �الإ�سالمية  �ل�سريعة  �ض  تعر  -3
�لقانون  �أُب��ِط��َل  حيث  خطرية؛  تقلي�ض  عمليَّات  �إىل 
و�الأر����ض،  و�لعقود،  �جلرمية،  جم��ال  يف  �الإ�سالمي 

و�الإدالء بال�سهادة، وغري ذلك من �مل�سكالت.
�ل�سيا�سي،  �لتمثيل  �سعف  من  �مل�سلمون  يعاين   -4
و�ملهنيني  و�الأط���ب���اء  و�مل��در���س��ني  �مل��وظ��ف��ني  فغالب 
�مل�سلمني هاجرو� �إىل باك�ستان بعد �ال�ستقالل، لذلك 
فتمثيل �مل�سلمني �سيا�سيا من بني 543 نائبا يف �لبملان 

يوجد 36 نائبا م�سلما فقط.

 ر الع��شر م ا  
ارا  يف لنهو و االع على 
امتداد الع� ول ب�شب انت�ش�ر 

م�ر ا يف املدينة   

 ر الع��شر م ا  
ارا  يف لنهو و االع على 
امتداد الع� ول ب�شب انت�ش�ر 

م�ر ا يف املدينة   م�ر ا يف املدينة   
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يف  الن�ض(  بيييي)ثريا  عليه  ي�سطلح  ما  اأو  العنوان،  اختيار  عملية  اإن  الريييب 
اال�ستغال الثقايف واالأدبي، م�ساألة بالغة الدقة، كونها عتبة الن�ض االأوىل.. حيث 
تربز العديد من االأطروحات املباحة يف االختيار، لكنها ينبغي اأن تنح�سر اأي 
يرتدد  وقد  مل�سمونه،  تلخي�سية  اأو  ملكنوناته  مفتاحية  تكون  اأن  بن  ما  العنونة 
ال�ساحلة،  العناوين  العديد من  اأمره بن  اأن يح�سم  الكاتب كثريًا، لكنه يجب 
يخدم  من  ذك  اأم  العنوان  هذا  اإن  هل  هو  جوهري،  هدف  اعتباره  يف  وا�سعًا 

الغر�ض املطلوب.. بل وميثل الن�ض ب�سكل مثايل؟  
على  ال�سعوبة  غاية  يف  اأمر  خا�سة،  العنونة  انتقاء  واآلية  عمومًا،  الكتابة  اإن 
ال  الكتاب  بع�ض  اإن  جند  ذلك  ورغم  معًا،  وللقارئ  للن�ض  واالأهمية  الكاتب، 
يويل مثل هذه العتبة الن�سية املهمة )عتبة العنوان( ما ت�ستحقه من االهتمام 
مفا�سل  من  وحيوي  افتتاحي  ومف�سل  بل  للن�ض،  جوهري  كمفتاح  واملراجعة، 

ح�سن بث الن�ض وتلقيه وا�ستيعابه، �سبياًل اىل تاأثريه وتفاعله مع االآخرين.
اإن االآلية التي يعتمدها الكاتب يف اختيار العنوان، اأما اإنه بعد الفرا من انتاج 
اأخرى، حتى تنبثق يف ذهنه  – باإمعان- مرة بعد  اإعادة قراءته  ن�سه، يحاول 
عنونة ما، مطابقة ملراده يف الن�ض، وحمققه لهدفه الكامن من وراء الكتابة.. 
فيثبتها عليه، اأو يتم انتخاب عنونة الن�ض مقدمًا، ومن ثم البدء بح�سد االأفكار 

