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•  بقلم: رئي�ص التحرير 

اإن مما كان ينبغي لالإعالم الإ�سالمي هو اأن يت�سنم موقع الريادة يف الإعالم العاملي ب�سبب تبنيه 
اأعظم واأدق دين انزله اهلل تعاىل للب�سرية ل ياأتيه الباطل ول ي�سوبه نق�ض ول يعرتيه اخلطاأ �سواء 
كان باأهدافه اأو قواعده اأو تعاليمه و�سلوكياته التي حددها اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي وجّلتها �سنة 

نبيه امل�سطفى )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( واآل بيته الأطهار عليهم ال�سالم، و�سحبه املخل�سون له 
واملقتدون به حق القتداء)ر�سوان اهلل تعاىل عليهم(.

لقد كان من ال�سروري اأن يتمتع الإعالم الإ�سالمي بروح البتعاد عن اأ�ساليب الد�ض واخلداع 
والكذب وعدم انتهاج الأ�ساليب البعيدة كل البعد عن املباد الإ�سالمية، واأن تكون على راأ�ض و�سائله 

امل�سداقية والدقة يف النقل والتحليل، ف�سال عن حتديد الهدف ال�سامي الذي ل تقف اأمامه اأية 
عوائق وم�سكالت وهو الدعوة اإىل الإ�سالم املحمدي الإن�ساين باحلكمة والكلمة الطيبة وبالدليل 
الكامل، الذي يخ�سع الرقاب مهما كانت �سالبتها، ويقنع العقول مهما كان ما تلب�ست به اأفكار 

وعقائد فا�سدة.
ولكن الذي يتابع بع�ض القنوات الإعالمية الإ�سالمية يدرك متاما الأ�سباب التي اأدت بالتاأثري 

 الإ�سالمي اإىل الرتاجع وعدم املقبولية لدى العامل الباحث عن احلقائق واملدقق يف الوقائع والقار
ما بني ال�سطور.

وان من اأعجب الأعاجيب يف بع�ض قنوات الإعالم الإ�سالمي اأو املح�سوبة على الإ�سالم كما يقول 
البع�ض اأن �سيا�ستها وجل براجمها اأ�سبحت من�سبة لي�ض اإىل التعريف بالإ�سالم وم�ساندة القنوات 
الإ�سالمية التي تبذل كل ما يف و�سعها لتنقية الإ�سالم من �سوائبه وعر�ض اأوجهه الإن�سانية النا�سعة 

ودعوة النا�ض اإىل ال�سراط القومي بالعقل واملنطق، بل على العك�ض من ذلك جند اأن تلك القنوات 
قد كر�ست كل جهودها يف �سبيل حماربتها والنيل منها وال�سعي للق�ساء عليها باأي �سكل من الأ�سكال.

وال�سوؤال البديهي الذي ينبغي اأن يقال اإىل تلك القنوات ح�سرا:
 هل انتم تعملون على ن�سرة الإ�سالم ون�سره بني �سعوب العامل، اأم اأنكم ت�سوهونه وتبعدون عنه حتى 

من كانوا بالأم�ض من اأبنائه، واجلواب هنا ينبغي اأن يتم من خالل النظر اإىل الآثار التي رتبتها 
اأ�ساليبكم ودعواكم، ل اإىل التنظري الذي ي�سم وراءه اأهدافا �سيا�سية فقط، اأو ال�ستعانة بطريقة 

رمي الكرة يف ملعب الآخر، هروبا من الإجابة الواقعية.
ول اأعتقد اأن من�سفا خائفا من ربه معاندا لهواه مطيعا لربه وموله ميكنه الإجابة بالإيجاب، واإذا 

كان الأمر كذلك، ن�ساأل ال�سوؤال الأخري:
اأما اآن الأوان لأن جنعل من اإعالمنا منربا لبث معاين اخلري واملحبة والألفة التي يدعو لها الإ�سالم، 

وال�سعي اإىل نزع كل فتيل للفرقة بني النا�ض اأيا كانت دياناتهم وتوجهاتهم واأفكارهم، واأن نتحد 
وتتحد جهودنا يف الدعوة اإىل الإ�سالم بالعمل ال�سالح اأول ومن ثم نتبعه بالكلمة الطيبة؟
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      بع�ص ال�شيا�شيني يحاولون اإدخال الق�شية الطائفية 
�شمن مطالب املتظاهرين ملكا�شب �ش�شية 

 وارة التطي تدعم م�شاريع 
البنى التحتية يف العتبة العلوّية املقّد�شة 

رئي�ص ديوان الوقف ال�سيعي : اكد معايل رئي�ص ديوان 
ان  احليدري  �سالح  ال�سيد  �سماحة  ال�سيعي  الوقف 
يحاولون  للمنا�سب  ي�سعون  الذين  ال�سيا�سيني  بع�ص 
اجل  مــن  الطائفية  وتــر  على  واللعب  االوراق  خلط 
احل�سول على مكا�سب �سخ�سية من خالل حماولتهم 
ادخال مطالب طائفية لقائمة املطالب التي ينادي بها 

املتظاهرون دون اأي وجه �سرعي او قانوين .
املطالبات  ان  �سحفي  ت�سريح  يف  احلــيــدري  وقــال 

ل�سنة   19 رقم  املقد�سة  العتبات  قانون  الإلغاء  االخرية 
2005 الذي ا�سند مهمة ادارة العتبات املقد�سة اخلا�سة بائمة اهل البيت )عليهم 
ال�سالم( للوقف ال�سيعي الت�ستند الأي وجه �سرعي او قانوين بل ان هذا القانون هو 
امتداد لقانون رقم 25 ل�سنة 1966 الذي ن�ص على ت�سكيل دائرة للعتبات املقد�سة 
و�سامراء  وبغداد  والنجف  كربالء  يف  تقع  التي  واملــزارات  املقد�سة  العتبات  ت�سم 
وغريها من املدن االأخرى من مراقد ابناء وا�سحاب اهل البيت )ع( فيما ا�سار نف�ص 
هذا القانون انذاك اىل ت�سكيل دائرة املوؤ�س�سات اال�سالمية ت�سم املراقد واجلوامع 
ال�سنية ، الفتا اىل انه من حق الوقف ال�سيعي اإدارة كافة العتبات واملراقد املقد�سة 
املتعلقة باأهل البيت )ع( الأنه مرتبط بهم فكريا وعقائديًا بينما بقية املذاهب هم 
يدينون احلب الئمة اهل البيت )ع( لكنهم من مذاهب اخرى ومن حقنا ادارة كافة 
العتبات مبا فيها العتبة الع�سكرية املقد�سة �سرعيا وقانونيا خ�سو�سا وانها تعر�ست 
لتفجريين كبريين عندما كانت حتت ادارة املعينني من قبل وزارة االأوقاف املنحلة 
رغم ات�سايل بهم وتاأكيدي على �سرورة حماية مرقد االإمامني )ع( ،مو�سحا ان 
عليه  ماتوؤكد  وهذا  طائفي  باتاه  اال�سكال  من  �سكل  باي  الي�سري  ال�سيعي  الوقف 

والوحدة  بــاالخــوة  تو�سينا  الــتــي  الدينية  املرجعية 
اال�سالمية وتف�سيل م�سلحة االآخرين على م�ساحلنا ، 
مبينًا ان الوقف ال�سيعي يتحرك اليوم وبكل قوة وبتوجيه 
من مرجعيتنا العليا العادة بناء املرقد املطهر بالتعاون 
عملية  عن  امل�سوؤولة  الر�سمية  واجلهات  اليون�سكو  مع 
االدعاءات  وتف�سيال  جملة  احليدري  ونفى   ، البناء 
التي تتحدث عن اجبار اهايل �سامراء لبيع عقاراتهم 
القريبة من مرقد االمامني موؤكد ان عملية البناء هي 
عملية ر�سائية لي�ص فيها اأي اجبار وتتم ب�سورة ر�سمية 
تقع  التي  العقارات  تنطبق على جميع  ال�سراء  ان عملية  كما  املخت�سة  املحاكم  يف 
بالقرب من العتبات املقد�سة كما يف بقية املحافظات الغرا�ص التو�سعة خ�سو�سا 
وان اإعداد الزائرين يف تزايد م�ستمر ، وطالب احليدري ممن يتحدث عن ا�ستيالء 
الوقف ال�سيعي المالك الوقف ال�سني يتقدمي مايثبت ذلك امام املالأ ، وا�ساف لن 
ن�ستويل على اأي م�سجد او وقف تابع للوقف ال�سني مطلقًا وان جميع امل�ساجد التي 
�سجلت با�سم الوقف ال�سيعي متتلك حجج وقفية تدل على ان امل�سجد ا�س�ص من قبل 
ال�سيعة ، وقال احليدري اننا مع املطالب امل�سروعة التي ينادي بها املتظاهرين اما 
املطالب الغري م�سروعة فهي متثل وجهة نظر نحرتمها موؤكدا ان الق�سايا العالقة 
حتل باحلوار ال�سليم ال برمي التهم على االطراف االخرى وحماولة الزج بالق�سايا 
والرتكيز  االإ�سالمي اال�سيل  باملنهج  التقيد  الطائفية احل�سا�سة داعيا اجلميع اىل 
ال�سيخ  م�سيدا مبوقف  املتظاهرين  لالجلها  التي خرجوا  اال�سا�سية  على احلاجات 

عبد امللك ال�سعدي الذي اكد على االخوة والوحدة اال�سالمية بني اجلميع .

زار وفد وزاري �سّم جمموعة من املدراء العامني 
املقد�سة  العلوية  العتبة  التخطيط  وزارة  يف 
التقى مبنت�سبي ق�سم ال�سوؤون الهند�سية والفنية 
التحتية يف احلرم  البنى  امل�ساريع  ملناق�سة دعم 
�سري  عــن  كثب  عــن  واالطـــالع  املطهر،  العلوي 

العمل وامل�ساريع املتحققة فيها.
ـــص رئــيــ�ــص ق�سم  وقـــد اأكـــد املــهــنــد�ــص عـــالء دو�
والفنية يف خالل حديثه عن  الهند�سية  ال�سوؤون 
اأن الوفد الوزاري �سم عددا من   : هذه الزيارة 

الوزارة،  يف  االخت�سا�ص  ذوي  العامني  املــدراء 
العتبة  م�ساريع  دعم  �سبل  الوفد  هذا  بحث  وقد 
املقد�سة من خالل زيادة الكلف والتخ�سي�سات 

املالية مل�ساريع البنى التحتية للعام 2013.
الــوزاري على ق�سم  الوفد   واأ�ساف: وقد عر�ص 
ااز  يف  امل�ساركة  والفنية  الهند�سية  ال�سوؤون 
الواقعني  واملتحف(  )املكتبة  بنايتي  م�سروعي 
املتمثل  العلوية  للعتبة  الغربية  التو�سعة  �سمن 
ال�سالم(،  )عــلــيــهــا  فــاطــمــة  �ــســحــن  مبــ�ــســروع 

الق�سم  مــع  ناق�ص  ـــوزاري  ال الــوفــد  ان  مو�سحا 
درا�سة اجلدوى اخلا�سة بامل�سروع.

والفنية  الهند�سية  الــكــوادر  ان  ذكــره  اجلدير   
باأعمال  ــة  اخلــا�ــس مــ�ــســاريــعــهــا  يف  تــتــوا�ــســل 
وباخل�سو�ص  املقد�سة  العلوية  العتبة  تو�سعة 
ال�سالم والذي يعد  م�سروع�سحن فاطمة عليها 
من اأبرز واأو�سع م�ساريع البنى التحتية اخلا�سة 

بالعتبة املقد�سة.
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 العتبتان املقد�شتان تتفقدان ذوي ال�شهداء واجلرحى يف 
طوخورماتو  مبحافظة �شالح الدين  

ال�سعب  ابناء  طالت  التي  االرهابية  لالعمال  ا�ستنكارًا 
العراقي يف عموم البالد وتاأكيدًا للمنهج احل�سيني اخلالد 
الذي تبنته ادارة العتبتني املقد�ستني احل�سينية والعبا�سية 
العراق  يف  واجلرحى  ال�سهداء  لعوائل  املتعددة  وزياراتها 
ومنذ عدة �سنوات، زار وفد من العتبتني املقد�ستني عوائل 
ال�سهداء واجلرحى الذين �سقطوا يف االنفجار االنتحاري 
ال�سهداء)عليه  �سيد  ح�سينية  يف  املعّزين  ا�ستهدف  الذي 
مدينة  �سرق  الواقعة  طوزخورماتو  ق�ساء  يف  ال�سالم( 
راح �سحيتها  والتي  الدين  تكريت مركز حمافظة �سالح 

ما يفوق الـ120 �سخ�سًا بني �سهيد وجريح.
واأللقاء  الـ 90 جريحًا  يقارب  ما  زيارة  ومت خالل اجلولة 
وتفقد  و�سيعة (،  االإرهابي )�سنة  التفجري  �سهداء  بعوائل 
العديد من املواقع واملنازل التي تعر�ست للتفجري يف وقت 

�سابق".
فا�سل  احلاج  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  وفد  رئي�ص  وقال 
بني  التوا�سل  وتعزيز  االوا�سر  لتقوية  الزيارة  تاأتي  عوز: 
العديد  اهلها القوا  وان  ال�سيما  واملدينة  املقد�سة  العتبات 
من العمليات االرهابية وكان اخرها التفجري اجلبان الذي 

اودى بحياة العديد من اهايل املدينة امل�ساملني".
واأ�ساف " ان العتبتني املقد�ستني �ستتابع احلاالت احلرجة 

وال�سعبة للمر�سى وتقدمي امل�ساعدة الالزمة لهم ".
بعد   " انــه  املقد�سة  احل�سينية  العتبة  وفــد  رئي�ص  ولفت 
اياها  التي حملونا  اأهايل طوز خورماتو  اال�ستماع ملطالب 
العراقي  الربملان  و ع�سو  كركوك  �سرطة  بقائد  اللقاء  مت 
عن ق�ساء طوز خورماتو وتبليغهما مبطالب املواطنني ومبا 

متّر به املنطقة من اجل الوقوف على هذه امل�ساكل واتخاذ 
احللول اجلذرية لها".

من جانبه اكد م�سوؤول وفد العتبة العبا�سية املقد�سة ال�سيخ 
العتبتني  ادارة  حر�ص  بينت  الــزيــارة  ان   : الوكيل  عــادل 
العراقيني بدون متييز،  لكل  املوحدة  املقد�ستني ون�سرتها 
وانه مت زيارة العديد من العوائل واجلرحى الذين هم من 
غري اتباع ال البيت عليهم تاكيدا على وحدة العراق واهله 
وان من يرافقنا هم ابناء )طوزخورماتو( ذات الطوائف 

املتعددة ".
مبينًا،ان طريق اهل البيت طريق معبد بالدماء ولكن هذا 
ال يعني ان ندفع النفو�ص رخي�سة، بل البد من اخذ احلذر 
وحتفظ  ت�سون  التي  االعــتــبــارات  جميع  اىل  ننظر  وان 
عن  اأمنلة  قيد  نرتاجع  ال  وان  بنا  يرتب�ص  ممن  النف�ص 

مواالتنا الأهل البيت )عليهم ال�سالم(".
من جانبه قال ال�سيخ عبد الفتاح النا�سري معتمد املرجعية 
الدينية يف ق�ساء طوزخورماتو ان هذه احلادثة ت�ساف اىل 
احلوادث التي ت�ستهدف اتباع اهل البيت)عليهم ال�سالم( 
)طوزخورماتو(  ق�ساء  يف  وحتديدًا  ال�سمالية  املناطق  يف 
وحتديدًا يف بيت من بيوت اهلل تقام فيه �سالة اجلمعة، 

وان مطالب اهايل الق�ساء املظلوم هي مطالب م�سروعة 
مبينًا ان من جملة املطالب ان " تعمل القنوات االعالمية 
فيها  حتدث  التي  االماكن  هذه  على  ال�سوء  ت�سيّلط  على 
اتباع  بحياة  ــودي  ت احــداث  واخــرى  فــرتة  بني  تفجريات 
اهل البيت وباخل�سو�ص قناة كربالء الف�سائية والبد من 

ت�سّليط ال�سوء على �سكان وتاريخ وتراث هذه املدينة".

ب�سرورة  بكربالء  املرجعية  ممثلي  النا�سري  وطــالــب 
وال�سمالية  الرتكمانية  املناطق  اهــايل  بحقوق  املطالبة 
فهذه املطالبة ان مل تكرر بني فرتة واأخرى �سي�سدل ال�ستار 
التوا�سل  �سرورة  بعد،و  فيما  مطالب  لها  يكون  وال  عليها 
تكون هذه احلادثة هي منطلق  وان  املقد�سة  العتبات  بني 

حلل هذه االنتهاكات التي يتعر�ص لها اهاليها".
اىل جانب اخر قال معتمد املرجعية الدينية العليا يف مدينة 
منطقة  طوزخوماتو  ان   " بطاط  حم�سن  ال�سيد  كركوك 
ت�سم ال�سيعة وال�سنة والرتكمان واالكراد وقدعا�سوا يف هذا 
الق�ساء اخوة متحابني اال ان يد االرهاب قد طالت العديد 
مل  االخري  التفجري  هذا  ونالحظ  الق�ساء  هذا  ابناء  من 
يقت�سر فقط على ال�سيعة وامنا كان يف عداد ال�سهداء من 
ال�سنة وال�سيعة، وان زيارة وفود العتبات اىل هذه املنطقة 
بدافع  ال�سهداء واجلرحى  وي�سعر ذوي  املتابعة  دليل على 

معنوي وان ي�سعروا بالطماأنينة والراحة ".
ال�سيعية  العوائل  على  تقت�سر  الزيارة مل  ؛ان هذه  موؤكدًا 
فالعراق  العراق  طبيعة  وهذا  ال�سنية  العوائل  وامنا  فقط 
هو  اال�سالمي  الدين  الن  متحابني  اخوة  الكل  فيه  يعي�ص 
ُبعث  ان�ساين وان النبي)�سلى اهلل عليه واله و�سلم(  دين 

رحمة للعاملني وللنا�ص كافة".
مواطنون اكّدوا ان احلادثة التي وقعت يراد لها ان تعمل 
الطائفية يف ق�ساء طوز خورماتو كونه ي�سم  تاأجيج  على 
عدد من القوميات واملذاهب املختلفة واالأمر االأخر ان املنطقة تقع 

�سمن الال�سلطات كونها يف املناطق املتنازع عليها وهو امر �سيء.

طوخورماتو  مبحافظة �شالح الدين 
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 اإجراء المتحانات النهائّية للم�شاركني يف و الأمية ال�شامل  

 العتبة احل�شينية 
 املقّد�شة تطلق م�شرو
ك�شافة الإمام احل�شني 

عليه ال�شالم 

اجرى ق�سم تطوير املوارد الب�سرية 
املقد�سة  احل�سينية  الــعــتــبــة  يف 
للمرحلة  النهائية  االمــتــحــانــات 
امل�ساركني  للطلبة  التاأ�سي�سية 
ال�سامل  االأمــيــة  حمــو  م�سروع  يف 
تبنته  الــذي  املقد�سة  كربالء  يف 
واأقيم  املقد�سة،  احل�سينية  العتبة 
احل�سيني  ال�سحن  يف  االمتحان 
املوافق  االأربــعــاء  اليوم  ال�سريف 
الــ�ــســاد�ــص مـــن �ــســبــاط اجلـــاري 
ملركزي حبيب بن مظاهر وجامع 

احليدري .
 يف �سدد املو�سوع حتدث االأ�ستاذ 

التعليم  �سعبة  م�سوؤول  املنعم  عبد  �سعد  احمد 
امل�ستمر قائاًل : بعد االنتهاء من ثالث اأ�سهر املدة 
حمو  م�سروع  من  التاأ�سي�سية  للمرحلة  املــقــررة 
تبنته  والذي  كربالء  ال�سامل يف حمافظة  االأمية 
العتبة احل�سينية املقد�سة عن طريق ق�سم تطوير 
االمتحانات  اليوم  اأقيمت  فقد  الب�سرية  املــوارد 
يف  امل�سروع  من  التاأ�سي�سية  للمرحلة  النهائية 
مركزين هما حبيب بن مظاهر وجامع احليدري 
باقي  يف  تــرى  اأخـــرى  امتحانات  هناك  حيث 
حمافظة  ونــواحــي  مناطق  يف  املنت�سرة  املــراكــز 

كربالء املقد�سة .
الطالب من  اختبار  االمتحان هو  بوادر   : وتابع   

مادة  ثم  درجات  من خم�ص  وهي  القراءة  ناحية 
اإمالء اأي�سا من خم�سة وبعدها اأ�سئلة فقهية من 
خم�ص درجات واأي�سا على ترتيب ونظافة الدفرت 
درجة  ع�سرين  املجموع  فيكون  درجـــات  خم�ص 
الدرجة  فتكون  اثنني  على  تق�سم  الدرجة  وهــذه 

النهائية من ع�سرة ح�سب النظام املقرر.
االمتحانات  من  االنتهاء  :بعد  املنعم  عبد  وبنّي   
وبعد  اأ�سهر  ثالث  ومدتها  النهائية  املرحلة  تبداأ 
االنتهاء منها متنح �سهادة من قبل االأمانة العامة 
للعتبة احل�سينية املقد�سة . من جهته قال االأ�ستاذ 
عالء عبا�ص ن�سر اهلل :وجدت االندفاع واحلر�ص 
ال�سديد من الطلبة على املتابعة اأوال باأول للدرو�ص 
�سهدنا  وقــد  املــادة  اأ�ستاذ  قبل  من  تعطى  التي 

يف  االأ�ستاذ  مع  الطلبة  تعاون 
اإاح امل�سروع .

متيز  اهلل:  ــر  ــس ــ� ن واأ�ـــــســـــار 
االمتحانات  اأداء  يف  الطالب 
وهم م�ستعدون ب�سكل جيد من 
وهذا  العالية  درجاتهم  خالل 
احل�سينية  العتبة  جــهــود  مــن 
الكرام  ــذة  ــات ــس واالأ� املقد�سة 
ــى فهم  الــطــلــبــة عــل وحـــر�ـــص 
علي ح�سن  قال  فيما   . الدر�ص 
عبد احل�سني احد الطلبة : من 
كثريا  ا�ستفدت  امل�سروع  خالل 
ال  كنت  فقد  اليومية  حياتي  يف 
اعرف القراءة والكتابة وها اأنا اليوم وبعد ثالثة 
االإمام  وبــركــات  اهلل  بف�سل  التعليم  من  اأ�سهر 
املتبنية  املباركة  واالأيــادي  ال�سالم  عليه  احل�سني 
للم�سروع تعلمت القراءة والكتابة ب�سكل �سريع رغم 
كرب عمري .و�سكر عبد احل�سني العتبة احل�سينية 
املقد�سة قائاًل : ن�سكر العتبة احل�سينية املقد�سة 
وق�سم تطوير املوارد الب�سرية على هذه االلتفاتة 
ان  ي�ستطيعوا  مل  الذين  كربالء  حمافظة  الأبناء 

يلتحقوا باملدار�ص لالأ�سباب كثرية .
 يذكر ان امل�سروع �سّم اأكرث من األف طالب وطالبة 
موزعني على 31 مركزا يف عموم مناطق ونواحي 

و اأق�سية حمافظة كربالء املقد�سة . 