واالأطروحات �سمن اأطرها اخلا�سة وفحواها العامة. 
وبالنتيجة فاإن املتلقي قد يخرج من قراءة الن�ض منبهرًا مبدى دقة وان�سجام 
وبراعة اختيار وتوجيه العنونة يف خدمة هذا الغر�ض اأو ذاك من اأغرا�ض الن�ض 
النهائية ومراميه الدقيقة، ورمبا يخرج ب�سيء من ال�سخط اأو خيبة االأمل والريبة، 
الأنه ي�سعر باأنه اأُ�ستغفل ب�سورة ما، لعدم اإعطاء املو�سوع حقه يف االإ�ساءة واالإملام 
واملو�سوعية، كاأن يكون فحوى العنوان- على �سبيل املثال- اأ�سخم من امل، وال 
تنا�سب ما بن حجم العنوان وما مت بالفعل طرحه ومناق�سته وا�ستنتاجه، اأو اإنه 
اأوحى ب�سيء حيوي مثري، بينما امل تطرق اىل �سيء اآخر مغاير قد ال ي�ستدعي 
اخلو�ض فيه اأ�ساًل، وذلك تابع طبعًا لقدرة الكاتب، وطريقة معاجلته للمو�سوع، 

وبالتايل قوة االإقناع باأ�سلوبه الكتابي .. وهكذا.
اإن خطورة العنونة واأهميتها، تكمن - منذ الوهلة االأوىل- يف جناحها يف  بيد 
الف�سول  واإثارة  املتلقي،  انتباه  اأجل جذب  من  الكامنة،  الداللية  االإحاالت  قوة 
لديه باجتاه معن، قبل الدخول والقراءة، وبعد الدخول تكمن يف كيفية اإ�ساءتها 
للم، ويف مدى تطابقها معه، ومن ثم  تعا�سدها وخدمتها له يف اإحداث التاأثري 
املطلوب يف متلقيها، وتوليدها لقناعات جديدة لدية، باجتاه ق�سية من الق�سايا، 

مل يتم ح�سم اجلدل الدائر ب�ساأنها.
اأخريًا، فاإن حقيقة كل ذلك �سواء يف ح�سن اختيار العنوان اأو �سوئه، ويف جناحه 
اأو ف�سله يف هذا امل�سعى اأو ذاك، يكمن يف نوايا الكاتب نف�سه، ويف  �سدقه مع 
واملواربة،  واال�ستنباط  التمثل  يف  الفني  ح�سه  رهافة  ومبدى  واالآخرين،  نف�سه 
ويختزله  يختزنه  عما  تنم  وبالتايل  االنتقاء،  يف  واحلرفية  الرباعة  ثم  ومن 
االإبداعية  جتربته  اأ�سالة  مدى  عاك�سة  حياتية،  وخييربات  جتارب  من  ذاته  يف 

بال�سدق واملعرفة واالإخال�ض. 

ر من بن اأ�سابع كفيه زمزم اخل�سب،  ولد خارج الزمن، وانتمى اإىل ال�سوء، يتفجنّ
خبز  و�سنابل  خري  بيادر  مناوؤها  ويهبها  املجدبة،  االأر�يييض  يييروي  رقراقا  ين�ساب 

للجائعن.. 
ولد غريبا يف ع�سر ملوث بقيء الطواغيت، وكان نورا حقيقيا يف زمن التهمته عتمة 
الليايل احلمراء، فطبيعته امل�سيئة تكره البقع الداكنة، واال�سجار امللعونة، حقيقة 

�سفافة تعبق بالطهر والنقاء..
جاء وحيدا، ليمنح ال�سعادة لكل الوجوه العبو�سة، والعيون البائ�سة، ويفتح لهم ابوابا 

م�سرعة نحو ذرى العلياء.. 
جاء، ليعلنّم النهار كيف يلب�ض �سوءه، وتتخلى العتمة عن �سوادها، كيف ترتل ال�سفاه 
كيف  النا�ض  ليعلنّم  جاء  دار..  رافقه حيث  كاأبيه  احلق  مع  ليدور  جاء  اهلل،  بحمد 
يعي�سون اأحرارا يف دنياهم، يفتح لهم اأفاقا رحبة من الكربياء، فيتيقنوا ان املوت 

�سعادة ..واحلياة مع الظاملن برما..
جاء من اأق�سى املدينة، يحث اخلطى، طالبا اال�سالح يف امة جده، ال اأ�سرا وال بطرا 
�سجرة  يعيد  كله رغبة الن  املنكر،  وناهيا عن  باملعروف  اآمرا  وال ظاملا،  والمف�سدا 