احل�سينية  لــلــعــتــبــة  الــعــامــة  ـــة  ـــان االم قـــامـــت 
وتثقيف  برتبية  تعنى  ك�سافة  باإن�ساء  املقد�سة 
اأجل ايجاد جيل واعي يعمل  الن�صءاجلديد من 

على خدمة البلد .
 وب�سدد ن�ساط الك�سافة وعملها حتدث " القائد 
ذو  ال�سالم  عليه  احل�سني  االمام  لك�سافة  العام 
من  االيــعــاز  بعد   " قائاًل  ح�سني  كاظم  الفقار 
املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام  االمني  �سماحة 
من  وذلك  الفتية  �سريحة  نحو  التوجه  ب�سرورة 

وفق  ومن�سبط  ومتقدم  واعــد  عــراق  بناء  اأجــل 
اعداد  مت  ال�سالم  عليهم  البيت  اأهــل  تعاليم 
طريق  على  الزائرين  مدينة  يف  ك�سفي  خميم 
مديرية  مع  تعاون  هناك  وكــان  كربالء  ــــ  بابل 
حمافظتي  يف  االر�ــســاد  ومــراكــز  كربالء  تربية 

بابل والقاد�سية .
الدرا�سة  مرحلة  هي  امل�ستهدفة  الفئة   " وتابع 
ـــ 15  املتو�سطة اي االعمار التي ترتاوح بني 12 
الربنامج  "،م�سيفًا  طالب   300 وعددهم  �سنة 
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اجلود  مل�سابقة  التح�سريية  اللجنة  اأعلنت   
الرابعة  بدورتها  العمودية  للق�سيدة  العاملية 
اليوم االإثنني 23 ربيع االول 1434 هـ املوافق 4 
الن�سو�ص  ا�ستالم  اإيقاف  عن  م   2013 �سباط 
والتي  امل�سابقة  و�سوابط  �ــســروط  وفــق  وذلــك 
حتدث  ما  بح�سب  هذا  �سابق  بوقت  اأعلنت  قد 
ق�سم  رئي�ص  ونائب  املــذكــورة  اللجنة  ع�سو  به 
العبا�سية  العتبة  يف  والثقافية  الفكرية  ال�سوؤون 

املقد�سة ال�سيد عقيل عبد احل�سني اليا�سري.
�ساركت  التي  الن�سو�ص  عــدد  بلغ  واأ�ساف"   

)93( ن�سًا من داخل العراق وخارجه". 
اأما عن امل�ساركات الدولية بني اليا�سري" و�سلت 
ال�سويد،   ( وهي  دول  �سعرية من عدة  ن�سو�ص 
البحرين،  االأردن،  لبنان،  م�سر،  ال�سعودية، 

�سوريا، فل�سطني، باالإ�سافة اإىل العراق(.
 مو�سحًا " �ستقدم جميع هذه الن�سو�ص للجنة 
تلتزم  مل  التي  الن�سو�ص  ال�ستبعاد  خمت�سة 

ب�سروط امل�سابقة".
 ومن اجلدير بالذكر اإن م�سابقة اجلود العاملية 
العبا�سية  العتبة  تنظمها  العمودية  للق�سيدة 

خلفته  ـــذي  ال االأثــــر  لعمق  تعظيمًا  املــقــد�ــســة 
�سخ�سية ابي الف�سل العبا�ص عليه ال�سالم حيث 
والوفاء  والــفــداء  العطاء  �سور  فيها  َت�سَدت 
واالإيثار واالإخاء واالإميان وال�سمو والطاعة ب�سكل 
مطلق ال يغ�سيها غبار احلياة الفانية.ويذكر اأن 
ــدورة  ال انعقاد  �ست�سهد  1434هــــ  ال�سنة  هــذه 
�سعار)تتو�سح  حتت  �ستقام  والتي  لها  الرابعة 

القوايف رداء املجد عند �سفاف الفرات( 

 انتهاء فرتة ا�شتالم الن�شو�ص امل�شاركة 
يف م�شابقةاجلود العاملّية للق�شيدة العمودّية 

تخرج  حمفل  هناك  و�سيكون  يومًا   14 ي�ستمر 
االمـــام  لك�سافة  االوىل  التمهيدية  لــلــدورة 

احل�سني عليه ال�سالم .
للطلبة  تعطى  التي  املحا�سرات   وحول طبيعة 
التنمية  يف  ترتكز  املحا�سرات  ان   " اأو�ــســح 
لكتاب  وترتيل  تــالوة  هناك  فتكون  الب�سرية 
اهلل الكرمي وهناك �ساعة حرة واأخرى ريا�سية 

باالإ�سافة اىل درو�ص الفقه والعقائد ".
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• يعّدها ويحررها : �سباح الطالقاين



َي اأَْح�َشن ي هالَّت ْم ب ْله َوَجاد ــــ�شَنة َظـــــة احْلَ َوامْلَْوع ْكَمة احْل َك ب َرب يل ىَل �َشباإ اْد

خطبة اجلمعة  21-�سفر-1434هـ املوافق 4-1-2013خطبة اجلمعة    14-�سفر- 1434هـ  املوافق 2012-12-28

تطرق ممثل املرجعية الدينية العليا ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي خالل خطبة 
اجلمعة الثانية ليوم 14/�سفر اخلري/1434هـ املوافق 2012/12/28م اإىل "ان 
الظروف احل�سا�سة التي مير بها بلدنا يف الوقت احلا�سر تدعو اىل العمل مبجموعة 

من املبادئ املهمة:
1- يف الوقت الذي ندعو فيه اإىل تطبيق ال�سوابط والقوانني وتفعيل اأحكام الق�ساء، 

ندعو اأي�سا اإىل عدم ت�سيي�ص الق�ساء واالنتباه من التداعيات ال�سيا�سية لذلك.
2- �سرورة عمل جميع االأطراف للحفاظ على الوحدة الوطنية والن�سيج االجتماعي 
املوحد وحل اأي اأزمة باحلوار والتفاهم وعدم ترك االأزمات تتفاقم وبالتايل ترتك 

اأثرا �سيئًا على البلد واملواطن".
كما تطرق ال�سيخ الكربالئي للجانب ال�سحي بقوله" اما ما يتعلق ب�سفر املر�سى 
الهمم وال�سعور  ا�ستنها�ص  الــدول.. في�ستدعي  العراق ومعاناتهم يف تلك  خارج 

بامل�سوؤولية لالرتقاء بالواقع ال�سحي من كل:
1- اجلهات امل�سوؤولة احلكومية املعنية بالنهو�ص بالواقع ال�سحي.

2- نهو�ص القطاع اال�ستثماري بجانب كبري من هذه املهمة.
3- جانب يتعلق باملواطن والكوادر املخت�سة. فمبادئ املثابرة وحب العمل واالنكباب 

عليه وال�سعور بامل�سوؤولية مهمة جدًا للنهو�ص باخلدمات ومنها ال�سحية.
4- كما ان اجلهات ال�سحية معنية بتلبية حاجات املر�سى امل�سافرين من تنظيم 
ورعاية �سوؤون املر�سى العراقيني يف تلك الدول وو�سع جلان طبية تقوم برعايتهم 

من داللتهم على املواقع الطبية الر�سينة وحمايتهم من االبتزاز...
من جانب اآخر تقدم �سماحته ببع�ص الن�سائح لالخوة الزائرين واأ�سحاب املواكب 

امل�ساركة بزيارة االأربعني منها:
واأركانها  وواجباتها  ب�سروطها  اأوقاتها  اأول  يف  ال�سلوات  اأداء  على  احلفاظ   -1

واالعتناء بذلك اعتناء كلي.
2- عدم التبذير يف االإطعام، واحلفاظ على الطعام من عدم رميه يف فتحات 

ت�سريف املياه واحلفاظ على احلدائق العامة واالأ�سجار..
او  املحرم  كالنظر  الطريق  يف  املحرمات  من  واحلــذر  االآداب  على  3-احلفاظ 

االختالط املحرم او عدم اعتناء الزائرة بحجابها ال�سرعي وعفتها..
4-احلفاظ على اخلدمات العامة من ال�سوارع واالأر�سفة والنظافة وعدم ا�ستخدام 

االأماكن التي فيها مزاحمة حلركة �سري ال�سيارات..

�سكر ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب جمعة كربالء ال�سيد 
احمد ال�سايف كافة اجلهات التي �ساهمت يف اإاح زيارة االأربعني 
لهذا العام 1434هـ، مو�سحا" اأن اأعداد الزائرين الذين وفدوا اإىل 
كربالء خالل الزيارة التي انتهت مرا�سيمها بلغت بحدود 16 مليون 
القوى  كافة  داعيا  البالد".  زائر من خارج  األف  بينهم 750  زائر 

ال�سيا�سية اإىل" تغليب امل�سلحة العامة على اخلا�سة".
ال�سحن  يف  الثانية  اجلمعة  خطبة  خــالل  ال�سايف  ال�سيد  وقــال 
احل�سيني ال�سريف اليوم 2013/1/4 املوافق 21/�سفر/1434" اننا 
ن�سكر كافة اجلهات االمنية التي �ساهمت يف اإاح الزيارة املليونية 
)زيارة االربعني( كما ن�سكر احلكومتني املركزية واملحلية واحلكومات 
املحلية املجاورة والتي �ساهمت يف هذه الزيارة، ون�سكر اأي�سًا منت�سبي 
العتبتني املقد�ستني والعتبات االأخرى واملتطوعني الذين �ساهموا يف 
تقدمي اخلدمات لزوار االأربعني، كما ن�سكر كافة املواكب احل�سينية 

امل�ساركة بالزيارة".
وحول الو�سع ال�سيا�سي العراقي قال ال�سيد ال�سايف" اإن هناك اأزمة 
بالعراق وهــذه االزمــة حتتاج اىل حلول جذرية ال �سكلية  �سيا�سية 
وهذه احللول هي من اخت�سا�ص القوى ال�سيا�سية يف جمل�ص النواب 
واحلكومة معا". مو�سحا" ان اأي ت�سعيد باأي لغة كانت هي لي�ست 
من م�سلحة احد". داعيا كافة القوى ال�سيا�سية اىل" تغليب امل�سلحة 
لل�سيا�سيني  يكون  ان  بقوله" يجب  اخلا�سة  امل�سلحة  على  العامة 

العراقيني �سعورا وطنيا حقيقيا ال�سعورا وطنيا باالإعالم فقط".
ودعا ممثل املرجعية العليا خالل خطبته كافة القوى ال�سيا�سية اإىل" 
عدم ا�ستخدام عبارات قا�سية من اأي طرف تهدد الوحدة الوطنية 

العراقية التي نعمل على حتقيقها طيلة الفرتات ال�سابقة".

تطرق ممثل املرجعية الدينية العليا ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي خالل خطبة تطرق ممثل املرجعية الدينية العليا ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي خالل خطبة 

 ندعو للحفا على الوحدة الوطنية 
والن�شي الجتماعي املوحد.

�سكر ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب جمعة كربالء ال�سيد �سكر ممثل املرجعية الدينية العليا وخطيب جمعة كربالء ال�سيد 

ن�شكر كّل من �شاهم باإاح يارة 
الأربعني.  
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�سة  �ص مُمثِّل املرجعية الدينية الُعليا وخطيب ُجمعة كربالء املُقدَّ تعرَّ
�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف يف اخلطبة الثانية من �سالة اجُلمعة التي 
اأقيمت يف ال�سحن احُل�سيني ال�سريف يف 6 ربيع االأول 1434هـ املوافق 
به  م الذي ميّر  املتاأزِّ ال�سيا�سي  الو�سع  الثاين 2013م، اىل  18 كانون 
العراق داعيًا االأطراف ال�سيا�سية اىل التم�سك بوحدة العراق واالبتعاد 
عن كلِّ ما من �ساأنه خلق النعرات ومتزيق الوحدة الوطنية، مبينًا" اإن 
ما مير به البلد من اأحداث لهو فر�سة لكي يراجع ال�سيا�سيون نهجهم 
واأدائهم لغر�ص التعامل مبو�سوعية مع الواقع وتغليب م�سلحة البالد 
على بع�ص امل�سالح ال�سخ�سية، داعيًا جمل�ص النواب اىل التعامل مع 
كل اأزمة مبا يتنا�سب مع حجمها وحتمل م�سوؤوليتها، كما تقع عليهم 
م�سوؤولية ت�سريع القوانني التي تخرج البلد مما هو فيه". م�سريًا اإىل" 
اإن هنالك جمموعة كبرية من القوانني ما زالت معطلة كقانون املحكمة 

االإحتادية". 
�ص له اأبناء �سعبنا  وتناول �سماحته يف املحور الثاين من اخلطبة ما يتعرَّ
ال�سابر من هجماٍت اإرهابية متكررة يف عموم حمافظات العراق، داعيًا 
اجلهات امل�سوؤولة" اإىل التعامل مع هذا امللف بجدية تامة، وان يقفوا 
وقفًة م�سرفة تاه �سعبهم لينعم اجلميع باالأمن واالأمان". الفتًا اىل" 
اإنَّ اأعداء العراق ال يعرفون �سوى لغة القتل والدمار، فعلى ال�سيا�سيني اأن 

يكونوا حذرين واأن يعوا مدى خطورة هذه امل�ساألة. 
ًة  ة موؤ�س�ساتها خا�سَّ ويف حموٍر اآخر دعا �سماحته اجلهات احلكومية بكافَّ
الرتبوية منها اىل الرتكيز على اإ�ساعة ثقافة حمبة االأوطان والتعاي�ص 
ال�سلمي مبا يتنا�سب مع حجم التحديات التي حتيق ببلدنا العزيز، وال بد 
عة لغر�ص هذه املفاهيم يف نفو�ص واأذهان النا�سئة  من و�سع برامج مو�سَّ
ابتداء من املناهج التعليمية يف املدار�ص وامتدادا جلميع مفا�سل الدولة 
وموؤ�س�ساتها ،م�سددًا على اجلهات ال�سيا�سية واالإعالمية واملواطنني على 
�سرورة الرتويج لهذه الثقافة خدمًة لبلدنا العزيز وحفاظًا على وحدته 

وحلمته الوطنية.



�سة  �ص مُمثِّل املرجعية الدينية الُعليا وخطيب ُجمعة كربالء املُقدَّ تعرَّ
�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف يف اخلطبة الثانية من �سالة اجُلمعة التي 

 يدعو ال�شيا�شيني اىل البتعاد عن خلق 
النعرات ومتزيق الوحدة الوطنية. 

�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف يف اخلطبة الثانية من �سالة اجُلمعة التي 
اأقيمت يف ال�سحن احُل�سيني ال�سريف يف 

�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف يف اخلطبة الثانية من �سالة اجُلمعة التي 
اأقيمت يف ال�سحن احُل�سيني ال�سريف يف 

�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف يف اخلطبة الثانية من �سالة اجُلمعة التي 

الثاين  18 كانون 
العراق داعيًا االأطراف ال�سيا�سية اىل التم�سك بوحدة العراق واالبتعاد 

الثاين   كانون 
العراق داعيًا االأطراف ال�سيا�سية اىل التم�سك بوحدة العراق واالبتعاد 

الثاين   كانون 

عن كلِّ ما من �ساأنه خلق النعرات ومتزيق الوحدة الوطنية، مبينًا
ما مير به البلد من اأحداث لهو فر�سة لكي يراجع ال�سيا�سيون نهجهم 
واأدائهم لغر�ص التعامل مبو�سوعية مع الواقع وتغليب م�سلحة البالد 
على بع�ص امل�سالح ال�سخ�سية، داعيًا جمل�ص النواب اىل التعامل مع 
واأدائهم لغر�ص التعامل مبو�سوعية مع الواقع وتغليب م�سلحة البالد 
على بع�ص امل�سالح ال�سخ�سية، داعيًا جمل�ص النواب اىل التعامل مع 
واأدائهم لغر�ص التعامل مبو�سوعية مع الواقع وتغليب م�سلحة البالد 

كل اأزمة مبا يتنا�سب مع حجمها وحتمل م�سوؤوليتها، كما تقع عليهم 
م�سوؤولية ت�سريع القوانني التي تخرج البلد مما هو فيه

اإن هنالك جمموعة كبرية من القوانني ما زالت معطلة كقانون املحكمة 
االإحتادية

�ص له اأبناء �سعبنا  وتناول �سماحته يف املحور الثاين من اخلطبة ما يتعرَّ
ال�سابر من هجماٍت اإرهابية متكررة يف عموم حمافظات العراق، داعيًا 
�ص له اأبناء �سعبنا  وتناول �سماحته يف املحور الثاين من اخلطبة ما يتعرَّ
ال�سابر من هجماٍت اإرهابية متكررة يف عموم حمافظات العراق، داعيًا 
�ص له اأبناء �سعبنا  وتناول �سماحته يف املحور الثاين من اخلطبة ما يتعرَّ

اجلهات امل�سوؤولة
وقفًة م�سرفة تاه �سعبهم لينعم اجلميع باالأمن واالأمان

اإنَّ اأعداء العراق ال يعرفون �سوى لغة القتل والدمار، فعلى ال�سيا�سيني اأن 
يكونوا حذرين واأن يعوا مدى خطورة هذه امل�ساألة. 

ًة  ة موؤ�س�ساتها خا�سَّ ويف حموٍر اآخر دعا �سماحته اجلهات احلكومية بكافَّ
الرتبوية منها اىل الرتكيز على اإ�ساعة ثقافة حمبة االأوطان والتعاي�ص 
ًة  ة موؤ�س�ساتها خا�سَّ ويف حموٍر اآخر دعا �سماحته اجلهات احلكومية بكافَّ
الرتبوية منها اىل الرتكيز على اإ�ساعة ثقافة حمبة االأوطان والتعاي�ص 
ًة  ة موؤ�س�ساتها خا�سَّ ويف حموٍر اآخر دعا �سماحته اجلهات احلكومية بكافَّ

ال�سلمي مبا يتنا�سب مع حجم التحديات التي حتيق ببلدنا العزيز، وال بد 
عة لغر�ص هذه املفاهيم يف نفو�ص واأذهان النا�سئة  من و�سع برامج مو�سَّ
ابتداء من املناهج التعليمية يف املدار�ص وامتدادا جلميع مفا�سل الدولة 
وموؤ�س�ساتها ،م�سددًا على اجلهات ال�سيا�سية واالإعالمية واملواطنني على 
ابتداء من املناهج التعليمية يف املدار�ص وامتدادا جلميع مفا�سل الدولة 
وموؤ�س�ساتها ،م�سددًا على اجلهات ال�سيا�سية واالإعالمية واملواطنني على 
ابتداء من املناهج التعليمية يف املدار�ص وامتدادا جلميع مفا�سل الدولة 

�سرورة الرتويج لهذه الثقافة خدمًة لبلدنا العزيز وحفاظًا على وحدته 
وحلمته الوطنية.

�سة  �ص مُمثِّل املرجعية الدينية الُعليا وخطيب ُجمعة كربالء املُقدَّ تعرَّ
�سماحة ال�سيد احمد ال�سايف يف اخلطبة الثانية من �سالة اجُلمعة التي 

 يدعو ال�شيا�شيني اىل البتعاد عن خلق 
النعرات ومتزيق الوحدة الوطنية. 

َي اأَْح�َشن ي هالَّت ْم ب ْله َوَجاد ــــ�شَنة َظـــــة احْلَ َوامْلَْوع ْكَمة احْل َك ب َرب يل ىَل �َشباإ اْد
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اأو�ست املرجعية الدينية العليا عددا من التو�سيات التي تخ�ص االأزمة االأخرية التي مير 
بها العراق والتي انتقلت تداعياتها اإىل ال�سارع العراقي بح�سب ممثلها يف كربالء �سماحة 
ال�سيخ عبد املهدي الكربالئي خالل خطبة اجلمعة الثانية ليوم 2013/1/11م املوافق 

28/�سفر اخلري/1434هـ.
وقال الكربالئي خالل خطبة اجلمعة التي تابعتها وكالة نون اخلربية" فيما يتعلق باالأزمة 
االأخرية يف البلد والتي انتقلت تداعياتها واآثارها اإىل ال�سارع العراقي نعر�ص ما يلي من 

التو�سيات :
1-ان جميع الكتل ال�سيا�سية وال�سلطات التنفيذية والت�سريعية م�سوؤولة م�سوؤولية �سرعية 
ووطنية للخروج من هذه االأزمات التي ا�ستدت يف الفرتة االأخرية فان امل�سوؤولية يف العراق 
م�سوؤولية ت�سامنية تقع على عاتق جميع ال�سركاء يف العملية ال�سيا�سية. وال ي�سح اأن يرمي 

كل طرف كرة امل�سوؤولية يف ملعب الطرف االآخر.
2-اال�ستماع اإىل املطالب امل�سروعة من جميع االأطراف واملكونات ودرا�سة هذه املطالب 
وفق اأ�س�ص منطقية ومبادئ الد�ستور والقوانني النافذة و�سواًل اإىل اإر�ساء دعائم دولة 

مدنية قائمة على موؤ�س�سات د�ستورية حُترَتُم فيها احلقوق والواجبات.
3-عدم اللجوء اإىل اأي خطوة توؤدي اإىل تاأزمي ال�سارع بل املطلوب خطوات تهدئ من 

االأو�ساع وباخل�سو�ص تهدئة ال�سارع واملواطن ب�سورة عامة..
4-عدم ال�سماح باأي ا�سطدام بني االأجهزة االأمنية واملتظاهرين وندعو هذه االأجهزة اإىل 

�سبط النف�ص وعدم االنفعال والتعامل بهدوء وحكمة مع املتظاهرين.
5-ان من االأ�سباب التي اأدت وما زالت توؤدي اإىل املزيد من االأزمات وتاأزمي ال�سارع العراقي 
هو ت�سيي�ص الكتل ال�سيا�سية والقادة للكثري من االأمور وامللفات التي يجب اأن تاأخذ حقها 

الد�ستوري والقانوين من اال�ستقاللية يف اخت�سا�سها وعدم تدخل ال�سيا�سيني فيها.
قواعد  والعمل على  اإىل و�سع �سوابط �سارمة  الكربالئي  ال�سيخ  اآخر دعا  من جانب 
ال�سالمة بخ�سو�ص م�ستخدمي الدرجات النارية التي باتت �سحايا حوادثها واحدة من 

بني اأكرث ثالثة اأ�سباب للموت يف العراق بقوله ب�سرورة مايلي:
1-وجود قوانني �سارمة مع احلر�ص على تطبيقها وتعاون املواطنني مع الدوائر املعنية 

لتطبيقها الأن يف ذلك �سالمتهم..
2-احرتام القوانني واالأنظمة والتعليمات من املواطنني وتعاون اأولياء االأمور مع اأجهزة 

الدولة خا�سة فيما يتعلق برتك االأمور من دون مراقبة من قبل االآباء الأبنائهم ال�سباب.

تو�شيات املرجعية الدينية العليا 
ب�شو�ص الأمة الأخة. 
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لمخططات 
المشركين
لمخططات لمخططات 
ل الكرالر�س ااحت

من كتاب )جهاد الر�سول امل�سطفى وال�سالم العاملي(

لقد د الر�سل الأم س ا يه واله 
و�سم اىل احتا ات املسر ول 

 س لالر�س خ  نا اأن يدالتاأ سنن
ا يه واله و�سم وبك اأبعادا داخة يف 

همخ اواحت سرامل يم دفس
ب احلرب نسها معهم تكن ثابة الدور 

ا ذ اسي يف احتالرئي
 د  سنقيم� دنا منهسومق ل س� ن وحت

درا�سات لأ م مساألة و سك مباحث 
 ا س لالر�س لنا املراد يف قدر بلي

 ذ االحت بيق فكرت مله و�سيه وا
 ا س يف احلروب التي اأقامها ل يةواأ
 واق  وانعكا�ساتها بالتا مله و�سيه وا

مةالأ حيا
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املبحث الأول
نتائج احلرب يف بدر القتال

برًكة  امل�سلمني  اأج��واء  على  بظاللها  الكربى(  )ب��در  القتال  بدر  األقت 
عامًرة، وعطاًءا وافًرا؛ لأنها وفرت للم�سلني – وبف�سل اهلل عز وجل – 
ثماًرا طازجة، و�سراًبا لذيًذا، واإن كان قد جاء بعد متاعب م�سنية، واأيام 

�سعبة، وحٍدث �ساخب.
بع�ض  – ا�ستنباط  تاريخًيا  بدر  معركة  اإىل  النظر  – بعد  ولعله ميكن 
قوى  مع  والكربى  الأوىل  امل�سلمني  حرب  عنها  متخ�ست  التي  النتائج 

ال�سرك ال�سفياين اآنذاك لنقول:

النتيجة الأوىل:
تعر�ض الأمة لأول اختبار بهذا احلجم وجناحها فيه

اأن امل�سلمني مروا باختبارات كثرية من قبل بدر  من املعلوم وال�سحيح 
الكربى اإّل اإنها كانت حمدودة و�سغرية ن�سبًيا، ولي�ض لها تلك الآثار 

الكبرية احلجم كالتي ح�سلت يف بدر.
وميكن اأن نحدد عظم ذلك الختبار من خالل نقاط ّعدة:

1� اإن امل�سلمني اإىل الآن مل يواجهوا جي�ًسا بهذا العدد، وبهذه الّعدة 
منذ اأن دخل امل�سلمون املدينة حتى �ساعة اللقاء يف بدر الكربى.