اال�سالم غ�سة طرية بعد ان ايب�سها هجري اجلاهلية.
وملا ركز الدعي ابن الدعي بن ال�سلة والذلة.. رف�ض مهادنة املارقن، وقال مبلء فمه: 

ال واهلل ال اأعطيكم بيدي اإعطاء الذليل، وال اأقر اقرار العبيد.. 
ف، وقرعت طبول احلرب وتعاىل فحيح االفاعي: يوم بيوم بدر.. فكان الطنّ

ليقف ال�سبط حزينا، يرمق القوم با�سفاق وعيناه تفي�سان بدموع اختطت طريقها 
على وجنتن طاملا اأ�سبعها احلبيب امل�سطفى)�سلى اهلل عليه واآله( لثما وتقبيال.. 

 ..وملا �ُسئل عن تلك الدموع، قال اأ�ِسفا: اأبكي لهوؤالء القوم، يدخلون النار ب�سببي
هكذا اأنت يا �سيد العظماء تتجاوز كل املديات، لتهب احلياة معنى اآخر وتن�سكب دمعة 
على رم�ساء كربالء، ويت�سامى من بن يديك عط�ض الر�سيع �سكوى األيمة نحو كبد 
ال�سماء، وتطرز االأر�ض كفوف الكفيل ينابيع تروي ظماأ الباحثن عن معنى االأخوة 

والفداء.. 
وما هونّن كل ذلك انه كان بعن اهلل، فقلت: الهي ان كان هذا ير�سيك..؟ فخذ حتى 
واعلنَت  اجلائعن،  ورغيف  التائهن،  ونربا�ض  النجاة،  �سفينة  ف�سرت   ..تر�سى

دماءك راية حق يف كل معركة مع الباطل..
اأبكيت حتى ال�سماء، بل  اأبكى املالئكة واالنبياء،  يا ح�سن ..كنت داعي اهلل الذي 
البيت وامل�سعر احلرام واحلل واالإحرام.. بقتلك مات احل�سن، ومات علي، ومبثل هذا 

اليوم ماتت فاطمة، ومات ر�سول اهلل..

يف  الن�ض(  بيييي)ثريا  عليه  ي�سطلح  ما  اأو  العنوان،  اختيار  عملية  اإن  الريييب 

الت�بة وم�ية العنونة
◄  يكتبها: طالب عبا�ض الظاهر

◄ فائق عبد احل�سن ال�سمري

ي� ح�ش
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بكاء ال�ضماء �ض على �را وا�ضتي 
و اضغ ال�ضم اإ راي دم� جاي ردد :-

ل زلزالها .. و كربالء ارج االها  لز نا ل� ز ك�اا ((
�ل�ا : ها عاض�راء جاء .. ملاا عاض�راء ((

:  ي�ضتفهم من التاري ) الط (  التاري وو
 يىي �ا رام ها  الرم �ضني على را�ا �را

راه كليم ا ارى الط�ر   ما  الت اإ هرع علي و ابنة
 ربه داء ملبيا

 �ضبه الناا لكم دماء ما  بري على امل اإ�ضماعي و دماء
 او منط ال  و ال  ) �ري النا ( ب

 م�ضل�با ) ضريالع مر ( ما  ه لهم ب ض د م�ضل�با ا  و رو
 وليدها ضنت رية�ه ك ضنت ضريعةال كتاعلى ا

راها   ما النمرود اديها ا ضطرم ) ا لي ( و جناز
 املتني ا ب هاريا ضو لته ) يام ) ال��ضيلة

: الا ضان�إا ضان�إا لو �ضا
 ج�اد �ضه ير ضم�ضا يرا ه

 �رضي على ا مرا يرا ه
 مرو ال �ضمال  م د جل ..  يا

 ين املفرضر .. اه ي�م ااإ
 اياب الاب ضديدا ي�ل : ز و

نا ) امراء ( من  ب الري (، و�ضته ( وي اإضنا� .. �با 
اضفرها و ابيضها الكثري ..الكثري ..

ه ) اإ ( ان ال�اعية : ضمع�  �كة ب�ضاملال و هتف
) مر امن ا الي�م ضمعا  (

 د�ا ينز د�ار التن�ر .. او
 ال�ضلي اإ رالن عن  مر

 ه لهم من جديد ب ض ه
 ) مةا ( و ) ( و ) علي مد ( ا ابن�يعر  راهما

 ) �هة ) الل� ر منين و امل�ضي
اإ املضهد امله�ل وه� ي�ضتم اإ ) وريثه ( ينادي: 

و ا�ضتي ار� على ض� بكاء ال�ضماء
)  ا ضاري اإ�من ا (

:) ابي ( ةضر واعتل
 ) م�ال زا طا (

 من جديد هل ضروا اعري ك�ضر� و دار
و ) ال�ج�د ( ين�ء بنف�ضه ..

و ضا ) الضر ( : ازل�ا اإليه و اري�ه ..
و اب ال�عد اق .. و ض�ض اب�ضار ال�ج�د ..

 ) الكل ( ىو ار .. ) اللا ( ضدر ) رامد اعتلى ) ال
 ضعبا ىمر

 زبرجله .. ها ه� ي ) وجنة املا ( �ير ) �ها ه� ) اإبلي
 ) املنتهى ر ) �ضدر

.. �ين ضاءعلى رم ضي� نراال رها هي ا
 ضني�ا ت  دل

وردد الك�ن النداء :
) .. دمعي مدرارا ضني�ا  ت  (

 �د جاءوا اإليها برااليه�د .. ل يةبا ض�ور
 ) النبي (

 ) ( و ) الع  الع ( ضالل همرو ا
 زنلل ماا ضبا .. بيهاا ما ور من عني امرا

ر�ضاها .. راها و م ي (، و ب�ضم ا�ال ( لةا و �ضار
و جاء من �م الل� داء :

ر ال�ضابرين .. (  ض و ب .. (




امد البغدادي
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• حيدر التكمجي

�لف�سة(، هذه  �للونية )photochromic( حتوي على �سطحها ماليني من �جلزيئات مثل مادة )كلوريد  فال�عد�سة 
�جلزئيات تكون )�سفافة( لل�سوء �ملرئي يف غياب �الأ�سعة فوق �لبنف�سجية، وهو ما نالحظه يف حالة �الإ�ساءة �ال�سنطاعية، ولكن 
عندما نتعر�ض لالأ�سعة فوق �لبنف�سجية، كما يف �أ�سعة �ل�سم�ض �ملبا�سرة، فتحدث �سل�سلة تفاعالت كيميائية على �سطح �لنظارة 
توؤدي �إىل تغري �سكل )�جلزيئات(، �إن �ل�سكل �جلديد لهذه �جلزئيات يعمل على �مت�سا�ض جزء من �ل�سوء، مما يت�سبب بتغري لون 

�لعد�سة وت�سبح �أكرث غمقًا، وبطبيعة �حلال، فاإن عدد �جلزيئات �لتي يتغري �سكلها يختلف مع كثافة �ال�سعة فوق �لبنف�سجية.
�أما عند دخولنا مكان ال توجد فيه �أ�سعة فوق بنف�سجية، فاإن تفاعاًل كيميائيًا معاك�سًا يحدث، مما يوؤدي �إىل رجوع �جلزيئات 
�لكيميائية �إىل �سكلها �الأ�سلي، وهي ت�سمح لل�سوء باملرور دون �مت�سا�ض جزء منه، ويف كال �لتفاعلني فاإن �لعملية حتدث ب�سرعة 

كبرية.
�لطريقة �الأوىل: ل�سنع هذه �لنظار�ت هي بر�ض �ملادة �لكيميائية على كامل �لعد�سة، ولكن �مل�سكلة يف هذه �لطريقة تتمثل بظهور 
�مل�ساحات  �أغمق من  �ستظهر  �ل�سميكة  �الأج��ز�ء  �لكيميائية، حيث  للمادة  بالن�سبة  �ل�سمك  متباينة  �لعد�سة  �سطح  على  مناطق 