2� اإن القادمني حلرب لي�ض هم من قبيلة �سعيفة، اأو خاملة الذكر، اأو 
قبيلة لي�ض لها موقف مع ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(.

اإنه كان لقاء مع قري�ض ويكفينا يف فهم معنى ذلك ما قاله بع�سهم 
عند جل�سة الت�ساور )يا ر�سول اهلل! اإنها واهلل قري�ض وّعزها، واهلل ما 
زت، واهلل ما اآمنت منذ كفرت، واهلل ل ُت�سلم ّعزها ابًدا،  ّذلت منذ ََعّ

دته(. ولتقاتّلنك، فتاأَّهب لذلكُ اأهبته واأِّعد لذلكُ َعّ
ونعلم حجم واأهمية احلدث من خالل ا�ستغاثة امل�سلمني بني يدي اهلل 
باألف من  اأين ممدكم  لكم  فا�ستجاب  ربكم  ت�ستغيثون  )اذ  عزوجل 
ا من دعاء الر�سول )�سلى اهلل  املالئكة مردفني(، ونعلم  حجمه اأي�سً

عليه واآله و�سلم(:
))اّللّهم اإنك اأنزلت عّلي الكتاب، واأمرتني بالقتال، ووعدتني اإحدى 

الطائفتني، واأنت ل تخلف امليعاد.
اأقبلت ُبخيالءها وفخرها، حتادك وتكذب  اّللهم هذه قري�ض قد   

ر�سولك. اّللهم ن�سرك الذي وعدتني. اّللهم اأِحنهم الغداة((.
3� ما �سوف يرتتب على هذه املواجهة من اأمور، كما �سن�سري اإليها 

يف بيان النقاط الالحقة.

النتيجة الثانية:
الإمـداد الغيبـي

عد معنوياتهم  احل�سول على املد الغيبي الذي دعم اإميان املوؤمنني َو�سّ
واإن  الفقرة  وه��ذه  ب��در،  معركة  يف  الن�سر  حتقق  يف  هاًما  �سبًبا  وك��ان 
اأنه ل باأ�ض  اإّل  كنا �سنناق�سها بالتف�سيل يف موقع اآخر من هذا الكتاب 

بالإ�سارة لها هنا.
فاملوؤمنون موؤمنون بالغيب وح�سول م�سداقية الدعم الغيبي لهم، يعني 
– اأي  كونه  مع  اأرواحهم  يف  ويقوى  نفو�سهم  يف  �سيتجذر  اإميانهم   اأن 
)�سلى  الر�سول  ودعاء  وا�ستغاثتهم  دعائهم  على  ترتب   – الغيبي  املد 
اهلل عليه واآله و�سلم( بالن�سر: )فا�ستجاب لكم اأين ممدكم باألف من 

املالئكة مردفني(.
وال�سعور باأن اهلل -عّز وجّل - نا�سرهم ومعهم يف تلك ال�ّسدة وهم حتت 

ظالل ال�سيوف اأٌمر مينحهم العزمية والثبات.
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ل  بعرى  و�سلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سلى  بالنبي  ت�سديقهم  ي�سد  اأنه  كما 
عليه  بجانبه )�سلى اهلل  الغيب  بوقوف  امل�سككني  نعرة  ويكبح  تنف�سم، 

واآله و�سلم(.
واإن يك�سب الإن�سان ثمرة من ثمرات اإميانه وواحًدا من دواعي ارتباطه 
بالدنيا،  وال�ستهانة  ال��غ��ام��رة،  ال�سعادة  عليه  ي�سفي  اأٌم���ر  بالغيب، 
لذا  والفتخار،  ال�سوؤدد  موقع  يف  �سيكون  بل  للبذل،  الدائم  وال�ستعداد 
ترى من ينقل رواًية اأو حديًثا عن امل�ساركني يف بدر من ال�سحابة ميدحه 

اأًول بالقول اإّنه بدّري.
ولو مل تكن تلك ال�سفة من الأهمية مبكانَ ملاُ ِنعت بها الخرون واأ�سبح 

امل�سلمون بعدهم يفخرون يف قول يقولونه باأنه وافقهم عليه البدريون.

النتيجة الثالثة:
الكيان والدولة

الديني،  و�سلم(  واآل���ه  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  كيان  �سخت  َرّ اإّن��ه��ا 
قري�ض  اأم��ام  والع�سكرية  وال�سيا�سية  الإجتماعية  الإ�سالم  و�سخ�سية 
وجميع القبائل ب�سكل واقعي، فبدى الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
– اأمام اجلميع – وهو دولة م�ستقرة لها قدرة الدفاع عن نف�سها وردع 
املعتدي عليها، ولها قابلية توجيه اجلي�ض وت�سجيل النت�سار العودة بلواء 

مرفوع.
يف  امل�ستقر  الكيان  ذلك  ون  ِتِكّ اأن  اآن��ذاك  القبيلة  له  تطمح  ما  غاية  اإن 
احلرب،  اإىل  ال�سطرار  عند  وال��ق��وي  ع��دوه،  عني  يف  وامل��ه��اب  واقعه 
كلمتها  تكون  واأن  حوله،  ممن  اجلميع  اأنظار  ا�ستقطاب  على  والقادر 
م�سموعة، وهامتها مرفوعة، ولها اإرادة حاكمة، وت�سور �سائد، و�سيادة 

معلومة معلنة، وقيادة قوية قادرة.
و�سلم(  واآل��ه  عليه  اهلل  )�سلى  الر�سول  دول��ة  يف  ذل��ك  كل  حتقق  وق��د 
بالذات، مما  بدر  معركة  بعد  املالمح  ومعلوم  املعامل  م�ّسخ�ض  واأ�سبح 
يعطي الكيان الإ�سالمي تلك ال�سخ�سية املحددة لي�ستقر يف نظر القبائل 
الكيان  لذلك  الواقع  هو  وكما  نف�سه،  نظر  يف  القيمة  نف�ض  مينحه  كما 

العظيم.
اإذن ملَ يعد الر�سول امل�سطفى )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وامل�سلمون 
بت عن تعاليم ال�سنم  يف نظر قري�ض وبقية القبائل، جمرد جمموعةَ �سَ
ع�سابة  التقادير  اأ�سوء  على  وهي  جديدة،  باأفكار  القوم  تقارع  ََوَع��دت 

ت�سلب القوافل وتطارد الأفراد وتقلق اأمن البالد.
ل مل يعد الأمر كذلك!!

حاكم،  ود�ستور  منيعة  وعا�سمة  منظم،  وجي�ض  ول��واء  دول��ة  الآن  فهم 
وقوة ل تغلب، واقت�ساد متني، وت�سليح مكني، مرجعها لي�ض اإىل التمور 

وال�سيوف فح�سب، اإمنا اإىل الإميان بالواحد القهار.
اإنهم من اجلهة الجتماعية اأ�سبحوا اأ�سحاب ح�سارة ِ �سمتها الرتباط 
بالغيب والنزوع اإىل التغيري مبا يوافق تلك اِل�سمة، وهدفها اإلغاء ال�سنم، 
واإ�ساعة تعاليم ال�سماء بني الب�سرية جمعاء، وقد ك�سبوا اجلولة الأوىل يف 

اخلطوات الأوىل نحو حتقيق ذلك الهدف، والآتي اأعظم.

النتيجة الرابعة:
ال�ستحقاقات الكربى

فقد  �سعيفة،  واأخ��رى  ال�سجاعة  الفذة  العنا�سر  بع�ض  احلرب  اأب��رزت 
عرف الع�سكران اأن اأول من بارز القوم يف يوم بدر حمزة بن عبد املطلب 
)عليه ال�سالم( وعّلي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( ، ُوعبيدة بن احلارث 
بن عبد املطلب )عليه ال�سالم( حيث دعاهم الر�سول )�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم( ملواجهة عدوهم امل�سرك، ون�سرة نّبيهم املر�سل فّلبوا النداء 

وبادروا املواقع.
ومعلوم اأن النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ل يّقدم اإّل اأهل ال�سجاعة 
وح�سا�سية  املوقف  خلطورة  الإمي��ان،  بحقيقة  ات�سفوا  وممن  والنجدة 
املختارين  – عظمة  – بال�سرورة  يعني  وهذا  ال��دور،  واأهمية  النتائج 

لذلك التمثيل البطويل واملنازلة اجل�سورة.
وذلك ما نراه جلًيا يف كالم عتبة اأو منادي امل�سركني ما يوؤكد هذا الأمر 
وبقوة حيث قال للخارجني من امل�سلمني للقتال واملنازلة الفردية واملبارزة 
البدرية، وذلك عند مناداته لر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: 

)اأخرج لنا الأكفاء من قومنا(.
يف  هو  كما  اأنتم؟  من  �ساألهمَ  عندما  الطلب  هذا  جلوهر  عتبة  وتقرير 
الرواية التالية: )ثم نادى منادي امل�سركني: يا حممد، اأخرج لنا الأّكفاء 

من قومنا.
يا بني ها�سم،  واآله و�سلم(: ))  فقال لهم ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه 
بباطلهم  ج��اءوا  اإذ  نّبيكم،  به  اهلل  بعث  ال��ذي  بحّقكم  فقاتلوا  قوموا 

ليطفئوا نور اهلل((.
اأبي طالب، وعبيدة بن احلارث  فقام حمزة بن عبد املطلب، وعّلي بن 

ابن عبد املطلب بن عبد مناف، فم�سوا اإليهم.
– فاإن  فاأنكروهم  البي�ض  عليهم  – وكان  نعرفكم  تكلموا  عتبة:  فقالُ 

كنتم اأّكفاء قاتلناكم.
فقال حمزة: اأنا حمزة بن عبد املطلب، اأ�سد اهلل واأ�سد ر�سوله.

هذان  َوم��ن  احللفاء،  اأ�سد  واأن��ا  عتبة:  ق��ال  ثم  ك��رمي،  كٌفوؤ  عتبة:  ق��ال 
معك؟ 

قال: عّلي بن اأبي طالب، وعبيدة بن احلارث.
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قبل اك من ع�سرة اعوام اعلنت ال املتحدة وبكل فخر ان جلنة حقوق الن�سان يف 
نيويورك ا�سدرت قرارها التاريخي عام 2002 والذي ن�سه " يعترب خليفة امل�سلمني علي 
بن ابي طالب اعدل حاكم ظهر يف تاريخ الب�سر "م�ستندة بوثائق �سملت 160 �سفحة 

باللغة الجنليزية.
وبعد مرور عدة اأعوام اأعلنت اللجنة القانونية يف الأ املتحدة، بعد مدار�سات طويلة 
قامت بطرح قول الإمام علي ابن اأبي طالب عليه ال�سالم )يا مالك اإن النا�ض �سنفان:اإما 
ح  اأخ لك يف الدين اأو نظري لك يف اخللق( للت�سويت؟ وقد مّرت عليه مراحل ثم ُر�ِسّ

للت�سويت، و�سوتت عليه الدول باأنه اأحد م�سادر الت�سريع.
ومن مدة لي�ست بالبعيدة ا�ستمعت لأ�ستاذ ينقل عن رحلته لل�سني وا�ست�سافته من قبل 
احد ال�سخ�سيات التي لها مركز اجتماعي هنالك وخالل مرافقته يف احد ال�سوارع 
الرئي�سية اأ�سار له بان ينظر اإىل عمارة �ساهقة مكتوب عليها عبارة باللغة ال�سينية 
اتخذوها �سعارا لهم يف حياتهم وهي لرجل عربي، فاأ�سار الأ�ستاذ: ف�ساألته: ما هي 
املقولة وملن؟ فاأجاب، هي لرجل عندكم يدعى علي بن اأبي طالب ويقول فيها )لو كان 

الفقر رجال لقتلته( .
ولو فت�ض احدنا يف مكتبة الكونغر�ض الأمريكية بوا�سنطن واطلع على كتاب موجود على 
رفوفها عنوانه )los history(للموؤلف الأمريكي املعا�سر )مي�سيل هاملتون 
الإمام  ل�سخ�ض  بال�سيا�سة احلكيمة  الكاتب  لهذا  الفائق  الإعجاب  �سيجد  مورغان( 
علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم كون املوؤلف اطلع على ر�سائله التي حررها اإىل ولته 
اأن يعاملوا املواطنني من  يف الأم�سار الإ�سالمية ومنهم مالك ال�سرت موؤكدا عليهم 
غري امل�سلمني بروح العدل وامل�ساواة يف احلقوق والواجبات. فالكاتب الأجنبي اعترب 
ذلك انعكا�سا �سادقا ل�سلوكيات اخلليفة احلميدة املوؤطرة بف�سائل الأخالق التي اأهلته 

للدخول يف تاريخ الإن�سانية امل�سرق رغم الأنوف.
وكذلك احلال لو عمقنا البحث �سنجد الإمام علي عليه ال�سالم رمزا �ساخ�سا ومنهجا 
علميا يدر�ض يف اغلب دول العامل، ولكننا لو ا�ستوقفنا طالبا يف املرحلة املتو�سطة يف 
العراق و�ساألناه عن علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم فان جوابه ل يتعدى املنهج الذي 
در�سه يف كتاب التاريخ والذي تناول �سخ�ض الإمام علي عليه ال�سالم )باأنه ابن عم النبي 
�سلى اهلل عليه واله ورابع ال�سحابة الرا�سدين ومن الع�سرة املب�سرين باجلنة وكان رجال 

�سجاعا يف املعارك وكفى!(.
فهل يا ترى اأن علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم الذي نزلت يف حقه اأك من )110( اآية 
يف القراآن الكرمي ل ي�ستحق اأن نزيد عدد �سفحات كتاب التاريخ ليعرف اأفالذ اأكبادنا 
اإن�سانية هذا الرجل وعطاءه ال ودفاعه وا�ست�سهاده من اجل اإعالء كلمة )ل اله اإل 
اهلل( ون�سرة الدين الإ�سالمي ولكي ي�ستلهموا منه درو�سا وعرب ت�ساهم يف بنائهم وفق 

الأ�س�ض ال�سحيحة التي متثل م�سداق حقيقي لتعاليم اهلل تعاىل .
ولكن علي بن اأبي طالب الذي �ُسبَّ على املنابر اأك من �ستني عاما وحاول الظاملون اإخفاء 

�سم�ض نوره امل�سيئة ب�ستى الو�سائل اخلبيثة لزالت اآثارها قائمة حتى يومنا احلا�سر..
ختاما اأوجه �سوؤايل اإىل من يهمهم الأمر:

 على من تقع م�سوؤولية ذلك ؟

قبل اك من ع�سرة اعوام اعلنت ال املتحدة وبكل فخر ان جلنة حقوق الن�سان يف 
"  والذي ن�سه "  والذي ن�سه "  2002نيويورك ا�سدرت قرارها التاريخي عام 2002نيويورك ا�سدرت قرارها التاريخي عام 2002

 اإخفاء علي
م�شوؤولية من ؟

◄  بقلم: والء ال�سفار 


قال: كفوؤان كرميان(.

وبالفعل فقد ح�سم هوؤلء الثالثة املوقف القتايل لهم، بل للم�سلمني، بل للتاريخ 
يف م�ساره الالحق، وجاء انت�سارهم بداية الفتح يف بدر القتال.

وقد وثقت امل�سادر التاريخية من مواقف عّلي بن اأبي طالب )عليه ال�سالم( 
ا وثقت امل�سادر موقف حمزة بن عبد  يف تلكم امللحمة العظمى الكثري، واأي�سً
املطلب كذلك ولعل قًول لأّمية بن خلف يو�سح لنا اجلهاد املرير حلمزة يف يوم 

بدر، وذلك يف كالمه مع عبدالرحمن بن عوف.
يقول عبد الرحمن بن عوف: )فقال يلُ اأّمية: راأيت رًجال فيكم اليومُ مِعلًما، 

يف �سدره ري�سة نعامة، من هو؟
قُلت: حمزة بن عبد املطلب.

فقال: ذلك الذي فعل بنا الأفاعيل(، والف�سل ما �سهدت به الأعدُاء.
وفًعال اأثبت لنا التاريخ على طول امتداد حياة تلك ال�سخ�سيتني وعظمة اختيار 
الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( لهما ودقته يف تر�سيحهما خلو�ض اأول 
منازلة يف اأكرب منازلة، وك�سف لنا من عظمتهما فيما بعد، حيث انتهت حياة 
حمزة بال�سهادة يف ميدان ُاأُحد وهو يف اأوج العظمة والإقدام والذب عن ر�سول 

اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(.
وانتهت حياة عّلي )عليه ال�سالم( بال�سهادة بعد جهاد طويل لي�ض له نظري اأو 
�سبيه يف كل فقرات التاريخ وليومنا هذا، مدافًعا عن النهج النبوي والر�سالة 

الّربانية.
)عليه  وعّلي  ور�سوله،  اهلل  اأ�سد  ال�سالم(  )عليه  حمزة  بذكر  نق�سد  ول 
ال�سالم( وليد املحراب و�سهيده، اأن نحذف اأدوار بع�ض ال�سخ�سيات املهمة، 
له  يرقى  ل  مبا  الأهمية  من  ال�سخ�سني  لهذين  نرى  واإمن��ا  عليها  ن�سطب  اأو 

الآخرون واإن بذلوا الو�سع، واجتهدوا يف توظيف الطاقة.
– كما  ال�سولت اجلريئة  و�ساحب  البطولية  املواقف  رجل  دجانة  فاأبو  واإّل 
يثبته كالمُ اأّمية بنَ خلف يف تكملة الرواية ال�سابقة – كان له ف�سل ل يجهل.

بع�سابة  ِعلم  م ق�سري،ُ  ح��داح  د رجلَ  فمن  قال:  )ثم  الرواية:  تكملة  واإليك 
حمراء؟

قال، قلت: ذاك رجل من الأن�سار يقال لهِ �سماك بنَ َخر�سة.
ا يا عبد الإله �سرنا اليومَ َجزًرا لكم(. فقال: وبذاك اأي�سً

امل�سلمنيَ من كان قبل بدر ذا ح�سور خامل  اأن من  املقابل  ا يف  اأي�سً ومعلوم 
ودور �سعيف كان لبدر الكربى الف�سل يف اإبرازهم لنا.

ة يف العدد القادالتت
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برعاية  يحظى  اأن  كن  ــزارًا  م اإدراجــهــا  عدم  رغم 
عليه  علي  الإمـــام  قّطارة  حظيت  ال�شيعي،  الوقف 
كربالء  اأهــايل  ي�شميها  كما  )القّطارة(  او  ال�شالم- 
املقد�شة- بكات اأم املوؤمنني كونها متثل معجزة من 

املعاجز التي ققت على يديه الكرتني. 

 املوؤمنني نبٌع من بركات اأم

تقع القّطارة على بعد )15كــم( تقريبا اىل الغرب من 
مركز مدينة كربالء، يو�سلك اليها طريق معّبد مب�سافة 
3 كيلومرت تقريبًا، يقع اىل ميني ال�سارع املوؤدي لق�ساء 
عني التمر، وما ان تدخل بذلك الطريق حتى يفاجئك 
اأ�سفل  ويف  عميق،  �سق  يتو�سطه  هائل  �سخري  منحدر 
التي  ال�سغرية  القّبة  تقع  ال�سق  لهذا  احلرجة  النهاية 
تعلوها �سخرة يقطر منها  اأُن�ساأت على حفرة �سغرية، 

املاء.
وت�سري عدة وثائق تاريخية اإىل هذا االأثر منها ما ذكره 
ال�سيخ املفيد )رحمه اهلل( يف كتابه )االإر�ساد(، وكذلك 
ما ذكره ال�ساعر )احلمريي( الذي �سكن هذه املنطقة 
يف القرن الثالث الهجري باإحدى ق�سائده عن )قطارة 

علي( واعتبارها كرامة من كراماته عليه ال�سالم.
اهتمام متوا�سع

مدير مفت�سية االآثار والرتاث يف كربالء املقد�سة ال�سيد 
للقّطارة  امل�سهورة  الرواية  يذكر  عليوي،  حممد  زاهــد 
متحدثًا" روي اأن اأمري املوؤمنني عليه ال�سالم حينما توجه 
عط�ص  جنده  اأ�ساب  معاوية  جي�ص  ملالقاة  �سّفني  اىل 
�سديد، فاأخذوا يلتم�سون املاء فلم يجدوا له اأثرا، فعدل 
فوجدوا  الربية،  و�سط  )ديــر(  نحو  املوؤمنني  اأمــري  بهم 
راهبًا يف الدير �ساألوه عن املاء فقال: بينكم وبني املاء 
عدة فرا�سخ وعنّيَ لهم اتاه امل�سري، فلما و�سلوا اأ�سار 
اأمري املوؤمنني جلنده ليك�سفوا عن عني املاء التي كانت 
حتت �سخرة كبرية ت�سّدها، فلم يتمكن اجلنود من رفع 
املوؤمنني عن �سرجه وح�سر  اأمري  ال�سخرة، فنزل  تلك 
ذراعيه وو�سع اأ�سابعه حتت جانب ال�سخرة فحركها ثم 
قلعها بيده، فلما زالت عن مو�سعها نبع املاء من حتتها. 
و�سي  اأنا  ال  قال:  نبي؟  اأنت  لالإمام: هل  الراهب  فقال 

نبي، فقال الراهب لالإمام: اأمدد يدك، ثم اأَ�سلَم، و�ساَر 
بعد اإ�سالمه مع االإمام عليه ال�سالم اىل �سفني وا�ست�سهد 

يف معركتها ر�سوان اهلل عليه". 
لكن هذا املوقع الذي يعّد اأثريا وتراثيا يبدو عليه احلاجة 
امللحة لالعمار والبناء وتوفري اأماكن راحة للزائرين حيث 
ال�سحراوية،  طبيعتها  بق�ساوة  عموما  املنطقة  تت�سف 
وهنا يقول ال�سيد زاهد" يوجد اهتمام من قبل قائمقام 
واإعادة  االأثــري  التاريخي  املوقع  بهذا  التمر  ق�ساء عني 
�سيانته وهيكلة مرافقه خلدمة الزائر وال�سائح القادم 

اإىل هذا املوقع".
وي�سيف" ان قلة التخ�سي�ص املايل لهذا املوقع االأثري 
هي العقبة االأ�سا�سية يف طريق تطويره، واأن دائرة االآثار 
ب�سيانة  طالبت  التمر  عني  ق�ساء  واإدارة  كربالء  يف 
ال�سالم  عليه  علي  االإمــام  قطارة  هما  اأثريني  موقعني 

قّطارة ا�مام علي  في كربالء

رغم عدم اإدراجها مزارًا كن اأن 
ال�شيعي،  الوقف  يحظى برعاية 
حظيت قّطارة الإمام علي عليه 
كما  )الـــقـــّطـــارة(  او  ــالم-  ــ�ــش ال
ي�شميها اأهايل كربالء املقد�شة- 
بكات اأم املوؤمنني كونها متثل 
معجزة من املعاجز التي ققت 

على يديه الكرتني. 
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وح�سن االأخي�سر االأثري، وقد نال احل�سن ن�سيبه يف 
اإن�ساء دار ا�سرتاحة متكاملة، اأما بالن�سبة اإىل القطارة 
فقد مت االكتفاء باإن�ساء طريق معّبد ملوقعها مب�سافة 3 
كيلو مرت تقريبا وتخ�سي�ص مبالغ من قبل ق�ساء عني 
ظلت  التي  اخلــري  يد  نن�سى  وال  املــوقــع،  لتاأهيل  التمر 
واملعنيني  قبل اخلريين  املكان  من  هــذا  اىل  ممــدودة 

وذوي ال�سعة واالإنفاق يف �سبيل اهلل".
اإطاللة على عمارة القّطارة

القبة املوجودة حاليا  وعن تاريخ اعمار القطارة وبناء 
عليها، يقول احلاج حم�سن ها�سم نايف، خادم القطارة" 
بداأنا العمل برعاية هذا املزار يف عام 1996 حيث �سّيدنا 
االأعلى  من  اإليها  ينزل  و�سّلمًا  بالقطارة  حتيط  غرفة 
كونها تقع يف اأر�سية وادي �سيق وعميق، لكن مع حلول 

عام 2004 اأقدمت عنا�سر اإرهابية على هدم املكان".