�لرقيقة.
وبعدها ُطورت طريقة جديدة، حيث يتم غمر �لعد�سات مبحلول كيميائي، وبذلك تلت�سق جزيئات �ملادة �لكيميائية على �لعد�سات 
�لبال�ستيكية لت�سكل طبقة ب�سمك 150 مايكرون تقريبًا، وبهذ� تعد هذه �لطريقة �أف�سل من �لطريقة �لتقليدية �لتي تكون طبقة 

.! ب�سمك 5 مايكرون تقريبًا، و�لتي ال توفر جزيئات كافية ل�سنع ظالم كاف
ويجب �النتباه �إىل �حلاالت �لتي ال يحدث فيها �لتغري �للوين للعد�سات، بالرغم من وجود �ل�سوء �لطبيعي؛ وذلك الأن �لعد�سات 
ت�ستجيب لالأ�سعة فوق �لبنف�سجية ولي�ض لل�سوء �ملرئي! وخري مثال على ذلك هو عند ركوب �ل�سيارة، حيث يقوم زجاج �ل�سيارة 

بامت�سا�ض معظم �الأ�سعة فوق �لبنف�سجية، وبالتايل ال يحدث �لتغري �للوين بدرجة كبرية.

النظارات اللونية
كيف تعمل؟

 

�ر ها الن� من النارا التي 
 �ضمضعة الا تل�ن بتعر�ضها اإ

على يد العا )ك�رين ) اوار 
  اريا داولها عام 1960، و

عام 1990. ورا لضعبية هه 
 ارضمى بالن� هي اراالن

املت�لة، ولكن الت�ضمية ال�ضية 
لها:

 )PHOTOCHROMIC(
)PHOTOCHROMATIC(وا

 دي ي ،ية�الل اري النا
ها التغري الل�ين تيجة ملجم�عة 
فاعال كيمياية اضة عايها 

العد�ضا عند عر�ضها لالضعة 
.)UV( البنف�ضجية �الف
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�لدويل  �لبيئة  برنامج  �ستاي" رئي�ض  "�آخيم  منه  حذر  ما  هذ� 
و�ل�سالم  تهديد� كبري� لالأمن  ي�سكل  �ملناخي قد  �لتغري  من" �أن 

يف �لعامل".
ن�سبة  من  ب�سدة  �ملناخي  �لتغري  ي�ساعف  بينما   "ستاي� وق��ال 
يف  �الأم��ن  �لوقت  نف�ض  يف  يهدد  فاإنه  �لطبيعية  �لكو�رث  ح��دوث 

�لعامل.
ناق�ض  �ل��دويل  �الأم��ن  ملجل�ض  �جتماع  يف  يتحدث   ستاي� وك��ان 
ق�سايا �لبيئة الأول مرة منذ 4 �أعو�م، و�سغطت فيه �أملانيا من �أجل 
�إ�سد�ر �أول بيان عن �ملجل�ض يربط �لتغري �ملناخي باالأمن و�ل�سالم 
�لعامليني، وعلى �الأخ�ض بعد �ملجاعة �لتي ح�سلت يف بع�ض �أجز�ء 

�ل�سومال.
�أن هناك  تو�سح  �ل�سومال  � كما يف  �الأخ��رية  "�الأزمات  �إن  وقال 

حتديا لقدرتنا على �لتعامل مع مثل هذه �الأحد�ث خا�سة �إذ� ما 
تز�منت معا و�أخذت توؤثر مثال على �أ�سو�ق �لغذ�ء �لعاملية وق�سايا 
�الأمن �لغذ�ئي �الإقليمية وتت�سبب يف تهجري �لنا�ض وخلق جتمعات 

الجئني عب �حلدود".
�أ�سو�أ  �إىل  �لبيئة  �أ�سار رئي�ض برنامج  �لبي بي �سي، فقد  وبح�سب 
�الحتماالت حيث ترتفع درجة حر�رة �الأر�ض 4 درجات بحلول عام 

2010 ويرتفع م�ستوى �لبحر مرت� كامال بحلول �لقرن �ملقبل.
ويعقد   � �ملقبل  �ملناخ  موؤمتر  يكون  �أن  بد  ال  �إنه"   ستاي� وق��ال 
حا�سما".   � �الأولدي�سمب  كانون  يف  �إفريقيا  بجنوب  درب��ان  يف 
مو�سحا �أن على �لدول �ملتقدمة �أن تنفذ �لتز�ماتها وعلى �لدول 

�لنا�سئة �أن تلعب دور� وال تقف متفرجة".