اإعــادة اعمار  تنثني عزميتنا على  ويوؤكد" مع ذلك مل 
القّبة من جديد، ففي عام 2007 عملنا على ت�سييدها 
ومازال العمل جاريا حتى االآن، حيث نحن ب�سدد اكمال 
جامع  وبــنــاء  �سّحيات،  وجمموعة  وا�ــســع  �سحن  بناء 

وم�سقفات للزائرين وللمركبات اأي�سا".
الزراعة  اأهمية  نن�سى  وال  حم�سن"  احلــاج  وي�سيف 
البقعة  هذه  يف  الأهميتها  املكان  حول  احلدائق  وان�ساء 
التي تت�سف باالأجواء ال�سحراوية القا�سية فقد با�سرنا 
باإن�ساء حديقة مت زراعتها باأ�سناف عديدة من االأ�سجار، 
ف�سال عن اأ�سجار النخيل، ت�سقى من بئر ارتوازية قمنا 

بحفرها موؤخرًا.
وحول م�سادر متويل االأبنية واالن�ساءات احلالية، واإدامة 
اخلدمات يف القطارة اأو�سح احلاج حم�سن" مل نحَظ 
باأية م�ساعدة او تخ�سي�ص مايل من اأية جهة او موؤ�س�سة 
ر�سمية فقد راجعنا ديوان الوقف ال�سيعي لهذا الغر�ص 
لكننا مل نظفر ب�سيء فاالإخوة يف ديوان الوقف ال�سيعي 
اعتذروا عن تقدمي الدعم املادي بحجة ان القطارة هي 
ولي�ست  ال�سالم  عليه  علي  االمــام  معاجز  من  معجزة 
مرقد الأحد االئمة االأطهار عليهم ال�سالم، وهي بذلك 

خارج اخت�سا�سهم".
م�سيفًا" قمنا بعد ذلك بجمع التربعات من اخلريين 
وحمبي اأهل البيت عليهم ال�سالم من الذين اأنعم اهلل 
مكان  وتطوير  ــة  ادام اأجــل  من  العطاء،  بوافر  عليهم 
القطارة وبالرغم من اإننا نقوم مبا ن�ستطيع يف توفري ما 
يحتاجه الزائر الكرمي اإال اأن هذا املعَلم الديني يحتاج 
ت�سم  التي  املكتبات  كتوفري  االهتمام،  من  املزيد  اإىل 
الكتب  و�سائر  الكرمي  والقراآن  والزيارات  االدعية  كتب 

واملوؤلفات الدينية االخرى اأ�سوة ببقية املراقد واملزارات 
ال�سريفة".

وختم احلاج حم�سن" تاأتي اأفواج الزائرين ملقام القّطارة 
هذه  وم�ساهدة  والتربك،  للزيارة  العراق  مدن  كل  من 
املعجزة االإلهية التي بقيت لقرون متثل ال�سمو والرفعة 

الأمري املوؤمنني علي عليه ال�سالم".

  هناك اهتمام من 
قبل قائمقام ق�شاء 

عني التمر بهذا املوقع 
التاريي الأثري واإعادة 
�شيانته وهيكلة مرافقه 

دمة الزائرين 
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   حديثنا هنا، اذن عن الروؤية.
   �سحيح ان اعظم االعمال يبدا بروؤيا، اي بحلم يراود 
�ساحبه، اال ان هذا احللم ال يتحقق فيتحول اىل حقيقة 
اال من خالل روؤية وا�سحة، فعندما وقف داعية احلقوق 
املدنية مارتن لوثركنك قبل اكرث من اربعني عاما ليخرب 
ال�سود يف الواليات املتحدة االمريكية مبا يدور يف خلده 
بقوله )انا عندي حلما( مل يكن بو�سع زمالئه حتقيقه 
بعد اربعة عقود من الزمن بدخول رجل ا�سود اىل البيت 
االبي�ص اال بالروؤية التي ر�سمت معامل طريق الو�سول 

اىل حتقيق ذلك احللم.  
العظماء  هـــم  وهـــكـــذا     
فيبادرون  يحلمون،  الذين 
اىل بناء روؤية حتول احللم 
غريهم  امــــا  ـــــع،  واق اىل 
مهده  احلــلــم يف  فــيــمــوت 
فقط،  ــمــون  يــحــل النـــهـــم 

واحللم وحده ال يكفي.
ــدا،  اب اال�سرتاتيجية،  بــالــروؤيــة،  املق�سود  ولي�ص     
على  الروؤية  فقد حتتوي  فاملفهومان خمتلفان متاما، 
ان  كما  �سحيحا،  لي�ص  والعك�ص  ا�سرتاتيجيات  عــدة 
اال�سرتاتيجية تت�سكل من عدة تكتيكات والعك�ص لي�ص 

�سحيحا.
   والنا�ص على �سنفني، فمنهم الذي ال ميتلك روؤية عما 
يقوله او يفعله، فهو يتدثر بال�سعار املعروف )ا�سرف ما 
يف اجليب، ياتيك ما يف الغيب( فهو يجهل ما يجب ان 
يفعله غدا، كما انه ال يتعب نف�سه بالتفكري ابعد من ارنبة 
انفه، ومثله يف ذلك كمثل م�سابيح ال�سيارة االمامية 
التي نك�سها �ساحبها اىل ا�سفل، فهي ال تك�سف له طريقا 
وال تو�سح له منعطفا، فالروؤية عنده معدومة يف الليل، او 

على االقل غري وا�سحة.
   اما ال�سنف الثاين من النا�ص، فعلى العك�ص من هذا 
النوع متاما، فهو �ساحب روؤية، يعرف ما يعنيه على وجه 
الدقة عندما يتحدث، ويعي ما يريد حتقيقه اذا خطط 

لعمل ما او حدد ا�س�ص م�سروع ما.

وتت�ساعف  الفردي،  ال�سعيد  والروؤية مطلوبة على     
اهميتها على �سعيد اجلماعة، فاذا كان باالمكان ان 
يق�سي املرء حياته مباليني التكتيكات املبعرثة، ليموت 
غري ما�سوف عليه بعد ان يق�سي حياته على الهام�ص 
تافها ال قيمة له، على قاعدة )الــذي يعي�ص باحليلة، 
تبنى بهذه  الــدول واحل�سارات ال  بالفقر( فان  ميوت 
ما  �سرعان  فانها  ذلــك  �سادف  واذا  ــدا،  اب الطريقة 

متوت، فهي تبنى بروؤى وا�سحة وحمددة. 
   بهذا ال�سدد تقفز اىل الذهب عدد من اال�سئلة املهمة، 

منها على �سبيل املثال ال احل�سر:
   ملاذا نحن بحاجة اىل روؤية؟ وكيف نبني الروؤية؟ وما 

هي عنا�سرها واآلياتها؟.
البناء يف احلياة  ــة، الن  روؤي اوال: نحن بحاجة اىل     
ان  اراد كل واحد منا  حلقات متتالية ومتكاملة، فاذا 
يبدا من نقطة ال�سفر، فهذا يعني اننا �سنق�سي العمر 
كله بال ااز يذكر، وبذلك ف�سوف لن نرتك ب�سمة يف 

احلياة ابدا، �سغرية كانت او كبرية.
   ان امتام البناء يكون عندما يبدا الواحد منا من حيث 
انتهى االخرون، وبهذا املفهوم �سنوفر اجلهد والطاقات 

والزمن املبذول.
اآخــر، فان االازات     هذا من جانب، ومن جانب 
الهامة ال ميكن ان تتحقق يف ليلة و�سحاها، وامنا من 
خالل تراكم البناء ليثمر اازا كبريا، ما يتطلب روؤية 
وا�سحة ملا نريد فعله وحتقيقه واازه، فاذا انعدمت 

الروؤية مل ن�سل اىل نتيجة بعيدة املدى ابدا.
   ثانيا: ان بناء الروؤية بحاجة اىل ال�سروط واملقومات 

التالية:
اأ  تفكري ا�سرتاتيجي، ال ين�سغل باملتابعات اليومية     
فح�سب، كما انه ال ي�سيع بالتوافه من االمور والق�سايا 
التي متر باالن�سان يوميا، او يف زحمة امل�ساكل التي لها 

اول ولي�ص لها اآخر.
   ب : و�سوح يف الهدف، والذي يلزم ان يكون، عادة، 

كبريا، ي�ستوعب الروؤية وت�ستوعبه.
   ج : خربة مرتاكمة، قادرة على ا�ستح�سار التجارب، 

ايا كانت، عند احلاجة.
   د : عقلية متفتحة وغري منغلقة، م�ستعدة الن تقرا للكل 

وت�سمع من الكل بال فيتو او قوالب ثابتة.
   هـ : معرفة امل�سالح واملفا�سد اال�سرتاتيجية، ولي�ص 

• االأ�ستاذ :  نزار حيدر 

 حتى يغوا  
هو  هنا  بــالــروؤيــة  املق�شود     
بعيد  ال�شرتاتيجي  الت�شور 
عن  يتلف   وامل�شطل ــدى،  امل
تعني  الــتــي  )الـــروؤيـــا(  كلمة 
يف  الن�شان   يــرا الــذي  احللم 
الخطاء  من  ولعل  مناماته، 
كثون  يكررها  التي  ال�شائعة 
هي انهم يلطون بني الكلمتني، 
الكلمة  يكتبوا  ان  مــن  فبدل 
بالتاء الق�شة، يتمون الياء 

بالف دودة.

كيف نبني روؤية؟
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ال�سخ�سية او احلزبية او املناطقية ال�سيقة.
 و : تفكري واقعي ومنطقي يف اآن، واقعي ال يتغافل 
عن الثوابت اال�سا�سية، ومنطقي ال يتقولب ب�سرعة 

لياخذ بالتطور وامكانيته ب�سكل �سليم.
   ز : معرفة الواقع واالبتعاد عن املثالية، فاملثالية 

التي تقرتب من اخليال تقتل الفكر اال�سرتاتيجي.
ح : ادارة ناجحة قادرة على ترجمة النظريات اىل 

روؤية واقعية قابلة للتنفيذ.
الــروؤيــة، فيمكن  بناء  واآليات  اما عنا�سر  ثالثا:     

تلخي�سها مبا يلي؛
   1ـ ان تكون فعال ولي�ص انفعاال، وفعال ولي�ص رد 

فعل.
عن  بعيدا  املنطق  وتغليب  العقل  ا�ستح�سار  2ـ     

العواطف وامل�ساعر واالحا�سي�ص واالهواء.
   3ـ اال�ستمرارية والثبات واملثابرة، وعدم التقلب 
تتغري  فقد  حتــد،  كل  عند  والتغيري  الــظــروف  مع 
اال�سرتاتيجية او جمموعة التكتيكات من اجل حتقيق 
الروؤية، اما الروؤية بذاتها فينبغي ان ال تتغري يوميا، 
واال ملا �سميت كذلك، ما يتطلب االميان والقناعة.  

   ان التجرد عن تاثريات الواقع املعا�ص �سرط ا�سا�ص 
لبناء روؤية �سحيحة و�سليمة، فلطاملا ت�ساءل كثريون 
عن �سر حيوية د�ستور الواليات املتحدة االمريكية، 
فعلى الرغم من انه كتب قبل اكرث من قرنني من 
الزمن اال انه يتمتع بحيوية وكاأنه كتب يوم ام�ص، فما 

هو ال�سر يف ذلك؟.
عن  تـــردوا  الد�ستور  ن�سو�ص  كتبوا  مــن  ان     
به من جانب، وتردوا  كانوا ميرون  الذي  الواقع 
جانب  من  دولــة،  ليبنوا  الذاتية  م�ساحلهم  عن 
اآخر، ولذلك، مل يف�سلوا الد�ستور على مقا�ساتهم 
ال�سخ�سية او احلزبية او املناطقية، وامنا ف�سلوه 
ت�ستمر  ان  لها  ارادوا  دولــة عظيمة  مقا�سات  على 

قرونا متمادية، وهذا ما كان وما نراه اليوم.
   4ـ احلقيقة، فا�سري الوهم واملبالغة ال ميكنه ان 
يبني روؤية ابدا، الن الروؤية طموح ينطلق من واقع 
واميان بامل�ستقبل وامكانية على التغيري، اما الوهم 
املبالغة ت�سليل من  فخداع من نوع معني، كما ان 
حيث ال ي�سعر املرء، فكيف ت�ستقيم روؤية مع خداع 
الروؤية  لبناء  ي�سعى  مــن  كــان  اذا  ثــم،  وت�سليل؟ 

�سيعمل  مبن  فكيف  والت�سليل،  باخلداع  حمكوما 
على تنفيذ هذه الروؤية؟.

والتخطيط  التفكري  فالفو�سى يف  املنهجية،     5ـ 
ور�سم اال�سرتاتيجيات، ال ينتج روؤية �سليمة ابدا.

ل�سنا  اننا  الــعــراق حتديدا هي  م�سكلتنا يف  ان     
منهجيني، ولعل من االدلة الوا�سحة على ذلك هو 
فيها،  نبدا  والتي  واجتماعاتنا،  جل�ساتنا  احاديث 
يف  لها  ربــط  ال  نتيجة  اىل  لننتهي  بنقطة  عـــادة، 
به  وبدانا  بها حديثنا  التي �سدرنا  االوىل  النقطة 
النتائج  عــادة  تتطابق  ال  فعندنا  ولذلك  جل�ستنا، 
نتحدث  وال  مبنهجية  نفكر  ال  الننا  املقدمات،  مع 

مبنهجية ويف احيان كثرية ال نكتب مبنهجية.
اكت�ساف هذه احلقيقة  ال�سهولة مبكان  من  ان     
من خالل ا�ستطالع �سريع يجريه الواحد منا عن 
املواقع  يف  تن�سر  مقالة  ايــة  عن  الــقــراء  تعليقات 
االلكرتونية، ف�سنجد ان من النادر تطابق التعليق 
مع املقال، او فكرة التعليق مع فكرة املقال، ما يعني 
ان تعليقاتنا غري منهجية ال يوجد فيها اي رابط بني 

ما نكتب وما نقرا.
   هذا مثال وق�ص على ذلك.

   6ـ م�سادر التغذية هي االخرى تلعب دورا مف�سليا 
مهما يف بناء الروؤية، فاذا كانت �سليمة و�سحيحة 
ودقيقة ف�ستاتي الروؤية كذلك، �سليمة و�سحيحة، اما 
اذا كانت م�سادر التغذية غري �سليمة فانها �ستنتج 

روؤية غري �سليمة.
كم�سادر  للروؤية  بالن�سبة  التغذية  م�سادر  ان     
التغذية جل�سم االن�سان، فاذا كان املرء يعتمد على 
�سليما  �سيكون  ج�سمه  فان  �سليمة  تغذية  م�سادر 
ومعافى من االمرا�ص، والعك�ص هو ال�سحيح، فاذا 
كانت م�سادر التغذية غري �سليمة فانه يكون معر�سا 
لالمرا�ص التي تنتج ج�سما ك�سوال او غري قادر على 
مواجهة التحديات ال�سحية واالوبئة الن ج�سمه ال 
ميتلك املناعة الالزمة لتحدي االمرا�ص، وهو ما 

ي�سمونه مبر�ص نق�ص املناعة.
كثريا  نهتم  ال  اننا  هو  حقا  له  يوؤ�سف  مما  ان     
مب�سادر التغذية عندما نريد ان نبني روؤية، فرتانا 
نعتمد على النقل اكرث من اعتمادنا على القراءة 
ثقافة  على  ونعتمد  والتدقيق،  والبحث  والتحقيق 

)يقولون( اكرث من اعتمادنا على ثقافة )قل هاتوا 
برهانكم( ولذلك مل نح�سل على روؤيــة �سحيحة 
ابدا، الن روؤية تعتمد على تغذية خاطئة �سواء من 
واحلقائق  الواقع  درا�سة  او  االفكار  او  املعلومات 
املعتمدة، لهي روؤية فا�سدة ال ت�سلح ل�سئ وال تتمتع 

بالدميومة ابدا.
   يلزمنا ان نوؤ�س�ص بنوك للمعلومات، متخ�س�سة 
املفكرين  تــغــذيــة  مهمتها  والــوثــيــقــة،  باملعلومة 
والباحثني ومراكز �سناعة الروؤية مبا يحتاجونه من 

تغذية فعالة ت�ساعدهم وت�ساهم يف بناء الروؤية.
   7ـ ان الروؤية ال�سليمة هي التي توؤ�سر على الواقع 
مثالية  لي�ست  فهي  امل�ستقبل،  اىل  منه  لتنطلق 
كما انها لي�ست واقعية بحتة، وامنا هي مزيج من 
بني  ــوازن  ت دقيقة  عملية  وهــي  واملثالية،  الواقعية 
العقل والعاطفة، وبني الواقع والطموح، وبني املمكن 

وغري املمكن، وبني احلا�سر وامل�ستقبل.
   انها توؤ�سر على الواقع من دون ان تذوب فيه، وتفكر 
بامل�ستقبل من دون ان تعي�ص املثاليات واالحالم، انها 
ومعامل  حدود  لرت�سم  وم�ساكله  الواقع  على  توؤ�سر 
بحلول  املعا�سة  امل�ساكل  يتجاوز  ــذي  ال امل�ستقبل 

منطقية وعقالنية.
   انها عملية موازنة بني الواقع والطموح، بتفكري 

ا�سرتاتيجي بعيد املدى.
   ان التفكري الذي ين�سغل كثريا بتو�سيف امل�سكلة 
فح�سب، او الذي يعتمد على قاعدة التعميم �سيئة 
ال�سيت، او الت�سليم مبا ن�سمع ونقرا من دون تثبت، 

لهو تفكري ال ي�ساعد يف بناء الروؤية ابدا.
   قد ت�سطدم الروؤية التي تعتمد على هذه القواعد 
بالواقع ومبا يوؤمن به النا�ص او مبا اعتاد املجتمع 
اأن  كثريا  )اأ�سهل  قــاعــدة  على  بــه،  االميـــان  على 
اأن  من  مــرة،  األــف  �سمعها  كذبة  االإن�سان  ي�سدق 
ي�سدق حقيقة مل ي�سمعها من قبل( اال ان على من 
يبني الروؤية ان يدافع عنها الزال يرى فيها الكثري 
من ال�سواب، فال ي�ست�سلم لل�سغوط، وال يرتاجع 
امام الدعايات املغر�سة، واال ف�سيبتعد عنا التغيري 
املرجو كثريا، اذا كنا نرتاجع عن كل روؤية يهجم 

عليها من ال ين�سد التغيري.

19ربيع الثاين   1434هــ



 متثل وارة العدل واجهة تطبيق العدالة يف اأي بلد، فان كانت تتمتع باملهنية والبتعاد عن املوؤثرات ال�شيا�شية فاإنها 
بال �شك �شت�شب واجهة من الواجهات احل�شارية التي يفتر بها املجتمع والدولة ككلبالن�شبة لوارة العدل العراقية 
فاإنها ت�شعى- يف ل ال�شتقطاب ال�شيا�شي ال�شاخن يف العراق- لتطبيق معاي حقوق الإن�شان يف الدوائر الإ�شالحية 
التابعة لها، لكن الظرو ال�شتثنائية التي درجنا عليها منذ عدة اأعوام تلقي بظاللها الثقيلة على عمل هذ الوارة، فمن 
نت هروب ال�شجناء او ح�شولهم على امتياات غ قانونية، والدعاءات  اهرة التواطوؤ يف ال�شجون التي ت جهة هناك

املتكررة بوجود انتهاكات حلقوق ال�شجناء وال�شجينات وبقاء معتقلني يف ال�شجون دون اأوامر ق�شائية وغ ذلك...

في حوار مع

وزير العدل العراقي حسن الشمري

  معاجلة اهرة هروب ال�شجناء بعدة طرق 
اإجرائية وقانونية حتى اأ�شبحت نادرة احلدوث

  :  حوار  •

ولت�سليط االأ�سواء على دور وزارة العدل ومعاجلتها لهذه 
التحديات املتنوعة، �سنحت ملجلة )الرو�سة احل�سينية( 
وزير  مع  التايل  احلــوار  الإجــراء  عجالة،  على  الفر�سة 

العدل العراقي االأ�ستاذ ح�سن ال�سمري:

 م�شاألة لفت  ب�شكل  تكررت     

هروب ال�شجناء من ال�شجون، ما اأ�شباب هذ احلالة، 
وهل  معاجلتها؟

يف  �سائعة  كانت  ال�سجناء  هــروب  حالة    

ال�سابق، وهي ب�سكل عام ظاهرة ال ميكن االعتماد على 
تقنية معينة يف �سبيل منعها، وذلك الأن االعتماد االأكرب 
على  القائمني  االمن  رجال  واأمانة  م�سداقية  على  يقع 
ت�سفريهم  اأثناء  او  ال�سجن  يف  �سواء  ال�سجناء  حرا�سة 
الوزارة  يف  امل�سوؤولة  االأجهزة  قامت  ولهذا  املحاكم،  يف 
اأ�سميهم  والذين  املتواطئة  للعنا�سر  واإبعاد  فرز  بعملية 
باأ�سخا�ص  وا�ستبدالهم  االإ�سالح  دوائر  من  )اخلونة( 
كفوئني وحمل ثقة، واحلقيقة ان هذه اخلطوة قد حّدت 
كثريا من ظاهرة هروب ال�سجناء وا�ستطعنا من خاللها 
اأن نب�سط النظام �سيئا ف�سيئا، وباإمكاين االآن القول اأن 
معاجلتها  مت  قد  ال�سجون  من  ال�سجناء  هروب  ظاهرة 

حتى اأ�سبحت نادرة احلدوث.

 يف يظهر  واأخـــرى  فــرتة  بني    

و�شائل الإعالم من ي�شكك بنزاهة الق�شاء العراقي، 
ما راأيكم بهكذا ادعاءات؟ 

غري  فهذا  عام  باإطار  الت�سكيك  كان  اإذا    
�سخ�ص  ــاإجــراءات  ب يطعن  اأن  يريد  اإذا  اأمــا  �سحيح، 
اأي  بــاإجــراءات  اأن يطعن  له احلــق  فــاأي مواطن  حمــدد 
ور�سمها  القانون  و�سعها  طعن  طــرق  وهناك  قا�سي، 
متاح  القا�سي  وا�ستبدال  الدعوة،  نقل  الإمكانية  و�سواًل 
اأي�سًا مبوجب القانون، الأن امل�سّرع اخذ بنظر االعتبار ان 
املت�سدي الأعمال الق�ساء هو بالنتيجة ان�سان وميكن اأن 

يرتكب اخلطاأ هنا وهناك.
او  القا�سي  بهذا  ي�سكك  من  لكل  مفتوح  الباب  وعمومًا 
ذاك وعليه اأن يلجاأ لطرق الطعن القانونية ال اإىل و�سائل 

الت�سهري او ت�سويه �سمعة البلد.