  التلوث البيئي
والتغير المناخي 

خطــران 
يهددان ا�من العالمي

ال�ضيا�ضة وات�ضاد 
والبول، وريها 

  ي�ضيةر رام�ؤ
 ه ،من العامليا

 �ة والتلالبي ضب�
راه امل�ؤه داإ
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منذ �أن ُوجد �الإن�سان على �الأر�ض وهو يحاول جاهدً� 
�الأمر��ض حيث عمل بجد على تطوير  �لتخل�ض من 
بو�سائل  �ملر�سية  �حل��االت  وعالج  �لطبية  �الأ�ساليب 
عب  �عتماد�  �كرثها  بل  �لو�سائل  ه��ذه  وم��ن  بد�ئية 

�لتاريخ هي �حلجامة. 
منذ  معروف  علم  وهو  �لعهد  قدمي  طب  فاحلجامة 
�لقدمية  �لعر�قية  �حل�����س��ار�ت  عرفته  وق��د  �ل��ق��دم 
�الآ�سورية(   – �لبابلية   – �الأك��دي��ة   - )�ل�سومرية 
فكانت متار�ض عملية �حلجامة بطرق بد�ئية وكانت 
�حلجامة بالكتابة �مل�س���مارية تعرف ب����ا�سم    

.)
�حلجامة بالكتابة �مل�س���مارية تعرف ب����ا�سم    

  (
ُوج��دت يف  �لتي  �ملنحوتة  و�ل�سور  �الآث���ار  دل��ت  وق��د 
�حلجامة  �عتمادهم  على  �حل�سار�ت  ه��ذه  معابد 
و�الأمر��ض  �الآالم  من  �لتخفيف  �و  ملعاجلة  كو�سيلة 
�ملختلفة، وهنا نتحدث عن بع�ض �ملعلومات �خلا�سة 

باحل�سار�ت وعالقتها باحلجامة:
احل�سار ال�سة ) 3700 - م(

كانو�  وق��د  و����س��ع،  وب�سكل  �حلجامة  مت��ار���ض  كانت 
و�أ�سجار  �حل��ي��و�ن��ات  وق���رون  �ل��ك��وؤو���ض  ي�ستخدمون 

�لبامبو  لهذ� �لغر�ض.

احل�سار اة ) 2200 - م(

تطورت �حلجامة يف فرتة وجود هذه �حل�سارة فقد كان 
�الأطباء �الأكديون يعملون جتارب حول �لدورة �لدموية 

وكيفية �لوقاية من �الأمر��ض من خالل �حلجامة.
احل�سار الاية ) 1894 - م(

كانت �الأ�ساليب �لتي ت�ستعمل لغر�ض �حلجامة تعتمد 
وهي  �جللد،  عب  �جل�سم  دم  من  كمية  نزيف  على 
�حدى �أهم فنون �لعالج �لتي عرفها �لبابليون خالل 

وجود ح�سارتهم.
احل�سار اسرة ) 1153 - م(

كانت عملية �إجر�ء �حلجامة –بح�سب �لنقو�ض �لتي 
�لزجاج على �جللد  كوؤو�ض  تو�سع  كالتايل:  وج��دت- 
بعد �أن يفر �لهو�ء من هذه �لكوؤو�ض عن طريق قطعة 
�لكاأ�ض، حتى  �مل�ستعلة د�خل  �ل�سوف  �أو  �لقطن  من 
يتم �سحب �لدم لغر�ض تنقية �لدم في�سفى �الإن�سان 
من �ملر�ض، باال�سافة �ىل طرق �خرى كانت ت�ستعمل 
للعالج هي )�لف�سد و�حلقنة و�ل�سعوط و�لقيء و�سربة 

ع�سل و�آخر �لدو�ء �لكي(.
هذ� جممل ما كان يقوم به �الأطباء �ملخت�سني باإجر�ء 
عملية �حلجامة خالل عهود تلك �حل�سار�ت �لر�قية 

�لتي حكمت بالد ما بني �لنهرين لقرون عديدة.