 ارة العدل اتفاقيات معهل لو 

دول اخرى ب�شاأن تبادل ال�شجناء بني العراق وباقي 
الدول؟

مت  التي  االتفاقية  ن�سر  مت  مــوؤخــرا  نعم     
و�سوف  اال�سالمية  االيــرانــيــة  اجلمهورية  مــع  توقيعها 
نبا�سر يف ت�سكيل جلان م�سرتكة لتبادل ونقل املحكومني 
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بني البلدين، واأي�سا مت ابرام نف�ص االتفاقية مع بريطانيا 
ونحن ننتظر ت�سويت الربملان عليها، واتفقنا على نف�ص 
االتفاقية مع اململكة ال�سعودية ولكن الربملان العراقي مل 
يوافق عليها، ومل ن�ستطيع اأن نفعلها، واالآن لدينا طلبات 
معنا  تعقد  اأن  تــريــد  الـــدول  مــن  جمموعة  مــن  مقدمة 

اتفاقيات بهذا ال�ساأن. 
امل�سجونني  ــادل  ــب ت مبــوجــبــهــا  يــتــم  االتــفــاقــيــات  وهــــذه 
داخل  ال�سجني  حمكومية  ق�ساء  ي�سمن  مبا  واملحكومني 
بالده تنبًا للغربة او االإجراءات التع�سفية التي ميكن اأن 

تقع عليه يف اخلارج.

 امل�شتوى قيا�ص  كنكم  كيف    

الذي و�شلت اإليه معاي حقوق الإن�شان يف ال�شجون 
العراقية؟ 

 �سدرت الكثري من التقارير الدولية ت�سيد 
باأداء وزارة العدل وتطبيقها ملعايري حقوق االن�سان، ومن 
�سفارات بع�ص الدول االجنبية العاملة يف العراق اي�سا، 

ت�سيد بهذا املو�سوع.
واأي�سا وزارة حقوق االن�سان العراقية توؤ�سر بتقدم العمل 
بع�ص  لالأ�سف هناك  لكن  امل�سمار،  ال�سجون يف هذا  يف 
ال  �سيا�سية  بدوافع  حمكومة  املوؤ�س�سات  وبع�ص  اللجان 
ت�ستطيع ان تتحدث بال�سراحة، وبالواقع الفعلي، مبا هو 
موجود يف ال�سجون، فتحاول ان تظهر بان العراق منتهك 
حلقوق االن�سان، الأن ورقة حقوق االن�سان اليوم ا�سبحت 
ك �سد احلكومات  ورقة نا�سطة يف العامل وكثريا ما حُترَّ

لل�سغط عليها من اجل مكا�سب �سيا�سية.

 ما رّدكم على َمن يّدعي وجود  

يف  طويلة  لــفــرتات  ق�شائي  اأمـــر  بـــدون  معتقلني 
ال�شجون؟  

نحن يف وزارة العدل مل ن�ستلم اأي حمكوم 
حالة  لنا  تِرد  وبالتايل مل  با�سمه،  ق�سائي  اأمر  ومعه  اإال 

اح�سار �سجني اأي �سخ�ص من دون مذكرة قب�ص.
اأي  بــاأن  االإ�سالح  دائــرة  اإىل  توجيهًا  اأ�ــســدرُت  اأنني  بل 
مدير �سجن اأو م�سوؤول ق�سم ي�ستلم اأي نزيل بدون مذكرة 
عزله  ثم  حتقيقي  جمل�ص  اإىل  امل�سوؤول  اإحالة  يتم  قب�ص 

عن الوظيفة. 

 بوجود ــــاءات  الدع ــت  ك   

انتهاكات �شد ال�شجينات فما �شحة ذلك؟
ان االدعاءات املتناقلة حول وجود حاالت 
بعد  ذات  ادعــاءات  هي  العراقية  ال�سجون  يف  اغت�ساب 
م�سوؤولني  ب�سفتنا  ونحن  واقع،  الأي  ت�ستند  وال  �سيا�سي، 
ذلك  ادعت  التي  االأطــراف  اال�سالح طالبنا  دائــرة  عن 

باإثبات دعواها والق�ساء العراقي �سيكون هو احلكم.
نزيلة  اأي  ن�ستلم  مل  العدل  وزارة  يف  نحن  لذلك  اإ�سافة 
باإلقاء  اأمر  اإال بعد ان يكون هناك  العراقية  ال�سجون  يف 
القب�ص مرفق مع �سهادة فح�ص طبي بخلوها من حاالت 
عن  ف�ساًل  بدين.  تعذيب  اأو  حمل  حاالت  او  االغت�ساب 
اإرادتهن  مبلء  النزيالت  كتبتها  تعهدات  ا�ستلمنا  اننا 
تعذيب،  اأو  اغت�ساب  حالة  اأي  اإىل  يتعر�سن  مل  باأنهن 
يف  االن�سان  حقوق  جلــان  على  التقارير  هــذه  وعر�ست 
الربملان وغري الربملان، وتبنيَّ حتى للجنة احلكماء، التي 
اقتنعوا  ال�سنة  من  واآخرين  �سيعة  دين  رجال  من  تتكون 

متاما بان العملية مفربكة.
اأخريًا نقول اإن الذي ي�سطاد باملاء العكر ال تنفع معه هذه 
احلجج، ونحن ال يهمنا هذا ال�سوت اأو ذاك الأننا واثقون 
واالإن�سانية  القانونية  الناحية  من  اإجراءاتنا  ب�سالمة 
وبالتايل نحن ما�سون على منهجنا وفق متطلبات عملنا 

القانونية.
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س لنا الرواات اأن نا اولة م قب الر�سل س ا يه واله و�سم لكتابة السية ل رد 
 ا س النبي اتا  ان سيةاأن ال  دل افاإ سي  ذا الأمر اإن دلو يةاس ار

فاتهسابقة لال يف ال يوتر مله و�سيه وا


  • اجلزء الثاين
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َر ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( ويف البيت رجال  يروى عن ابن عبا�ص: ملا ُح�سِ
فيهم عمر بن اخلطاب، قال النبي: هلم اأكتب لكم كتاًبا ال ت�سلوا بعده..

فقال عمر: اإن النبي قد غلب عليه الوجع، وعندكم القراآن ح�سبنا كتاب اهلل، فاختلف 
اأهل البيت فاخت�سموا.

منهم من يقول: قربوا يكتب النبي كتاًبا ال ت�سلوا بعده. 
لهم  قال  النبي،  عند  واالختالف  اللغو  اأكــرثوا  فلما  عمر،  قاله  ما  يقول  من  ومنهم 

الر�سول: قوموا..
فكان ابن عبا�ص يقول: الرزية كل الرزية ما حال بني ر�سول اهلل وبني اأن يكتب لهم ذلك 

الكتاب من اختالفهم ولغطهم...
ويف روايات اأخرى قال )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(: دعوين فالذي اأنا فيه خري مما 
تدعوين اإليه، واأو�سى عند موته بثالث: اأخرجوا امل�سركني من جزيرة العرب، واأجيزوا 

الوفد بنحو ما كنت اأجيزهم، قال الراوي: ون�سيت الثالثة..!!!.
واآله  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  الو�سية: هجر  لكتابة  الراف�سون  قال  روايــات  ويف 

و�سلم(..
اأو اأن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يهجر..

اأو دعوة اأنه يهجر...
اأ�سارت الروايات وجي�ص  اأ�سامة كما  كانت فرتة هذه الرواية هي فرتة تهيز جي�ص 

اأ�سامة كان ي�سم جميع ال�سحابة مبا فيهم اخللفاء عدا علي واآخرين...
الر�سول  اأمر  تنفيذ  تقاع�ست عن  ال�سحابة  اأن هناك جمموعة من  اإيل  ي�سري  وهذا 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( باخلروج مع جي�ص اأ�سامة وتمهروا حول الر�سول )�سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم( وهو على فرا�ص املوت يف حماولة ملنع كتابة الو�سية..
وكان الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يلح وهو على فرا�سه: اأنفذوا بعث اأ�سامة...

وملا وجد التقاع�ص والرتاجع واملماطلة عن اإنفاذ هذا البعث قال:
لعن اهلل من تخلف عن جي�ص اأ�سامة..) احلاكم احل�سكاين - �سواهد التنزيل - اجلزء 

: ) 1 ( - رقم ال�سفحة : ) 338 ((.
فما كان من املعار�سني الراف�سني يف هذا البعث اإال اأن اأثاروا ال�سبهات حول اأ�سامة 

وطعنوا فيه...
ثم اإن القوم تثاقلوا يف اخلروج حتي حلق النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(  بربه، 

فقرر اأبو بكر اأن يخرج البعث رغم معار�سة عمر وتخلف الكثريين عنه... 
ومل ت�سر الروايات وامل�سادر اإىل اأن الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( قد حاول كتابة 
الو�سية مرة اأخرى اأو اأمر اأحًدا بكتابتها قبل وفاته، اإال اأن ال�سيء املوؤكد اأن معامل هذه 
الو�سية ورموزها كانوا من الو�سوح مبكان لكل من حول الر�سول، فامل�ساألة لي�ست بهذا 
الغمو�ص الذي يحاول البع�ص اأن ي�سفيه حولها، فاإن الن�سو�ص الواردة يف حق اأهل 
البيت يف الكتاب وال�سنة كانت معلنة ومتداولة، كذلك كانت حركة النبي واأهل البيت 

والتالحم والرتابط بينه وبينهم متثل التطبيق العملي لتلك الن�سو�ص..
وهناك نقطة مهمة يف هذه الدائرة وهي اأن الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( بحكم 
اإطالعه على الغيب ومعرفة احلوادث امل�ستقبلية وهي النبوءات التي تنباأ بها عن طريق 

الوحي - كان يعلم اأن االأمة لن تتقيد بو�سيته من بعده..
ولن ت�سري على نهج اأهل البيت..

وهو ما حدث بالفعل..

روي عن علي قوله: اأن مما عهد اإيل النبي )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اأن االأمة �ستغدر 
بي بعده...

والفرق كبري بني اأن يعلم الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( الغيب باإذن اهلل، وبني 
حدوث احلدث الكامن يف علم الغيب، فاإن الر�سول ينح�سر دوره يف البيان والتبليغ 

واالإنذار كما حدد القراآن له هذا الدور..
وهو )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( قد بني وبلغ واأنــذر بكثري من احلــوادث امل�ستقبلية 
مثل االنحرافات التي �سوف تقع بعد رحيله، ومثل طائفة اخلوارج التي متثل االإعوجاج 
الدائم يف �سفوف امل�سلمني، ومثل قتال علي لهذه الطائفة وقتلهم له، ومثل عالمات 

ال�ساعة، ومثل ظهور املهدي يف اآخر الزمان، وغري ذلك من احلوادث...
ومن حق الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اأن يتاأمل ويحزن للحوادث املفجعة التي 

�سوف تقع.. 
ومن حقه اأن يفرح للحوادث ال�سارة النافعة..

لكنه ال ميلك اأن يفعل �سيًئا �سوى ذلك..
من هنا فاإن االإمام علي تعامل مع احلوادث التي واجهته بعد وفاة الر�سول )�سلى اهلل 

عليه واآله و�سلم( تعامل العامل الب�سري بها، فهي مل تكن مفاجاأة له..
وهو ال ميلك اأن يغري االأقدار..

اإال اأن البع�ص يف�سر موقف االإمام علي من هذه احلوادث على اأنه دليل على عدم وجود 
و�سية خا�سة به من قبل الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، ولو كان هو االإمام حًقا 

لنازع القوم وجاهدهم وانتزع حقه ال�سرعي منهم..
وهذا الت�سور اإمنا هو نابع من عدم فهم و�سع االإمام علي ودوره.. 

الفقهاء  �سار عليه  الذي  النهج  االإمــام علي نظرة جمردة وهو  اإىل  النظر  ونابع من 
واملحدثون وهو تريد االإمام على واأهل البيت من �سفة القدا�سة وتاأويل الن�سو�ص 
الواردة فيهم مبا يوؤدي يف النهاية اإىل م�ساواة اجلميع بهم بل تف�سيل البع�ص عليهم ، 
حتي اإن البع�ص منهم اعترب اأن جمرد تقدمي علي على )بع�سهم( يعد بدعة ت�سكك يف 

معتقد �ساحبها وحتجب الثقة عنه...
وهذا النهج �ساد واقع امل�سلمني بدعم احلكام، واأ�سبح يطوق الفقهاء وال ي�ستطيعون 

منه فكاًكا..
اأو  اأن يقر بوجود و�سية خا�سة باالإمام علي  النهج ال ميكن  وبالطبع من ت�سبع بهذا 
يقر باإمامة اأهل البيت، فاإن هذا االإقــرار يعني رف�ص هذا النهج وحتمل تبعات هذا 

الرف�ص..
اإن ترك خريا الو�سية للوالدين  اإذا ح�سر اأحدكم املوت  يقول �سبحانه: كتب عليكم 

واالأقربني باملعروف حقا على املتقني البقرة/180.
وروي: ما حق امرٍئ م�سلٍم له �سيء يو�سي فيه يبيت ليلتني اإال وو�سيته مكتوبة عنده...

وهذه الرواية اإمنا هي مطابقة للن�ص القراآين ال�سابق لها، وهي توؤكد من جهة اأخرى 
القراآن  اأمر  فكما  بالقراآن،  من�سبًطا  كان  و�سلم(  واآله  عليه  الر�سول )�سلى اهلل  اأن 
بكتابة الو�سية فالبد للر�سول اأن يبلغ ذلك لالأمة، ويكون اأول املن�سبطني املطبقني لهذا 
الن�ص، فال يعقل اأن ياأمر القراآن بكتابة الو�سية وياأتي الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم( فيخالف هذا الن�ص وهو يبلغه ويبينه للنا�ص..
الو�سية ومل  واآلــه و�سلم( كتب  الر�سول )�سلى اهلل عليه  باأن  ومن هنا ميكن اجلزم 

يرتاجع عن ذلك اأما اأين هذه الو�سية في�ساأل عن ذلك الفقهاء والرواة..
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والتي  الو�سية  منكرو  عليها  ي�ستند  التي  الروايات  تلك  مناق�سة  اإىل  يقودنا  وهــذا 
عر�سناها فيما �سبق..

اأول هذه الروايات رواية عائ�سة التي توؤكد اأن الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 
لفظ اأنفا�سه االأخرية يف حجرها ومل يو�ص لعلي ب�سيء..

واأمام هذه الرواية تربز املالحظات التالية:
اأوال: اأن هذه الرواية مبثابة رد )منها( يف مواجهة اتاه برز اأمامها يقول اإن عليا 

كان و�سيا..
وال �سك اأن هذا االتاه مل يربز من فراغ، واإمنا برز على اأ�سا�ص وهو اأن فكرة الو�سية 
لعلي كانت م�ساعة بني ال�سحابة والتابعني، وهو ما يدل على اأن لها جذورا �سرعية، 
املنكرين  يكونوا جميًعا يف �سف  وتابعني مل  امل�سلمني �سحابة  اأن  على  ا  اأي�سً ويدل 

للو�سية..
وينتج عن هذا املوقف رف�ص االدعاء باأن االإجماع على رف�ص الو�سية كان واقًعا..

ثانًيا: اإن قول عائ�سة ال يقطع باإنكار الو�سية لكونها تربط االإنكار بفرتة وفاة الر�سول 
)�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( يف حجرها، وهذا ال يفيد اأن الر�سول)�سلى اهلل عليه 
واآله و�سلم( مل يو�ص، اإذ من اجلائز اأنه اأو�سى قبل ذلك، وكاأن عائ�سة بهذا تقول اإن 
الو�سية ال ت�سح اإال حني املوت، وعلى هذا االأ�سا�ص لن تكون هناك و�سية الأحد ممن 

ياأتيهم االأجل اإذا انتظر حتى ي�سارف على املوت..
ثالًثا: اأن عائ�سة من خ�سوم االإمام على واملقاتلني له الراف�سني الإمامته.. 

وقد روي عنها: ملا ثقل ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وا�ستد به وجعه، خرج 
وهو بني رجلني، تخط رجاله يف االأر�ص، بني عبا�ص بن عبد املطلب ورجل اآخر، قال 
الــراوي عن عائ�سة: فاأخربت عبداهلل بن عبا�ص عما قالت عائ�سة.. فقال يل ابن 

عبا�ص: هل تدري من الرجل الذي مل ت�سم عائ�سة..؟
قلت: ال..

اأبواب �سالة  قال ابن عبا�ص: هو على بن اأبي طالب..!!!)66( �سحيح البخاري - 
اجلماعة واالإمامة - باب حد املري�ص اأن ي�سهد اجلماعة.

وملا كانت عائ�سة من خ�سوم االإمام علي وو�سلت بها هذه اخل�سومة اإىل عدم ذكر 
ا�سمه يف رواية جاءت على ل�سانها، فمن ثم ال ي�سح اأن تكون حكًما يف اأمر الو�سية..

اإال اأن هذه الرواية كما ك�سفت لنا املوقف العدائي تاه االإمام علي ك�سفت لنا من 
جانب اآخر اأن عليا كان ملت�سًقا بالر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وهو يف مر�ص 

املوت ومل يكن يفارقه..
وحني وفاة النبي )�سلى اهلل عليه واآلــه و�سلم( كان حوله االإمــام علي وبنو ها�سم 

يغ�سلونه ويجهزونه ومل يكن هناك وجود لعائ�سة اأو غريها...
رابًعا: اأن هناك العديد من الروايات التي ت�سري اإىل اأن الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله 

و�سلم( تويف وراأ�سه يف حجر على.
روي: �سئل ابن عبا�ص: اأراأيت ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم(، تويف وراأ�سه 

يف حجر اأحد؟ 
قال: نعم. تويف واإنه مل�ستند اإيل �سدر على..

فقيل له: اإن عروة يحدث عن عائ�سة اأنها قالت: تويف بني �سحري ونحري.. فاأنكر ابن 
عبا�ص ذلك قائاًل: اأتعقل؟ واهلل لتويف ر�سول اهلل واإنه مل�ستند على �سدر على، وهو 

له... الذي َغ�سَّ

اأما الرواية الثانية لعبداهلل بن اأبي اأوفى التي اأنكر فيها الو�سية حني �ُسئل عنها واكتفى 
باأن قال: اإن الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( اأو�سى بكتاب اهلل..

هذه الرواية ك�سابقتها تدل على اأن هناك و�سية، واإن هناك من ي�سمع عنها ويت�ساءل 
واآله و�سلم(  اأن هذه الرواية برتت و�سية ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه  حولها، غري 

وذكرتها منقو�سة حني ذكرت الكتاب وحده ومل تذكر عرتة اأهل البيت..
ويظهر لنا من هاتني الروايتني اأن هناك اتاًها معاديا الأهل البيت ي�سعي للتعتيم 

عليهم، وعلى و�سية الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( بهم..
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ويف ما يتعلق بالروايات املن�سوبة لالإمام علي التي ترد على الت�ساوؤالت اخلا�سة بالو�سية، 
والتي ينفي فيها االإمام علي اأن ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( خ�سه اأو خ�ص 
اأهل البيت ب�سيء دون النا�ص، هذه الروايات هي امتداد للروايات ال�سابقة التي ي�سعي 

اخل�سوم من خاللها اإىل اإنكار الو�سية باأهل البيت..
اإال اأن الفارق بني هذه الروايات و�سابقتها هو اأنها جاءت على ل�سان االإمام علي، مما 
يعد دلياًل قاطًعا وبرهاًنا �ساطًعا على عدم وجود الو�سية وعدم وجود اأية خ�سو�سية 

الأهل البيت، دلياًل يقذف به يف وجه كل املنادين بالو�سية..
لكن املتاأمل يف هذه الروايات يتبني له اأنها تقود اإيل الو�سية، حيث اأنها تن�ص على اأن 

عليا كان يف حوزته: كتاب اهلل و�سحيفة حتوي علًما..
وهذا يوؤكد على اأن الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( حني اأو�سى بالكتاب والعرتة 
جعل الكتاب بحوزة العرتة ومعه العلم اخلا�ص به اأي علم الكتاب املنقول عن الر�سول. 
ويوؤكد من جهة اأخرى على الو�سية، فمادام قد خ�سهم بالكتاب فهذا يعني اأن اأهل 
اأو�سياء االأمــة من بعده، فــاإذا كان قد خ�سهم  البيت وعلى راأ�سهم االإمــام علي هم 

ب�سحيفة مع الكتاب فهذا تاأكيد على الو�سية..
ويدعم هذا الت�سور عدم وجود منازع لعلي يف اأمر الكتاب وال�سحيفة، فال يوجد من 
بني روايات القوم رواية واحدة تقول اأن الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( خ�ص 

اأحًدا من ال�سحابة بكتاب اهلل و�سحيفة معه..
ا اتفاق اجلميع على اأن عليا هو حامل علم الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله  ويدعمه اأي�سً

و�سلم( وحجة االإ�سالم، فهو اأول النا�ص بالر�سول حلوًقا، واأ�سدهم به لزوًقا...
وهو مدينة العلم وقرين الكتاب باعرتاف االأ�سحاب...

وقد اأجمعت امل�سادر التاأريخية على اأن الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( قد كفل 
االإمام علي منذ طفولته وتوىل اأمر تربيته ورعايته..

روي ابن ه�سام: كان من نعمة اهلل على علي بن اأبي طالب، ومما �سنع اهلل له، واأراده 
به من اخلري - اأن قري�ًسا اأ�سابتهم اأزمة �سديدة، وكان اأبو طالب ذا عيال كثري، فقال 
ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( للعبا�ص عمه - وكان من اأي�سر بني ها�سم - : 
يا عبا�ص، اإن اأخاك اأبا طالب كثري العيال، وقد اأ�ساب النا�ص ما ترى من هذه االأزمة، 
فانطلق بنا اإليه فلتخفف عنه من عياله اآخذ من بنيه رجاًل وتاأخذ اأنت رجاًل فنكلهما 

عنه».
فقال العبا�ص: نعم. فانطلقا، حتى اأتيا اأبا طالب فقاال له: اإنا نريد اأن نخفف عنك من 

عيالك حتى ينك�سف عن النا�ص ما هم فيه..
فقال لهما اأبو طالب: اإذا تركتما يل عقياًل فا�سنعا ما �سئتما..

فاأخذ ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( عليا ف�سمه اإليه، واأخذ العبا�ص جعفًرا 
ف�سمه اإليه، فلم يزل علي مع ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( حتى بعثه اهلل 
تبارك وتعايل نبيا، فاتبعه علي واآمن به و�سدقه، ومل يزل جعفر عند العبا�ص حتى اأ�سلم 

وا�ستغنى عنه...
قال ابن اإ�سحق: ثم كان اأول رجل من النا�ص اآمن بر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله 
و�سلم( و�سلى معه و�سدق مبا جاء به من اهلل تعاىل علي بن اأبي طالب، عليه ال�سالم، 
ابن عبد املطلب بن ها�سم، وهو ابن ع�سر �سنني يومئذ، وكان يف حجر ر�سول اهلل )�سلى 

اهلل عليه واآله و�سلم( قبل االإ�سالم...
اأبو احل�سن، وهو  اأبي طالب القر�سي الها�سمي  وقال ابن حجر الع�سقالين: علي بن 
ابن عم ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( �سقيق اأبيه، وا�سمه عبد مناف على 
ال�سحيح، ولد قبل البعثة بع�سر �سنني على الراجح، وكان قد رباه النبي )�سلى اهلل 
عليه واآله و�سلم( من �سغره، لق�سة مذكورة يف ال�سرية النبوية، فالزمه من �سغره فلم 

يفارقه اإىل اأن مات...
وال�سوؤال الذي يطرح نف�سه هنا: ماذا تعني كفالة الر�سول )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( 

لعلي؟
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 ولت�سليط الأ�سواء على اأعمال ا�ستبدال �سباك �سريح 
احل�سينية  الرو�سة  جملة  اأجرت  ال�سالم  عليه  الإمام 

لقاءات مع املعنيني.
عبد  ال�سيخ  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  العام  الأم��ني 
العمارة  من  املرحلة  هذه  اأن:  بنّي  الكربالئي  املهدي 
 2003 ع��ام  بعد  املقد�سة  احل�سينية  للعتبة  الثامنة 
البائد قد منحنا اهلل -تعاىل- جميعا  �سقوط النظام 
ال�سالم(  )عليه  احل�سني  الإم���ام  نخدم  لكي  فر�سا 
ال�سهداء  �سيد  ملرقد  الثامنة  العمارة  مرحلة  ابتداأت 
اأبي عبد اهلل احل�سني )عليه ال�سالم( وجزء من هذه 
  املرحلة يتمثل يف ا�ستبدال ال�سباك القدمي  )عمره

 المباشرة بأعمال استبدال  شباك ضريح ا�مام الحسين

الشباك الجديد تحــفة فنّيــــــة رائعة
يه   ساحل  الإمــا  سهداال �سيد  بقرب  اتم   م اأول  اأن   التار  نق  
 سيه ال سجادال الإما ا مسا� ة بني ا�سد الذم قبي سال

 له ا اسبون لقرب اا ر�سواأقام سد الإما يف دف
 انو يه بنا بن ـ  فة �سنةي الأمر بالكبيد الثق اأبي تار بامل وملا و
 القرب �سقية وحله مسجد ولهذا املسجد بابان احدا نح انب والخر 
 ارات و سب� قارب م ن  ماال وحت رب التار ارالع الم ت سرال نح
 سبا ال ا�ستبدالباأ سرالعتبة املقد�سة املبا اإدار  اأول  ارات حتالع قتت
 ربي  م التا�س املافق   نال  يف سال السهدا  يه  �سيد   الإما  سر�

   سادالأول امل
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   �شيتم خزن ال�شباك القدمي 

ون�شبه يف متحف الإمام احل�شني 
عليه ال�شالم   

ن�سبه عام 1938 ميالدي  قد مت  (وال��ذي  عامًا  
ميثل  اجلديد  وال�سباك   ، الهند  يف  �سناعته  ومت 
فيه  وا�سرتك  الإ�سالمي  الفن  يف  الإب��داع  يف  اآي��ة 
�سياغة  عملية  يف  املتخ�س�سني  ال�سناع  اأمهر 
مدينة  يف  ت�سنيعه  ومت  املبارك  ال�سباك  وح��دات 
قم املقد�سة وناأمل ان ينتهي من عملية التن�سيب 
خالل �سهر اإىل �سهر ون�سف وبعدها يتمكن الزوار 

من الو�سول اإىل ال�سباك اجلديد عند الزيارة.
واأو�سح الكربالئي اأن : جميع املعايري اأخذت فيه 
لكي تتطابق مع فن الزخرفة الإ�سالمية املتبعة يف 

على  بغيةاملحافظة  العراق  يف  املقد�سة  العتبات 
الطابع  ذي  املعماري  والت�سميم  الزخرفة  ف��ن 
املطهرة يف  العتبات  ب�سبابيك  الإ�سالمي اخلا�ض 
امل�ساريع  ق�سم  قبل  من  الإ�سراف  وك��ان  العراق، 

الهند�سة والفنية يف العتبة املقد�سة .
منوها اإىل اأن الأمل بان تكون بكل �سرب من ار�ض 
اأن  مبينا:  املقد�سة،  العتبة  م�ساريع  مثل  العراق 
املقد�سة  العتبات  يف  للعمل  خ�سو�سية  ه��ن��اك 
التي  املعقدة  والإج���راءات  الروتني  ب��ان  فال�سك 
تعانيها الوزارات غري موجودة يف العتبات املقد�سة 
مبا�سرة  العتبة  من  ي�سدر  القرار  كون  وكذلك  
والكادر املوجود يعمل لياًل ونهار ووجود الخال�ض 
يف  امل�ساريع  لجناز  ال�سيعي  الوقف  دي��وان  ودعم 
العتبات املقد�سة والتمويل الكبري وقدا�سة املكان .

واأ�سار اإىل وجود فر�سة لأتباع اأهل البيت)عليهم 
ال�سالم( للم�ساهمة بخدمة الإمام )عليه ال�سالم( 
قائال: قبل �سبع �سنوات كانت هناك رغبة ملجموعة 

من حمبي اأهل البيت )عليهم ال�سالم( يف مدينة 
جديد  �سباك  بت�سنيع  يقوموا  اأن  املقد�سة  ق��م 
ومن  املقد�ض،  املكان  هذا  وعظمة  بقدا�سة  يليق 
�سيا�سة العتبة احل�سينية املقد�سة ان تعطي فر�سة 
ي�ساهموا  ان  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل  ملحبي 
اإىل ما نبذله من خالل  اإ�سافة  الإم��ام  يف خدمة 
املوارد والإمكانيات والكفاءات العراقية املوجودة 
خدمة  ويف  املقد�سة  العتبة  خدمة  يف  العراق  يف 

الزائرين واملواطنني .
املقد�سة  العتبة  اإدارة  اأن  اإىل  العام  الأم��ني  ون��ّوه 
حتيط  ال��ت��ي  ال��ك��ب��رية  التو�سعة  لجن���از  تخطط 
هذه  من  ج��زءا  واإن  املقد�سة  احل�سينية  بالعتبة 
ل�سّم  ج���دا   ك��ب��ري  ملتحف  خم�س�ض  التو�سعة 
احلايل  املتحف  يف  امل��وج��ودة  والتحف  النفائ�ض 
يف  ال��ق��دمي  ال�سباك  نن�سب  و���س��وف   ، ال�سغري 
متحف الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( الذي يكون 

�سمن التو�سعة اجلديدة للعتبة املقد�سة .

• حتقيق: حممود امل�سعودي 

الشباك الجديد تحــفة فنّيــــــة رائعة
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تفاصيل الشباك الجديد 
التقينا  اجل��دي��د  ال�سباك  عمل  تفا�سيل  وح���ول 
م�سوؤول ق�سم امل�ساريع الهند�سية يف العتبة املقد�سة  
 : ق��ائ��اًل  ليحدثنا  كاظم  ح�سن  حممد  املهند�ض 
ن�سبه  يتّم  وال���ذي  اجل��دي��د  ال�سباك  بخ�سو�ض 
ال�سباك  تفكيك  عملية  من  النتهاء  بعد  مبا�سرة 
اأطنان   10 اجلديد  ال�سباك  وزن  ويبلغ  القدمي، 
عيار  اخلال�سة  الف�سة  من  اأطنان  خم�سة  منها 
اإىل  99،99 % وكمية من الذهب ترتاوح بني 100 
24قرياطا  عيار  اخلال�ض  الذهب  من  كغم   120
اإ�سافة اإىل الهيكل اخل�سبي الذي يتاألف من اأجود 
التاآكل  متنع  مبواد  املعالج  ال�ساج  اخل�سب  اأن��واع 

والتاأثر باأجواء املناخ .
ت�ستغرق  التي  الفرتة  اأن  املهند�سني  رئي�ض  وب��ني 
القدمي  ال�سباك  تفكيك  من  كامل  ب�سكل  النتهاء 

ون�سب ال�سباك اجلديد بحدود �سهر ون�سف اإىل 
�سهرين .

وختم كالمه بقوله : ا�ستمر العمل بت�سنيع ال�سباك 
هياأة  قبل  م��ن  �سنوات  �سبع  ي��ق��ارب  م��ا  اجل��دي��د 
متابعة  كانت  وقد  املقد�سة  قم  مدينة  يف  الأمناء 
ب�سكل م�ستمر من قبل جلنة ا�ست�سارية تابعة لق�سم 
احل�سينية  العتبة  يف  والفنية  الهند�سية  امل�ساريع 
الت�ساميم  جميع   تكون  اأن  اج��ل  م��ن  املقد�سة  
مطابقة للت�ساميم الإ�سالمية املوجودة يف العتبات 

املقد�سة . 

الشباك  إلعمار  التاريخية  المراحل 
المقدس 

عن  حّدثنا  زميزم  ر�سيد  �سعيد  وامل��وؤرخ  الباحث 
ال�سباك  اإعمار  بها  م��َرّ  التي  التاريخية  املراحل 

لالإمام  امل��ق��د���ض  ال�سريح  اإن  ق��ائ��اًل:  ال�سريف 
واإن  مرَّ مبراحل عديدة  ال�سالم(  احل�سني )عليه 
)عليه  احل�سني  الإم���ام  لقرب  اأن�سئ  �سريح  اأول 
من  متكونة  �سقيفة  ع��ن  ع��ب��ارة  ك��ان  ال�����س��الم( 
)جذوع النخيل( ويف عام 64 ه� ُو�سع �سندوق من 
اخل�سب فوق ال�سريح املقد�ض ويف عام 66 هجري 
مّت بناء �سريح من الطني ب�سكل ب�سيط، ويف عام 
68 تطور واأ�سبح من الق�سب ومبرور الوقت اأ�سبح 
من الربونز ثم من الف�سة والذهب حتى و�سل اإىل 
هجري   1938 عام  اإىل  يعود  ال��ذي  ال�سباك  هذا 
ومّت ن�سبه من قبل الهنود البهرة وح�سر الفتتاح 
العراقية  القبائل  من  غفري  جمع  الوقت  ذلك  يف 
و�سعت  ال�سلطة  اآن   رغم  الآلف   بع�سرات  تقّدر 
وبقي  احل�سور  على  ال�سغوط  ومار�ست  العراقيل 
هذا ال�سريح �ساخما حتى عام 1991 حيث اأ�سيب 

  العمل  يتّم باأيٍد 
عراقية 100% من  

ق�شم ال�شيانةبالعتبة 
مب�شاعدة بع�ص 

املنت�شبني 
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�سقوطه  وبعد  ال�سدامي  الق�سف  من  باأ�سرار 
املقد�سة  احل�سينية  العتبة  قامت   2003 ع��ام  يف 
وهي  فقط  ال�سبابيك  بتبديل  الهنود  مع  بالتفاق 
موجودة يف متحف الإمام احل�سني )عليه ال�سالم( 

داخل ال�سحن احل�سيني ال�سريف.

مميزات الشباك الجديد 
احل�سينية  للعتبة  العام  الأمني  نائب  حديث  وكان 
الرو�سة  ملجلة  ال�سامي  اأف�سل  ال�سيد  املقد�سة 
بقوله:  ال�سباك اجلديد  احل�سينية عن موا�سفات 
الإم���ام  ل�سريح  اجل��دي��د  ال�����س��ّب��اك  ت�سميم  مّت 
احُل�سني )عليه ال�سالم( من قبل فنان عاملي كبري 
لالأ�سرحة  والت�سميم  والزخرفة  الر�سم  فن  يف 
�سباك  نع  �سَ ال��ذي  نف�سه  الفنان  وه��و  �سة  املُقَدّ
اللوحة  �ساحب  ال�سالم(  الر�سا)عليه  الإم���ام 

فر�ض  جت�ّسد  التي  عا�سوراء"  "ع�سر  امل�سهورة 
الِن�سوة  والتفاف  ال�سالم(  احل�سني)عليه  الإم��ام 
ال�سّباك  على  بنف�سه  اأ�سرف  الفنان  وه��ذا  حوله 
بنّقا�سني  ال�ستعانة  ت  مَتّ وقد  كبريًا،  جهدًا  وبذل 

متميزين بنق�ض الأ�سرحة والعمل اليدوي". 
د ال�سيد اأف�سل ال�ساِمي : من مميزات ال�سّباك  واأَكّ
ُتهدى  كانت  ال�سابقة  الأ�سرحة  اإَنّ جميع  اجلديد 
ا هذا ال�سريح فقد �ساهم  من امللوك وال�سالطني اأَمّ
البيت)عليهم  اأهل  �سيعة  من  كبري  عدد  بنائه  يف 
ال�سالم( من خمتلف اأنحاء العامل ، وامليزة الثانية 
هي ت�سميمه الذي جمع بني اأ�سالة بناء الأ�سرحة 
خالل  من  املجال،  هذا  يف  حداثها  وبني  املعتادة 
منوذج  تكوين  يف  اجلديد  و  القدمي  الفن  امتزاج 
جديد لالأ�سرحة اعتمد على بناء الأعمدة وطريقة 

النقو�ض اجلميلة التي عليه .واأو�سح ال�سامي : قد 
الإم��ام  ل�سريح  اجل��دي��د  ال�سّباك  على  ُزخ��رف��ت 
الثني  الأئ��م��ة  اأ�سماء  ال�سالم(  )عليه  احُل�سني 
 ، الأ�سغر  وعلي  الأكرب  علي  ا�سمى  وكذلك  ع�سر، 
دًا اأنه �سوف  وبع�ض الآيات القراآنية الكرمية ، موؤِكّ

يكون ال�سباك اجلديد حتفة فنّية رائعة .

الشباك  استبدال  عملية  مراحل 
الشريف 

ال�سيانة  ق�سم  م�سوؤول  النباري  كرمي  احلاج  اأما 
يف العتبة احل�سينية املقد�سة فقد تناول يف حديثه 

املراحل التي �سيمّر بها ال�سباك اجلديد قائال: مّتت 
بعمل  اجلديد  ال�سباك  ا�ستبدال  باأعمال  املبا�سرة 
�سبابيك من اخل�سب ال�ساج يف ق�سم ال�سيانة ومت 
الإمام  ب�سريح  حتيط  التي  الأروق��ة  حول  تركيبها 
احل�سني عليه ال�سالم وذلك من اجل توفري م�ساحة 
يبقى  ولكي  ال�سباك  ا�ستبدال  لعملية  تخ�س�ض 
ال�سحن احل�سيني املقد�ض مفتوحا اأمام الزائرين 
الكرام لأداء الزيارة املباركة ويف يوم ع�سرين من 
كانون الثاين بداأ العمل بفتح اأجزاء ال�سباك القدمي 
برتكيب  نبداأ  ثم  اأي��ام  ع�سرة  مل��دة  ت�ستمر  والتي 
ال�سباك اجلديد بعد التاأكد من الأ�س�ض املو�سوعة 
باأيادي  يتم  العمل  هذا  اأن  موؤكدا:  ال�سباك،  حتت 
عراقية 100% ومن ق�سم ال�سيانة وبع�ض منت�سبي 

العتبة احل�سينية املقد�سة.
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وال�سك باأن امل�سلم احلق 
جنبيه  بني  يحمل  اإن�سان 
جيا�سة  �سادقة  عاطفة 
اأجمعني  اخلـــلـــق  تــــاه 
ال�سادقة  العاطفة  هــذه 
اأن  على  حتمله  التي  هي 
ويرحم  احلــق  اإىل  يدعو 
واإن رموه   بالثمر  اإليهم  يلقي  اخللق ومي�سي يف طريقه 
ال  فاإنهم  لقومي  اأغفر  �سعاره{اللهم  الأن  باحلجر.. 
املهداة  الرحمة  من  ال�سعار  هــذا  يــرث  وهــو  يعلمون} 
اّل  اإِ اأَْر�َسْلَناَك  {َوَما  فقال:  العظيم  اخلالق  و�سفه  الذي 

َرْحَمًة ِلْلَعامَلِنَي }107 االأنبياء.
�سلك  ملن  يو�سح  اأن  �ساحبها  تلزم  احلقيقية  والرحمة 
منهم �سبيل ال�سالل اأن نهاية �سبيله الهالك و�سوء املاآل 
والدًا  اأراأيت  ليمنعه،  القوة  معه  ا�ستعمل  اأ�ستطاع  ولو   ،
رفيقًا راأى ولده متجهًا اإىل هاوية من نار فال مينعه ولو 
والقوة  العاطفة  ال�سدق يف  دليل  هذا  اإن  بل  ؟!  بالقوة 
يف العالقة الرابطة، بل هو غاية الرحمة كما عرّب عنها 
و�سي النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم  االأمام علي بن 
اأبي طالب {عليه ال�سالم }  يف تف�سري قوله تعاىل: {

ا�ِص َتاأُْمُروَن ِبامْلَْعُروِف َوَتْنَهْوَن  ٍة اأُْخِرَجْت ِللنَّ ُكْنُتْم َخرْيَ اأُمَّ
} اآل عمران/110  فقال: خري  ِ َعِن امْلُْنَكِر َوُتوؤِْمُنوَن ِباهللَّ
النا�ص للنا�ص من اأتى بهم وال�سال�سل يف اأعناقهم حتى 

يدخلوا يف االإ�سالم! .

و�سلم   واآلـــه  عليه  اهلل  �سلى  املعلم  النبي  تــفــارق  ومل 
اأول يوم وهو يندد  ، بل كانت تالزم دعوته من  رحمته 
ت�سمع وال ت�سر  تنفع وال  باأنها ال  ويعلن  امل�سركني  باآلهة 
وال تدفع، وي�سلل اآباءهم وي�ّسفه اأحالمهم حني احتجوا 
ملا ي�سنعون مبا كان ي�سنع اأولئك االآباء الذين ال يعقلون 

�سيئًا وال يهتدون! .
وي�ّستد النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم اأحيانًا يف دعوته 
 ، اأوداجـــه  وتنتفخ  وجهه  يحمر  حتى  نربته  يف  ويعلو   ،
ويلني اأحيانًا حتى تتندى عيونه الكرمية بالدموع ح�سرة 
يعلمون(  قومي  ليت  يا  يقول)  حاله  ول�سان  قومه  على 
ي�ص/26... فاإن لل�سدة يف ظل الرحمة مو�سعًا لو جعلنا 
اللني فيه بداًل، مل يبق للرحمة معنى اأو جدوى، كما اأن 

للني مو�سعه يف ذلك الظل الظليل !!
َفَمِن   }: تعاىل  قــال  كما  باملثل  ردًا  ال�سدة  تكون  وقــد 
َعَلْيُكْم  اْعَتَدى  َما  ْثِل  مِبِ َعَلْيِه  َفاْعَتُدوا  َعَلْيُكْم  اْعَتَدى 
اأَْهَل  ــاِدُلــوا  ُتَ َوال  } )الــبــقــرة/194(، وقــال تعاىل :{ 
ِمْنُهْم}  َظَلُموا  ِذيَن  الَّ اإِاّل  اأَْح�َسُن  ِهَي  ِبالَِّتي  اإِاّل  اْلِكَتاِب 

)العنكبوت/46(. 
ال�سيم  على  امل�ستدمي  ال�سرب  اهلل  ديــن  مــن  ولي�ص 
متى  يعرف  اأن  امل�سلم  تلزم  احلكمة  بل  االعــتــداء،  اأو 
تعاىل  قــال  وقــد   ، ويق�سو  ينت�سر  ومتى  ويعفو،  ي�سرب 
ُروَن)  َيْنَت�سِ ُهْم  اْلَبْغُي  اَبُهُم  اأَ�سَ اإَِذا  )والذين    : مادحًا 
واآله  عليه  اهلل  �سلى  النبي  يكن  فلم  )ال�سورى/39(. 
حني  املهداة  الرحمة  وهــو  نف�سه،  مع  متناق�سًا  و�سلم 
وقطع   ، وُعَرينة  ُعْكل  قبيلتي  من  الغادرين  اأعني  �سمل 
يف  احلــال  هذه  على  وهم  وتركهم   ، واأرجلهم  اأيديهم 
وال  وي�ستغيثون   ، ي�سقون  فال  املــاء  ي�ست�سقون  ال�سم�ص 
يغاثون حتى ماتوا ! جزاءًا وفاقًا ، واإاّل لعّم الف�ساد واأمن 
العابثون فتجراأوا فزالت الرحمة من املجتمع ، اإن هوؤالء 
منها جزاء  يحرموا  اأن  الرحمة فحقهم  اأف�سدتهم  قوم 
و�سفاء وحماية للنا�ص ...و رحمة بهم كما قال تعاىل:{
ا�ِص َحَياٌة َيا اأُويِل االأَْلَباِب َلَعلَُّكْم َتتَُّقوَن}  َوَلُكْم يِف اْلِق�سَ
منه  بد  ال   .. ولكن  موت  والق�سا�ص   ، )البقرة/179( 

اأحيانًا لتحفظ احلياة ! 
ولقد فرق النبي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم  - وهو يدعو 
 ، مزيد  عليه  ما  تفريقًا  والباطل  احلــق  بني   - النا�ص 
األي�ص الكتاب الذي اأنزل عليه هو )الفرقان( ؟! و�سرح 

• عبدالهادي البابي

واإن رموه   بالثمر  اإليهم  يلقي  اخللق ومي�سي يف طريقه 
ال  فاإنهم  لقومي  اأغفر  �سعاره{اللهم  الأن  باحلجر.. 

 احل�شني ..الذي كفر 
بالطاغوت ...!!  