طب �حلجامة: �لدكتور غ�سان جعفر �ض 13.
�حلجامة �حلديثة: �لدكتورة هيلينا عبد �هلل.

�حلجامة �سفاء لكل د�ء: حممد �سر�د �لنا�سري �ض36.

�حلب و�لطب و�ملعجز�ت: �لدكتور برين �سيجل.
�لدو�ء �لعجيب: حممد �أمني �سيخو.

�لعالج باحلجامة: �حمد حلمي �سالح �ض15.

امل�ضادر:

اإعداد: ريا�ض جا�سم حياوي

الحجامة.. عبر التاريخ 
الحضارات 
العراقية 
التي مارست 
الحجامة
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• حيدر مرت�سى

�ال ما هي اإدار
التي   دواوا  واملهارا والتمارين   املباد عن   عبار  �ال  دارا  

�ضاعد على ا�ضتدام وت إاز ما ريد.

 همة ال ارا اا

فهي  �ي�سًا،  و�لعملي  �لوظيفي  وللنجاح  �ل�سخ�سية  حلياتك  �سرورة  �لوقت  �إد�رة 
تعلمك كيفية �النتفاع من �لوقت ب�سكل فعال و�ال�ستفادة �لق�سوى منه، لتحقيق �ملزيد 

يف �لقليل منه.
وهنا بع�ض �الأ�سباب �لتي جتعل �لوقت و�إد�رته �أمرين مهمني، وكيف ميكن �أن ت�ستفيد 

من وقتك من خالل �إد�رته بطريقة �أكرث فاعلية.
1-  �لوقت مورد ثمني وخا�ض جدً�، فال ميكنك تخزينه �أو حفظه و��ستخد�مه الحقًا، 
كل �الأفر�د لديهم نف�ض �لوقت �ملحدد كل يوم، ولكن ما يتمايزون فيه عن بع�سهم هو 

كيفية �ال�ستفادة منه؛ وعليه عندما ال ت�ستخدم وقتك جيدً� ال ميكنك ��سرتجاعه.
�لوقت  ليفعلوه، ولكن ال ميلكون  �لكثري جدً�  �إن لديهم  ي�سعرون  �لنا�ض  2- معظم 
�لكايف لذلك، جتدهم د�ئمًا يلومون قلة �لوقت، وبالتايل فاإن �أهد�فهم غري متحققة، 
ممار�سة  لعدم  م��رتِد  �ل�سحي  و�سعهم  �سيئة،  �الجتماعية  عالقاتهم  جمهدين، 

�لتمارين.
ميكن الإد�رة �لوقت بحكمة �أن ت�ساعدك على توفري �لوقت ملا ترغب يف �لقيام بعمله، 

�أو ما يجب عليك �أن تعمله.
3-  �إد�رة �لوقت ت�ساعدك على �إن�ساء �أولوياتك يف �حلياة؛ لئال تنتهي حياة �لفرد، 

ليكت�سف �أنه �هتم بالتو�فه على ح�ساب �أهد�فه �لرئي�سية يف �حلياة.
فعليه �إن �إد�رة �لوقت ت�ساعدك على �تخاذ قر�ر�ت و�عية، بحيث ميكنك ق�ساء �ملزيد 

من وقتك يف فعل �ال�سياء �لتي هي مهمة وقيمة لك.
4-  با�ستخد�م وحت�سني مهار�ت �إد�رة �لوقت، ميكنك �أن ت�سبح �أكرث �إنتاجية، و�أن 
ت�ساعدك على  �إن  �لوقت  الإد�رة  و�لوقت، وميكن  قليل من �جلهد  �لكثري مع  تنجز 
�إبد�عًا  �أكرث  ت�سبح  �أن  على  وت�ساعدك  �ملهدورة،  و�لطاقة  �ل�سائع  �لوقت  خف�ض 
و�إنتاجية، ومتكنك من فعل �ل�سيء �ل�سحيح يف �لوقت �ملنا�سب، وهذ� بطبيعة �حلال 