عليه  احل�شني  الإمـــام  قــال 
البع�ص  ي�شمع  وهو  ال�شالم 
مــن مغبة  يــحــذرونــه  وهـــم 
ال�شفر اإىل العراق  :اإين 
�شعادة  اإّل  املـــوت  اأرى  ل 
اإّل  ــاة مــع الــظــاملــني  ــي ،واحل

.... برمًا
وقــــال عــلــيــه الــ�ــشــالم يــوم 
ـــو يــقــف مع  عـــا�ـــشـــوراء وه
 اأن�شار مــن  القليلة  القلة 
 :من اأعدائه اأمام الآل
بيدي  اأعــطــيــكــم  ل   وا
اإعطاء الذليل، ول اأقر لكم 

اإقرار العبيد...
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◄  يكتبها: عبدالّرحمن الاّلمي

             
             
              
            
                
              
             
              

   
            
            

          
    

              
            
            
                 

         
                
               
              

  
              
           
          
            
             
           

  
           
            

      

 بف�ساد ما عليه امل�سركون ت�سريحًا لي�ص معه تاأويل اأو اإبهام، وكذلك 
َل�ْسُتْم  اْلِكَتاِب  اأَْهــَل  {َيا  لهم:  قال  حتى  والن�سارى  اليهود  مع  فعل 
ُكْم}  يَل َوَما اأُْنِزَل اإَِلْيُكْم ِمْن َربِّ ِْْوَراَة َواالإ َعَلى �َسْيٍء َحتَّى ُتِقيُموا التَّ

)املائدة:86(.
ِذيَن اآَمُنوا اإِنَّ َكِثريًا ِمَن  وف�سح اأحبارهم ورهبانهم فقال: { َيا اأَيَُّها الَّ
وَن َعْن �َسِبيِل  دُّ ا�ِص ِباْلَباِطِل َوَي�سُ ْهَباِن َلَياأُْكُلوَن اأَْمَواَل النَّ االأْحَباِر َوالرُّ

} )التوبة/34(.  ِ اهللَّ
اأَْحَباَرُهْم  ــَخــُذوا  {اتَّ اأنهم  وهي  املــرة  باحلقيقة  جمهورهم  وواجــه 
} )التوبة/31( . بل ف�ّسقهم �سراحة  ِ َوُرْهَباَنُهْم اأَْرَبابًا ِمْن ُدوِن اهللَّ
وبينه  واحــدة،  مدينة  يف  معه  يعي�سون  اأنهم  مع  بالنار  لهم  و�سهد   ،
اأن يجامل  وبينهم وثيقة تعاي�ص ومعاهدة! لكن ذلك مل يحمله على 
ِباْلَهْزِل(  ُهَو  َوَما  ٌل  َف�سْ َلَقْوٌل  ُه  {اإِنَّ واحلقيقة،  يكتم عنهم احلق  اأو 

)الطارق/14(.
ق�سية  حَلَمَلة  تنبغي  وال   ، باجلادين  تليق  ال  ميوعة  وحــده  اللني  اإن 
�سدقوا يف حملها وجّدوا يف تبليغها ونقلها، اإمنا ذلك �ساأن االأدعياء 
الذين نذروا الدين الأنف�سهم ولي�ص اأنف�سهم للدين كما يدّعون، واإن 
ال�سدة وحدها غلظة وفظاظة تعرب عن عوج يف النف�ص ، و�سيق يف 
االأفق ال يليق مبن �سمت غايته ، وال ينبغي ملن عظمت ق�سيته ، و) 
اإن هذا الدين متني فاوغل فيه برفق ( ، واإن طريقه لطويل ، وغايته 
وراء االأفق - اأو قل هي عنده - فمن اأنبت وا�ستد على طول الطريق 
البع�ص تراهم  اأر�سًا قطع،ولكن  اأبقى وال  ، فال ظهرًا  وانقطع  تعب 
يقولون : دع اخللق للخالق وال تتعر�ص لباطلهم ب�سوء،...! ولكننا نعلم 
اأن لوجه احلق جانبني اأو اأن له جناحني ال يطري اإال بهما جمتمعني، 
اإليه،  اإىل املعروف فتمدحه وتدعو  اإحداهما تنظر  اأو قل: له عينان 
ال  فاحلق  عليه،  و..تدعو  وتنكره  فتذمه  املنكر  اإىل  تنظر  واالأخــرى 
،وينظر  بجانبيه  وجهه  يبني  بــاأن  اإال  َي�ستقيم  وال  يب�سر  وال  ُيعرف 
االأعور  كاملبهم  احلالة  هذه  يف  كان  واإال  بجناحيه،  ويطري  بعينيه، 

الك�سري ،وهو الوا�سح املب�سر امل�ستقيم!!!
 ِ اُغوِت َوُيوؤِْمْن ِباهللَّ من اأجل هذا جاء يف التنـزيل : {َفَمْن َيْكُفْر ِبالطَّ
 ، )البقرة/256(  َلَها}  اَم  اْنِف�سَ ال  اْلُوْثَقى  ِباْلُعْرَوِة  ا�ْسَتْم�َسَك  َفَقِد 

فكان الكفر بالطاغوت قرين االإميان باهلل بل.. مقدمًا عليه!
اأهل  اأدى �سيد ال�سهداء -عليه ال�سالم - وال�سفوة الطيبة من  وقد 
بيته واأ�سحابه كل ما يرتتب على امل�سلم من فرو�ص اجلهاد وال�سدة 
مع الظاملني ،كما اأدى الرحمة والن�سيحة والعفو جلميع امل�سلمني من 
خالل مواقفه يوم عا�سوراء وقبل يوم عا�سوراء،والأنه كفر بالطاغوت، 

واآمن باهلل ،فهداه اهلل اإىل طريق اجلنة را�سيًا مر�سيًا.. 

الإعالم العاملي 
والق�شّية احل�شينّية
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ب���اَن���ت ُس���ع���اُد َف��َق��ل��ب��ي ال����َي����وَم َم��ت��ب��وُل    
َرَح���ل���وا      إِذ  ال���َب���ِن  َغ������داَة  ُس���ع���اُد  َوم����ا 
َه���ي���ف���اُء ُم���ق���بِ���َل���ًة َع�����ج�����زاُء ُم�����دبِ�����َرًة       
اِب��َت��َس��َم��ت    إِذا  َظ��ل��ٍم  ذي  َع�����واِرَض  َت��ل��و 
َت��ل��و ال����ِري����اُح ال���َق���ذى َع���ُن���ه َوَأف����َرَط����ُه      
������ا َص���َدَق���ت     ����ًة َل����و َأنهَّ ي���ا َوحَي����ه����ا ُخ����لهَّ
����ٌة َق����د س���ي���َط ِم����ن َدِم���ه���ا        ���ه���ا ُخ����لهَّ َل���ِك���نهَّ
����ذي َزَع��َم��ت ���ُك بِ���ال���َوص���ِل الهَّ َوم����ا َتَ���سهَّ

َك���اَن���ت َم���واع���ي���ُد ُع����رق����وٍب َل����ا َم���َث���ًا 
َأَب�����ٍد  يف  َي��ع��َج��ل��َن  َأن  َوآُم��������ُل  َأرج������و 
���ت َوم����ا َوَع�����َدت  َن���َك م���ا َم���نهَّ َف���ا َي���ُغ���رهَّ
َوق��������اَل ُك������لُّ َخ���ل���ي���ٍل ُك����ن����ُت آُم����ُل����ُه 
َل���ُك���ُم  َأب�����ا  َف���ُق���ل���ُت َخ����ّل����وا س��ب��ي��ي ال 
َس��اَم��ُت��ُه  ط���اَل���ت  َوإِن  ُأن���ث���ى  اِب�����ِن  ُك����ُل 
َأوَع�������َدين  الَلِ  َرس�������وَل  َأنهَّ  ُأن���بِ���ئ���ُت 
�����ذي َأع����ط����اَك ن��اِف��َل��َة َم���ه���ًا َه������داَك الهَّ
َول ال����ُوش����اِة  بِ�����َأق�����واِل  َت�����َأُخ�����َذيّن  ال 

َل����َق����د َأق��������وُم َم���ق���ام���ًا َل�����و َي����ق����وُم بِ����ِه 
َل����ُه  َي����ك����وَن  َأن  إاِّل  ُي�����رَع�����ُد  َل����َظ����لهَّ 
ِرع����ًا  م����اِزل����ُت َأق���َت���ِط���ُع ال���َب���ي���داَء ُم����دهَّ
ُأن����اِزُع����ُه  َي��م��ي��ن��ي ال  َوَض����ع����ُت  َح���ّت���ى 
���ُم���ُه  ُأَك���لِّ إِذ  ِع���ن���دي  َأَه����ي����ُب  َل�������ذاَك 
بِ���ِه  ُي���س���َت���ض���اُء  َل����ن����وٌر  ال�����َرس�����وَل  إِنهَّ 

َم���ك���ب���وُل   ُي����ف����َد  َل  إِث�����َره�����ا  ����ٌم  ُم����َت����يهَّ
َم��ك��ح��وُل   ال���َط���رِف  َغ��ض��ي��ُض  َأَغ�����نُّ  إاِّل 
ط���وُل   َوال  ِم��ن��ه��ا  ِق������َ�ٌ  ُي��ش��َت��ك��ى  ال 
������ُه ُم����ن����َه����ٌل بِ������ال������راِح َم���ع���ل���وُل   َك������َأنهَّ
ِم����ن َص������وِب س����اِرَي����ٍة ب���ي���ٍض َي��ع��ال��ي��ُل  
َم��ق��ب��وُل   ال��ُن��ص��َح  َأنهَّ  َل���و  َأو  َوَع�����َدت  م��ا 
َف���ج���ٌع َوَول��������ٌع َوإِخ���������اٌف َوَت���ب���دي���ُل  
ال���َغ���راب���ي���ُل   امل�������اَء  ُت����ِس����ُك  َك�����ا  إاِّل 
اأَلب����اط����ي����ُل   إاِّل  َم����واع����ي����ُده����ا  َوم������ا 
������نهَّ ِط�������واَل ال����َده����ِر َت��ع��ج��ي��ُل   َوم�����ا َلُ
َت��ض��ل��ي��ُل   َواأَلح�����������اَم  اأَلم����������ايِنَ  إِنهَّ 
َم���ش���غ���وُل   َع����ن����َك  إيِّن  ����َك  ُأل����ِف����َي����نهَّ ال 
َر ال�����َرمَح�����ُن َم���ف���ع���وُل   َف����ُك����لُّ م����ا َق��������دهَّ
َي����وم����ًا َع�����ى آَل�������ٍة َح�����دب�����اَء َم���م���وُل  
َم���أم���وُل   الَلِ  َرس������وِل  ِع���ن���َد  َوال����َع����ُف����ُو 
 ال�����ُق�����رآِن ف��ي��ه��ا َم���واع���ي���ٌظ َوَت��ف��ص��ي��ُل  
 ُأِذن�����ب َوَل�����و َك���ُث���َرت َع���ّن���ي اأَلق���اوي���ُل  
ال��ف��ي��ُل   َي���س���َم���ُع  َل����و  م���ا  َوَأس����َم����ُع  َأرى 
َت��ن��وي��ُل   الَلِ  بِ���������إِذِن  ال�����َرس�����وِل  ِم�����َن 
ُج��ن��َح ال���َظ���اِم َوَث������وُب ال��َل��ي��ِل َم��س��ب��وُل  
ال��ق��ي��ُل   ق���ي���ُل���ُه  َن�����ِق�����اٍت  ذي  َك������فِّ  يف 
��������َك َم���س���ب���وٌر َوَم�����س�����ؤوُل   َوق����ي����َل إِنهَّ
َم��س��ل��وُل   الَلِ  ُس����ي����وِف  ِم�����ن  ����ٌد  ُم����َه����نهَّ



 عليه ال�شالم: الأمر باملعرو قال اأبو عبدا
والنهي عن املنكر خلقان من خلق ا

 الأمر باملعرو

اجلواب: 
ب�شمه تعاىل

بجو ذلك يف حّد نف�شه، ولكن ل يجو اإهار اأمام 
الأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطالء فوق اجللد 

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

به اإ�شكال، وا املوفق.

:ومن الأمر باملعرو
ال�شاء والكرم واليثار:

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

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

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

اأب�سطهم كّفًا«. 
النفاق على الأهل والعيال: 

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

الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك«. 

وفق فتاوى املرجع الديني االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله الوارف(
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بجو ذلك يف حّد نف�شه، ولكن ل يجو اإهار اأمام 
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على اأنف�سهم ولو كان بهم خ�سا�سة(. 
»ما  قال:  اأّنه  واآله  عليه  اهلل  �سلى  اهلل  ر�سول  وعن 
اخللق«  وح�سن  ال�ّسخاء  على  ِااّل  اأولياءه  اهلل  جعل 
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النفاق على الأهل والعيال: 
فعن ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: »الكادُّ 

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

النفاق على الأهل والعيال: 

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

اجلواب: الدينار اّلذي اأنفقته على اأهلك«. 
ب�شمه تعاىل

بجو ذلك يف حّد نف�شه، ولكن ل يجو اإهار اأمام 
الأجانب اإذا كان من الزينة، واإذا كان الطالء فوق اجللد 

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

به اإ�شكال، وا املوفق.

ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظله الوارف(
يف اأحكام العباداتيف اأحكام العباداتوفق فتاوى املرجع الديني االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى يف اأحكام العبادات

الوجيز
وفق فتاوى املرجع الديني االأعلى �سماحة اآية اهلل العظمى 
ال�شيد علي احل�شيني ال�شي�شتاين )دام ظّله الوارف(
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» م�ساألة 51 « : يجب يف التيمم اأمور : 
1- �سرب باطن الكفني على االأر�ص ، ويكفي و�سعهما 

اأي�سًا ، واالأحوط لزومًا اأن يكون ذلك دفعة واحدة . 
ــ  االحوط  على  اجلبينني  وهكذا  ــ  اجلبهة  م�سح   -2
واإىل  االأنف  اأعلى  اإىل  ال�سعر  ق�سا�ص  من  بالكفني 

احلاجبني . 
الكف  ظاهر  متام  الي�سرى  الكف  بباطن  امل�سح   -3
امل�سح  ثم  االأ�سابع،  اأطراف  اإىل  الزند  من  اليمنى 

بباطن اليمنى متام ظاهر الي�سرى. 
» م�ساألة 52 « ــ ي�سرتط يف التيمم اأمور : 

1- اأن يكون املتيمم معذورًا من الغ�سل اأو الو�سوء كما 
مّر . 

2- اأن ينوي بتيممه اخل�سوع هلل تعاىل . 
3- اأن يكون ما يتيمم به طاهرًا ومباحًا وغري ممزوج 

مبا ال ي�سح التيمم به كن�سارة اخل�سب مثاًل . 
4- اأن يكون م�سحه اجلبهة من االأعلى اإىل االأ�سفل على 

االأحوط. 
عن  عذره  زوال  من  الياأ�ص  مع  اإال  يتيمم  ال  اأن   -5
ا�ستعمال املاء قبل انتهاء الوقت اإذا كان تيممه لل�سالة 

اأو الأي واجب اآخر له وقت حمدد. 
6-اأن يبا�سر التيمم بنف�سه مع التمكن . 

7- اأن يتابع بني اأفعال التيمم ، فال يف�سل بينهما مبا 
يخل باملتابعة عرفًا. 

8- اأن ال يكون هناك حائل بني ما مي�سح به اأي باطن 
الكفني وما مي�سحه اأي اجلبهة وظاهر الكفني . 

9- اأن مي�سح جبهته قبل كفه اليمنى وكفه اليمنى قبل 
الي�سرى . 

» م�ساألة 53 « : من �سلى مع التيمم لعذر ثم ارتفع عذره 
يف الوقت اأو يف خارجه مل تب عليه اعادتها . 

كاجلنابة  ــ  باالأكرب  املحدث  تيمم  اإذا   :  »  54 م�ساألة   «
البديل  تيممه  ينتق�ص  مل  باالأ�سغر  اأحدث  ثم  لعذر  ــ 
بداًل عن  تيّمم  واإال  اأمكنه ذلك  اإن  فيتو�ساأ  الغ�سل  عن 

الو�سوء .

التيمم
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◄اإعداد: هيئة التحرير

النهي عن الكالم 
يف ذات ا
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بني اآية اهلل العظمى املرحوم ال�سيد اأبي القا�سم اخلوئي )قّد�ص �سّره( 
واآية اهلل العظمى ال�سيد علي احل�سيني ال�سي�ستاين )دام ظّله الوارف(

)وئي )قّد�ص �شّرالعظمى املرحوم ال�شيد ابو القا�شم ا اآية ا

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

موت املجتهد
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حا  د 
املا�سي،  القرن  مطلع  لبنان  يف  الدين  �سرف  احل�سني  عبد  ال�سيد  �سخ�سية  متيزت 
بالت�سّدي لال�ستعمار الفرن�سي وقبل ذلك بالتع�سف واال�سطهاد العثماين، فمع اندالع 
احلرب العاملية االأوىل، عا�ص امل�سلمون يف لبنان ويالت هذه احلرب، وكانوا جزءًا من 
وقودها، حيث كانت الدولة العثمانية تزّج بالرجال وال�سباب اىل �سوح القتال، وكان جمرد 
ذهابهم مبعنى ترّمل الن�ساء وتيتم االطفال، فكان ال�سيد �سرف الدين اىل جانب دوره 
كعامل دين، ينه�ص مب�سوؤوليته االجتماعية واالأخالقية بالتخفيف من وطاأة املعاناة عن 
امل�سلمني كافة ب�سبب تلك احلرب املدمرة والعبثية، ذلك بتوفري الطعام للفقراء واجلياع، 
بهزمية  احلــرب  وانتهاء  االأزمـــة،  غيوم  انق�ساع  وبعد  وي�سربهم،  يوا�سيهم  كــان  كما 
العثمانيني، مل يتخذ ال�سيد �سرف الدين موقفًا جديدًا نظرًا للتطورات وامل�ستجدات على 
ال�ساحة الدولية، حيث مت تق�سيم العامل اال�سالمي اىل مناطق نفوذ وهيمنة بني بريطانيا 
وفرن�سا، ومبا ان منطقة ال�سام التي كانت ت�سم �سوريا ولبنان، من ح�سة فرن�سا، فانه مل 
ي�سعر بال�سعادة قط بدخول اجليو�ص املحتلة االأرا�سي اال�سالمية، الأنه مل تنق�ص �سوى 
اأيام حتى �سقطت ورقة التوت عن الوجه الفرن�سي – ال�سليبي الذي توجه فورًا ملحاباة 
املوارنة على ح�ساب امل�سلمني االأكرثية، وظهرت امل�ساعي منذ ذلك اليوم لتاأ�سي�ص دولة 
يقودها املوارنة يف لبنان، وهذا ما مل ي�سكت عليه علماء جبل عامل، ويف طليعتهم ال�سيد 

عبد احل�سني �سرف الدين.
لالنفراد  فرن�سية  فكرة  وكانت هي  لبنان،  �سوريا عن  ف�سل  رف�ص  مواقفه  اأبــرز  ومن 
بلبنان وترك �سورية وفل�سطني للربيطانيني، فقد طالب باال�ستقالل التام لبالد ال�سام اأو 
)�سوريا( على حدودها الطبيعية التي كانت ت�سم اآنذاك �سوريا احلالية ولبنان وفل�سطني، 

وكل ما يعرف �سابقًا بـ)بّر ال�سام(.

اال ا 
تداعى علماء جبل عامل و زعماوؤه ، ووجهاوؤه وعلى راأ�سهم ال�سيد �سرف الدين للت�ساور 
يف خطة موحدة ي�سري عليها اجلميع يف مواجهة الفرن�سيني وعقد موؤمتر عام على راأ�ص 

 الد ر يد ال  يدال 
 الع ا مال اج

 من هو؟
اكت�شفنا  الدينية،  و�ش�شياتنا  رمونا  اأمــام  وقفنا  كلما 
بهم  حلق  عما  والتعوي�ص  بهم  التعريف  يف  الق�شور  حجم 
من تهمي�ص وتغييب، حتى باتت اأجيال اليوم ل ت�شمع عن 
ال�شيد عبد احل�شني �شر الدين املو�شوي على �شبيل املثال 
وهكذا  )املراجعات(  كتاب   غال على  ا�شمه  تقراأ  اأن  اإل 
العديد من رمونا، يف حني القيام برحلة ق�شة يف �شة 
احلقائق  من   الكث لنا  تتك�شف  بان  كفيلة  هــوؤلء  حياة 
وال�شيا�شي  القت�شادي  ال�شتعمار  مواجهة  يف  دورهم  عن 
ذلك  وكل  البّناء،  الجتماعي  دورهم  جانب  اىل  والثقايف، 

عد ارب غنية للحا�شر وامل�شتقبل. ت
يف   )ا )رحمه  الدين   شر� احل�شني  عبد  ال�شيد  ولــد 
بينهما   ترب كرني  اأبوين  من  �شنة 120هـــ  الكامية 
اأوا�شر القربى، ويوحد ن�شبهما كرم العرق، فاأبو ال�شريف 
واأمه  اإ�شماعيل،  ال�شريف  بن  جــواد  ال�شريف  بن  يو�شف 
الة )الزهراء( بنت ال�شيد هادي ابن ال�شيد مد علي، 
 هذ اأعــالم  اأحــد  الدين   شر� اإىل   ق�ش بن�شب  منتهيني 

الأ�شرة الكرة.

• اإعداد: ح�سني حممد علي

)120هـ - 13هـ(
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نبع احلجري يف اأحد االأودية الوعرة املعروفة من �سعب جبل عامل قلعة املقاومة اآنذاك، 
حيث بحثوا املوقف ال�سيا�سي من جميع جوانبه. ومما جاء يف اخلطبة التاريخية التي 
األقاها اأمام احل�سود والتي حملت اإىل امللك في�سل يف �سوريا: )يا فتيان احلمية اإمنا الدين 
الن�سيحة، اأال اأدلكم على اأمر اإن فعلتموه انت�سرمت، فوتوا على الدخيل الغا�سب برباطة 
اجلاأ�ص فر�سته، واخمدوا بال�سرب اجلميل الفتنة فاإنه واهلل ما ا�ستعدى فريقًا على فريق 
اإال ليثري الفتنة الطائفية وي�سعل احلرب االأهلية... اإخواين واأبنائي: اإن هذا املوؤمتر يرف�ص 
احلماية والو�ساية، وياأبى اإال اال�ستقالل التام الناجز... فاركبوا كل �سعب وذلول �سادقي 
العزائم، مت�ساهمي الوفاء، وما التوفيق اإال باهلل، يوؤتي الن�سر من ي�ساء... عليه توكلنا 

واإليه اأنبنا واإليه امل�سري...(.
فتوى اجلهاد هذه، كان لها ثمن باه�ص مل يتواَن ال�سيد �سرف الدين عن ت�سديده عن طيب 
خاطر، فقد تعر�ص للمطاردة من قبل �سلطات االحتالل الفرن�سي واحلكم عليه باالإعدام 
غيابيًا، ثم وجهوا قوة ع�سكرية يق�سدون بلدة )�سحور( حيث كان ال�سيد قد ذهب اإليها 
فحرقوا فيها داره. كما اأنهم احتلوا قبل ذلك داره يف مدينة �سور ونهبوا مكتبته العامرة 

فيها واحلاوية الأنف�ص املوؤلفات املطبوعة منها واملخطوطة.

 المراجعات
يف �سنة 1329هـ زار ال�سيد �سرف الدين م�سر واجتمع فيها بكبار علماء االأزهر وعلى 
راأ�سهم ال�سيخ �سليم الب�سري �سيخ اجلامع االأزهر اآنذاك، ودخل مع االأخري يف حوارات 
من  الكثري  عند  حتول  وقد  )املراجعات(.  اليوم  ُي�سمى  كتاب  عن  اأثمرت  ومناق�سات 
امل�سلمني يف العامل اىل اأحد م�سادر النقا�ص حول �سحة عقيدة الت�سّيع ورّد كل ال�سبهات 

واالفرتاءات عنه.
ويف �سنة 1340هـ حجَّ ال�سيد �سرف الدين )قده( بيت اهلل احلرام عن طريق البحر ومعه 
خلق كثري من جبل عامل، يف عهد ال�سريف ح�سني الذي كان يتوىل �سدانة الكعبة امل�سرفة، 
وكان املو�سم يف ذلك العام من اأكرث موا�سم احلج ح�سدًا واأكرثها ازدحاما واإقباال على 
هذه الفري�سة، وكان يف احلجيج تلك ال�سنة العديد من علماء الدين والزعماء من خمتلف 
اأمام الكعبة امل�سرفة لي�سلي باحل�سود جماعًة، يف  البالد، وال�سيد يف مقدمتهم، وقف 

منظر مهيب قّل نظريه.

 اآثار خالدة
اأقام ال�سيد عبد احل�سني �سرف الدين )رحمه اهلل( عدة م�ساريع تربوية ودينية عمالقة 
يف لبنان، ماتزال ماثلة لالأجيال، منها اإن�ساء اأول ح�سينية يف مدينة �سور ال�ساحلية، فلم 
يكن لل�سيعة م�سجد يف مدينة �سور يوم جاء ها ال�سيد، لذلك متلك دارا، ثم وقفها ح�سينية 
يف بدء التاأ�سي�ص، ثم حني �سنحت الفر�سة ان�ساأ م�سجدا من اأ�سخم امل�ساجد يف مدينة 

�سور.
وبعد ذلك بداأ باإن�ساء ما كان ي�سغل تفكريه منذ فرتة طويلة، وهو اإن�ساء مدر�سة حديثة 
متثل مبداأه الرتبوي يف مقولته: )ال ُين�سر الهدى اإال من حيث انت�سر ال�سالل(! وقد اأن�ساأ 

يف اأوىل املراحل على مدخل املدينة، �ستة خمازن، و�سيد على �سطحها دارا وا�سعة مراعيا 
فيها اأن تكون يوما ما املدر�سة املرجوة..