يوؤدي �إىل �ملزيد من �لتو�زن و�ال�ستقر�ر يف حياتك.
5-  تقدم لنا �حلياة �ليوم �لكثري من �لت�ستت و�مللهيات، وبالتايل فمن �ل�سهل جدً� �أن 

تفقد �لوقت على �أن�سطة غري مهمة، ��ساأل نف�سك عن: م�ساهدتك لهذ� �لبنامج �أو 
ذ�ك، وم�ساركتك يف حدث معني، �أو قر�ءتك لرثثرة معينة، هل �أن �لزمن �لذي تنفقه 

يف هذه �الأن�سطة تنفقه على نحو جيد، �أو هو جمرد م�سيعة للوقت و�لطاقة
مبعنى �أن قدرتك على �إد�رة وقتك جتعلك �أكرث قدرة على �لرتكيز على �أهد�فك، 

وعدم �النحر�ف ور�ء �ملهليات �خلارجية �لتي متنعك من حتقيق �أهد�فك
6-  �إن �متالكك بع�ض �لهدوء و�لطماأنينة �لد�خلية، ميكن �أن ت�ساعدك يف �إد�رة 
وقتك ب�سكل فعال؛ فاإذ� ��ستطعت �أن تتجنب �إنفاق طاقتك �لعاطفية و�لعقلية على 
ما يقوله �لنا�ض، �أو يعتقدونه ب�ساأنك، و�إذ� كنت تبقى هادئًا على ما يو�جهك من 
�أن  �لتي ميكنك  و�لطاقة  �لوقت  �لكثري من  توفري  �أو �سعوبات، ميكنك  �نحر�فات 

تنفقها على نحو �أف�سل الأن�سطة �أكرث جدوى.
�إن �لتفكري و�لتخطيط، و�طالعك على كيفية �إد�رة �الأ�سخا�ض �لناجحني لوقتهم، 
وقر�ءتك �لكتب و�ملقاالت حول �إد�رة �لوقت، �سوف تطور مهار�تك يف هذ� �ملجال 

وتعطيك �أفكار� جيدة وجديدة متكنك من ��ستثمار وقتك ب�سورة �أف�سل.

١لوقت 
١لوقت هل ندرك 

تنجز
تقرأتشاهد

تستفيد

تحقق
تفكر

ط
ط

خ
ت

تملكتطور

أهمية أدارته؟
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جِذال ب�لوالية !

• �سالح اخلاقاين

 رن� جذال بذ�عا ّنه علين� ون
  رالذ ش�ح� � �ر م�عليننتذ دير اال

  شديق� ق� ا ل م�تر الذ شهيد ا�
علين� ا نعي ا علي� علي ال�شال بنه ال 

 � اىل علي ا ا�شت�شهد و�شّعد ب� ب�شخ�ش
 علي �  علي موال � م ب يتمي �ب

  شم� ال�شال
  لنعل عم�لن� على انف�شن� واص انعر علين� ا
 نتمث  وا   ال�شال علي بواليتن� ل ش�دقو� ن

 وقول يلقلة �ش�ل ا ري الت�شتوح�ص م  قول
لواعي االق�لي ال�شبعة على ا اع�شي ا يف لة 

 عل�ة مشع� شلبه� جل�ا
 يف دائرت وون ال�ش�د �اال ع نب ا 

ليو علي علي ال�شال اما علين� وا ن�شعى لت�شيد 
 ال�شال علي د�ج الذ م�ال �االن�ش

يف �شبي �شنع ي ن�شر يف الع� ا ذا 
  تب�عالء اوو ال�شال علي علي
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جِذال ب�لوالية !

 

  

     
 
      
 
      
   
   




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:

ت�بعوا جميع 
ا�شداراتن� على موقع ال�شعبة

http:imhussaincom
وصفحتنا على الفيس بوك:

شعبة االعالم الدولي 