ويف وقتها املنا�سب ظهرت �سنة 1357هـ )املدر�سة اجلعفرية( املثلى، وقد اأ�ساف اإليها 
رحمه اهلل يف الدور االأول م�سجدا خا�سا باملدر�سة وطالبها، ورفع على �سطحه بناء اآخر 
مياثل املدر�سة اأ�سيف اإليها اأي�سا، فكانت املدر�سة بذلك موؤلفة من نحو خم�ص ع�سرة 
غرفة عدا املرافق االخرى. ورفع من اجلهة االأخرى ناديا فريدا، �سماه )نادي االإمام 
جعفر ال�سادق(، طوله اثنان وع�سرون مرتا ون�سف املرت، وعر�سه خم�سة ع�سر مرتا 
ون�سف املرت، وقد اأعده لالحتفاالت واملوا�سم العلمية والدينية واالجتماعية واملدر�سية. 

ثم اأ�س�ص بعد ذلك مدر�سة للبنات..

 الرحيل
ارحتل ال�سيد عبد احل�سني �سرف الدين )رحمه اهلل( عن الدار الفانية يوم االثنني 30 
كانون االأول �سنة 1957م/ 8 جمادى الثانية �سنة 1377هـ، وكان يومًا حزينًا حقًا على 
امل�سلمني يف لبنان والعامل اال�سالمي، ودفن بناء على و�سية منه يف النجف اال�سرف بجوار 
جده االإمام علي بن اأبي طالب عليه ال�سالم داخل ال�سحن يف اأحدى الغرف املحيطة 

بال�سريح.

امل�سادر
1-من خمطوطات ال�سيد عبد احل�سني �سرف الدين )غري مطبوعة( ن�سخها ونقلها ولده ال�سيد 

جعفر
2-)بغية الراغبني( كتاب خمطوط.
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 فــهــي املــتــنــفــ�ــص عن 
داخلية  ـــفـــعـــاالت  ان
اأم  كـــانـــت  مـــفـــرحـــة 
ـــة، واجلـــديـــر  حمـــزن
علمًا  اأّن  بـــالـــذكـــر 
هو  اأال  ظهر  جــديــدًا 
عام  لــه  مــوؤمتــر  اأول  انعقد  ــذي  ال الــدمــوع  علم 
�سعار )ابك..  املتحدة حتت  الواليات  1985 يف 

ابك.. تع�ص اأكرث(.
رافق  وطبيعي  فــطــري  غــريــزي  اأداء  والــبــكــاء 
فالبكاء  دفعه  ن�ستطيع  وال  القدم  منذ  االإن�سان 
اأ�سا�سيان  عن�سران  الطبيعيان  وال�سحك 
كوكبنا  �سطح  على  الب�سرية  جلميع  مــوحــدان 

هذا. 
االأمل  وبكاء  احلــزن  بكاء  منها:  اأنــواع  وللبكاء 
واخلوف، وبكاء الفرح وال�سرور، وبكاء النفاق، 
واملحبة،  الرحمة  وبكاء  والر�سا،  ال�سكر  وبكاء 
وكما قال املثل: )َمن ال يعرف الدموع ال يعرف 
يقّربنا  وهذا  اهلل  خ�سية  من  والبكاء  الرحمة( 
ويذهب  ويغ�سله  القلب  ويلنّي  اجلليل  الرّب  من 
املوؤمنني  �سمات  مــن  �سمة  وهــو  االأدران،  عنه 

النعيم،  للفوز بجنات  واخلا�سعني، وتعّد طريقا 
ال�سالم( على  نبي اهلل يعقوب )عليه  وقد بكى 
عليه،  حزنا  عيناه  ت  ابي�سّ حتى  يو�سف  نبينا 
واآله  عليه  اهلل  )�سّلى  االأكـــرم  الر�سول  وبكى 
على  بــكــاوؤه  ومنها:  عـــّدة،  موا�سع  يف  و�سّلم( 
نزل  اأن  منذ  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  االإمــام 
من  عليه  �سيجري  مبا  واخــربه  جربائيل  عليه 
متواتر يف  اأمر  وهو  واقعة كربالء،  م�سائب يف 
مدح  وقد  االإ�سالمية.  واملراجع  ال�سحاح  كتب 
الكرمي  الــقــراآن  يف  البكائني  وجـــّل(  )عــّز  اهلل 
َوَيِزيُدُهْم  َيْبُكوَن  ِلــاْلأَْذَقــاِن  وَن  َوَيِخرُّ  « قال:  اإذ 
االأكرم  الر�سول  االإ�سراء(« وعن  ُخ�ُسوًعا )109 
)�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( اإذ يقول: )عينان 
 ، اهلّل  خ�سية  من  بكت  عني   : النار  مت�سهما  ال 

وعني باتت حتر�ص يف �سبيل اهلّل(. 
وللبكاء فوائد �سحية كثرية، فهو يجلب الراحة 
امل�سّببة  الــ�ــســارة  ال�سحنات  ويــفــرغ  النف�سية 
واأّنه  والع�سوية،  اجل�سدية  االأمــرا�ــص  ملختلف 
كثري  من  ويخل�سهما  وينظفهما  العينني  ُيجلي 
من اجلراثيم واالأج�سام ال�سارة، وكذلك يو�سع 
احلجاب  لع�سالت  مترين  وهو  الرئتني  البكاء 
البكاء من �سربات  وال�سدرية، ويزيد  احلاجز 
الــقــلــب وهـــو بــذلــك يــحــ�ــّســن ويــنــ�ــســط الــــدورة 
واالأحزان  واالآهــات  االآالم  من  وكثري  الدموية، 

والغ�سب تذهب وت�سيل مع الدموع.
وقد ورد عن االإمام ال�سادق )عليه ال�سالم( اأّنه 
قال: »اإّن البكاء واجلزع مكروه للعبد يف كل ما 
جزع ما خال البكاء على احل�سني بن علي )عليه 
ال�سالم( فاإّنه فيه ماأجور« وهو اأداء حلّق الر�سول 
له  َلٌة  و�سِ و�سّلم(  واآله  عليه  اهلل  )�سّلى  االأكــرم 
االإمــام  وهــذا  اخلــامتــة،  الر�سالة  تاأديته  على 
»يا  �سبيب:  البن  يقول  ال�سالم(  )عليه  الر�سا 
ابن �سبيب اإن كنت باكيا ل�سيء فابِك احل�سيـن 

• د. ح�سن حممد طاهر         

عام  لــه  مــوؤمتــر  اأول  انعقد  ــذي  ال الــدمــوع  علم 
�سعار )ابك..  املتحدة حتت  الواليات  1985 يف 

 البكاء..
   لغة الدمو

الدمو تعاب حقيقية 
ــ الــنــفــ�ــص  ــل ــت ــ ملــــا ي
م�شاعر  مــن  الب�شرية 
وردود اأفعال، نتيجة ما 
 رو من  بنا   يحي

�شتى
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◄  يكتبها: �سباح الطالقاين

ال�شلطة اام�شة




قد ال نبالغ اإذا قلنا اأن ع�سر االإعالم االلكرتوين عرب مواقع التوا�سل االجتماعية 
واملدونات ومقاطع الفيديو املتبادلة بداأ يناف�ص و�سائل االإعالم املرئية واملقروءة، 
بل انه اأثبت كفاءة وفاعلية اأكرب يف جمع الكلمة باالعتماد على �سرعة االنت�سار 
االنرتنت،  �سبكة  على  التوا�سل  مواقع  خدمات  توفرها  التي  واالأمــان  وال�سرية 
وال�سرعة يف التجاوب، واحلماية من االإجــراءات القمعية التي قد يتعر�ص لها 

الداعني الأمر ما عن طريق الو�سائل التقليدية.
املحرتفة  ال�سحافة  حمل  املواطن  �سحافة  حتل  اأن  ميكن  ال  االأحــوال  كل  ويف 
لكن الر�سائل وامللفات التي يتبادلها املهتمني على مدار ال�ساعة، من املمكن اأن 
حُتدث �سحذا كبريا للهمة االحرتافية لدى و�سائل االإعالم املتخ�س�سة وت�سكل 
حتديات لهذه الو�سائل، فيظل دور هذه االأن�سطة ال�سعبية ذو فاعلية كبرية، الأنه 
ن للمجتمعات املظلومة اإي�سال ر�سالتها اإىل العامل، بل ميكن اأن تكون امللفات  يوؤمِّ
التي يتبادلها النا�سطني عرب مواقع التوا�سل منربا للتحري�ص، واأدلة اإثبات على 

االنتهاكات.
اإن الكم الهائل من االأخبار واالأ�سرطة التي يبثها املُهتّمون اىل و�سائل االإعالم 
قد جعل من هذه الو�سائل اأوعية �سخمة للمواد االإعالمية تغرتف منها ما يوازي 
اأفكارها ويتفق مع منهجها، وهذا التوا�سل ميكن اأن يفيد من الناحية الكمية لكنه 
ناق�ص االأهلية من الناحية النوعية، وخا�سة م�ساألة م�سداقية احلدث املنقول 
وطريقة تناوله، الأن للخرب الواحد عدة اأوجه قد تختلف عن بع�سها كثريا، وتقِلب 

امل�سببات واخللفيات راأ�سًا على عقب. 
االجتماعية  االإعــالم  و�سائل  خالل  من  املواطن،  �سحافة  فــاإن  حال  كل  وعلى 
ودورها يف ما يدعى بالربيع العربي، قد اأحرزت خالل عام 2011 وما تاله �سْبقًا 
مل ت�سل اإليه و�سائل االإعالم العتيدة، من ناحية غزارة املادة وقوتها، ومن ناحية 
ربط املادة ال�سحفية بامل�سمون ال�سيا�سي املوؤثر ب�سورة مبا�سرة على عقل املتلقي 

وقلبه، دون تزويق اأو تعديل فني كما هو احلال يف و�سائل االإعالم احلرفية.
وميكننا القول باأن التقنيات االلكرتونية قد لعبت دورًا حا�سمًا يف توظيف قدرات 
الثائرين �سمن خارطة طريق للقنوات الف�سائية لتحقيق اأهداف �سيا�سية وك�سب 
الف�سائية  ال�سبكات  التوجيه لهذه  اأ�س�ص  اإىل  تعاطف دويل، وهذا بدوره يرجع 

واجلهات التي متولها وتقف خلفها.
كات  حمرِّ مبثابة  كانت  التي  بالنمو-  االجتماعي-االآخذة  االإعــالم  و�سائل  اإن 
اأن تناف�ص ال�سلطة  ل االأ�سا�ص يف قوة قادمة ميكن  لثورات الربيع العربي، ت�سكِّ

الرابعة لت�سنع لنف�سها �سلطة جديدة مبرتبة خام�سة. 

عليه ال�سالم، فاإنه ُذبح كما يذبح الكب�ص، وقتل معه ثمانية 
ع�سر رجال من اأهل بيته عليهم ال�سالم، ما لهم يف االأر�ص 
من �سبيه« فالبكاء على احل�سني )عليه ال�سالم( ت�سلية عن 

البكاء يف كل م�سيبة واقعة على اأّي �سخ�ص كيفما كان.
امل�ست�سعفني  �سرخة  هو  والبكاء  القلب  لغة  هي  والدموع 
اأجر  اإاّل  يف ع�سر املظلوميات، فكل �سيء له تقدير خا�ص 
الدمعة. فالدموع غالبا ما تغري جمرى االأمور يف احلياة، 
واملفكرين  والر�سامني  ال�سعراء  من  الكثري  األهمت  حيث 
والقادة يف اأن يقدموا اخلالد من اأعمالهم، اأما دموع الفرح 
املتعبة.  النفو�ص  اىل  والن�سوة  ال�سرور  الدوام  على  فت�سيع 
ولقد ثُبت اأّن اأ�سباب بقاء الطفل على قيد احلياة يف دموعه 

و�سراخه. 
كان  والطغيان  الظلم  �سروح  وهــّد  ال�سعوب  لثورات  واإّن 
يف  فــالــدمــوع  ــا،  ــه وزوال وقوعها  يف  الــطــوىل  اليد  للدموع 
ظاهرها تبدو معربة عن اخلنوع واالنك�سار، ولكن باطنها 
العابدين  زين  واالإمــام  كبحه.  يغلي ال ميكن  وبركان  ثورة 
علّي بن احل�سني )عليهما ال�سالم( معروف بهذه الظاهرة 
مدة اإمامته ون�ساله، بحيث ال ميكن املرور على اأّي مرفق 
مواقفه  مــن  مــوقــف  اأي  اأو  ال�سريف،  عــمــره  مــرافــق  مــن 
عيونه.  وفي�ص  دموعه  جمــرى  من  بالعبور  اإال  الكرمية، 
من  وتهييج  االآخــريــن،  اأمــام  الق�سية،  الإثــارة  و�سيلة  فهو 
وعلى  طبيعيا،  معه  ليتعاطف  تنهمر،  الباكي  دمــوع  يــرى 
االأقل يخطر على باله الت�ساوؤل عن �سبب البكاء؟ واإذا كان 
الباكي �سخ�سية مرموقة، وذا خطر اجتماعي كبري، مثل 
البكاء  ظاهرة  فــاإن  ال�سالم،  عليه  العابدين  زين  االإمــام 
ـــرث، وجــلــب االهــتــمــام االأكـــرب،  ــارة االأك مــنــه، مــدعــاة لــالإث
ظل  يف  الثوار  يهابون  دائما  الظاملون  واحلكام  ريــب.  بال 
حياتهم، فيحاولون اإ�سكاتهم بالقتل واخلنق، مهما اأمكن، 
ويت�سورون ذلك اأف�سل ال�سبل للتخل�ص منهم، اأو تطويقهم 

بال�سجن واحلب�ص.
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يرى  االإ�سالم  اأن  حيث  اال�ستخالف:  الأوىل:  الركيزة 
خليفة  جمرد  واالإن�سان  هلل،  ملك  برثواته  الكون  هذا  اأن 
ووكيل ولي�ص اأ�سيال وال مالكا اإذ يقول القراآن:{ُهَو الَِّذي 
ُكْفُرُه} ويقول  َفَعَلْيِه  َكَفَر  َفَمْن  ااْلأَْر�ِص  َجَعَلُكْم َخاَلِئَف يِف 
القراآن:{اإِْن َي�َساأْ ُيْذِهْبُكْم َوَي�ْسَتْخِلْف ِمْن َبْعِدُكْم َما َي�َساُء} 
خلفاء  جمرد  فاأنتم  ا�ِص}  النَّ َبنْيَ  ُنَداِوُلَها  ــاُم  ااْلأَيَّ {َوِتْلَك 
 ِ ِباهللَّ اآِمُنوا  الكرمي:{  القراآن  ويقول  لكم  لي�ست  والــرثوة 
ِذيَن اآَمُنوا  ا َجَعَلُكْم ُم�ْسَتْخَلِفنَي ِفيِه َفالَّ ْنِفُقوا مِمَّ َوَر�ُسوِلِه َواأَ
ِمْنُكْم َواأَْنَفُقوا َلُهْم اأَْجٌر َكِبرٌي} فالركيزة االأوىل هي نظرية 
اال�ستخالف وهذه ف�سلفة االإ�سالم للحياة اإذ يرى اأن احلياة 
هي ملك هلل واالإن�سان دوره دور الوكالة واال�ستخالف الأجل 
والتوزيع  لالإنتاج  االقت�سادي  النظام  يكون  اأن  البد  ذلك 
ماأخوذا من املالك احلقيقي ومن مقرراته وذلك هو اهلل 

عز وجل ال من اخلليفة والوكيل اأي )االإن�سان(.

والدور الـــرسالي المغترب 
وبع�ص  بالب�شر  متر  التي  القت�شادية  امل�شاكل  اىل  ال�شابقة  احللقة  يف  عر�شنا 
الفقرة  اىل  و�شلنا  وقد  حلّلها،  و�شعت  التي  الدنيوية  والنظريات  تف�شيالتها 

اا�شة مبا �شّرعه الدين الإ�شالمي من حلول للم�شاكل القت�شادية، فنقول: 
اإن الإ�شالم و�شع عدة ركائز يقوم عليها النظام القت�شادي ن�ش اإليها باإجمال:

الثاين • ال�سيد منري اخلباز• اجلزء 
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 الركيزة الثانية:اأن االإ�سالم يرى حق امللكية الفردية والدور الـــرسالي 
مثلما يرى النظام الراأ�سمايل، فاالإن�سان من حقه اأن يتملك 
التناف�ص  عوامل  من  عامال  الفردية  امللكية  تكون  بحيث 
امل�سروع وعامال من عوامل االمتحان ولي�ست هدفًا يف حد 
َجَعْلَناُكْم  ذاتها ويف ذلك يقول اهلل يف كتابه الكرمي:{ُثمَّ 
َخاَلِئَف يِف ااْلأَْر�ِص ِمْن َبْعِدِهْم ِلَنْنُظَر َكْيَف َتْعَمُلوَن} ويقول 
ُكْم  َبْع�سَ َوَرَفَع  ااْلأَْر�ِص  َجَعَلُكْم َخاَلِئَف  الَِّذي  القراآن:{َوُهَو 

َفْوَق َبْع�ٍص َدَرَجاٍت ِلَيْبُلَوُكْم يِف َما اآَتاُكْم}  .
 الركيزة الثالثة: وهي تتعلق بنظرة االإ�سالم للرثوة،ونظرته 

للطاقة املادية. 
وفيها طائفتان من الن�شو�ص:

الطائفة الأوىل: تذم الرثوة وتذم الدنيا ومنها ما ذكر 
ْنَيا اإِالَّ َلْهٌو َوَلِعٌب َواإِنَّ  َياُة الدُّ يف القراآن الكرمي:{َوَما َهِذِه احْلَ
َيَواُن} وما ورد عن االإمام علي)عليه  اَر ااْلآِخَرَة َلِهَي احْلَ الدَّ
ال�سالم(:"حب الدنيا راأ�ص كل خطيئة" فاالإن�سان اإذا قراأ 
بالدنيا  له عالقة  لي�ص  اأنه  منها  ي�ستوحي  الن�سو�ص  هذه 
فيتوقف عن اعمارها وي�سعى اىل اإعمار دار اأخرى، ولكن 
هناك يف املقابل ن�سو�ص اأخرى تظهر لنا فل�سفة االإ�سالم 

للرثوة وللحياة منها:
 عن النبي حممد)�سلى اهلل عليه واآله(:"نعم العون على 
تقوى اهلل الغنى) فالرثوة هنا عون على تقوى اهلل( ونعم 
 ، االآخــرة  على  عــون  الدنيا" فالدنيا  االآخــرة  على  العون 
وورد عن االإمام ال�سادق)عليه ال�سالم(:"ال خري يف من 
ال يحب جمع املال من حالل" فال�سخ�ص الذي يقول )اأنا 
زاهد يف الدنيا ال اأحب جمع االأموال واإن كان من حالل( 
يعتربه االإمام ال�سادق اإن�سانا مري�سا، اأما االإن�سان ال�سليم 
ا  بُّوَن امْلَاَل ُحب فهو الذي يحب جمع الرثوة من حالل{َوحُتِ
ا} فـ"ال خري فيمن ال يحب جمع املال من حالل يكفى  َجم
اأن  ويــرزى  به رحمه" ،  وي�سل  دينه  به  ويق�سى  به وجهه 
اإنا نحب  له: �سيدي  ال�سادق فقال  االإمام  اإىل  رجال جاء 
ماذا  الدنيا،  حتب  ملاذا  له:  قال  نوتاها  اأن  ونحب  الدنيا 
رحمي  واأ�سل  ونت�سدق  املال  بها  بها؟!قال:اجمع  ت�سنع 
للدنيا  طلب  لي�ص  هــذا  ال�سالم(:  قال)عليه  بها.  واأحــج 
اأو ما ورد عن النبي )�سلى اهلل عليه  اإنه طلب لالآخرة"، 
هذا  ال�سابر"  الفقري  كاأجر  ال�ساكر  الغني  واآله(:"اأجر 
الغني الذي �سكر اهلل على الغنى اأجره وثوابه مثل الفقري 

الذي �سرب على اأمل الفقر فماذا ن�سنع بهذه الن�سو�ص؟!
 ن�ست�سف مما �سبق باأنه البد اأن تكون هناك روؤية توفيقية 

بني هذين النوعني من الن�سو�ص، وهذه الروؤية التوفيقية 
بني الن�سو�ص مفادها يق�سي باأن يقال اأن االإ�سالم يحث 
املادية،  احل�سارة  اإقــامــة  على  ويحث  الــرثوة  جمع  على 
اأن  ومبعنى  و�سيلة،  بجعلها  بل  هدفا  بجعلها  لي�ص  ولكن.. 
ق�سد اال�سالم من كون احل�سارة املادية مطلوبة والرثوة 
مطلوبة اأن الهدف من ذلك كله هو تطبيق العدالة واالرادة 

االإلهية على االأر�ص.
نظام  وعنده  املادية  احل�سارة  اإىل  يدعو  اال�سالم   اإذن 
هذا  لكن  به  تخت�ص  اقت�سادية  فل�سفة  وعنده  اقت�سادي 
النظام االقت�سادي وهذه احل�سارة املادية اإمنا دعا اإليها 
االأر�ــص{ على  ال�سماوية  العدالة  الإقامة  وو�سيلة  كطريق 
ِباْلِق�ْسِط} ولذلك ركز االإ�سالم على اجلمع  ا�ُص  ِلَيُقوَم النَّ
الأن امل�سكلة االأ�سا�سية يف نظر الدين وامل�سكلة االقت�سادية 
النزعة  الدين كما قلنا �سابقا هي)التعار�ص بني  يف نظر 

الفردية وامل�سلحة العامة(.
هي:  الإ�شالمي  القت�شادي  النظام  يف  الرابعة  الركيزة 
العامة: فاالإ�سالم  الفردية وامل�سلحة  النزعة  التوفيق بني 
يقول اإن احلل عندي! ملاذا؟ الأنني اأمرت اأبنائي بالت�سحية 
بالنزعة الفردية من اأجل امل�سلحة االجتماعية واأعو�سهم 
التعوي�ص  فنظرية  اأخـــروي،  بر�سيد  الت�سحية  هــذه  عن 
:التعوي�ص عن الت�سحية بالر�سيد االأخروي ت�سلح عالجا 
للتعار�ص بني النزعة الفردية وامل�سلحة العامة ود ذلك 
جليا يف اأقواله تعاىل يف كتابه العزيز..{َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل 
ا َيَرُه}ويقول:{ ٍة �َسر ا َيَرُهَوَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذرَّ ٍة َخرْيً َذرَّ
ويقول  ِح�َساٍب}  ِبــَغــرْيِ  ــْم  ــَرُه اأَْج ــاِبــُروَن  الــ�ــسَّ ــى  ُيــَوفَّ ـــا  َ اإِمنَّ
ْهِل امْلَِديَنِة َوَمْن َحْوَلُهْم ِمَن ااْلأَْعَراِب اأَْن  القراآن:{َما َكاَن اِلأَ
َنْف�ِسِه.. َعْن  ِباأَْنُف�ِسِهْم  َيْرَغُبوا  َواَل   ِ اهللَّ َر�ُسوِل  َعْن  َيَتَخلَُّفوا 
َواَل  ٌب  َن�سَ َواَل  َظَماأٌ  يُبُهْم  ُي�سِ اَل  ُهْم  ِباأَنَّ ــَك  )ملــاذا؟!(..َذِل
اَر  اْلُكفَّ َيِغيُظ  َمْوِطًئا  َيَطُئوَن  َواَل   ِ اهللَّ �َسِبيِل  يِف  ٌة  َم�سَ خَمْ
اإِنَّ  اِلٌح  �سَ َعَمٌل  ِبِه  َلُهْم  ُكِتَب  اإِالَّ  َنْياًل   َعُدو ِمْن  َيَناُلوَن  َواَل 
َواَل  ِغرَيًة  �سَ َنَفَقًة  ُيْنِفُقوَن  َواَل  امْلُْح�ِسِننَي  اأَْجَر  يُع  ُي�سِ اَل   َ اهللَّ
َكِبرَيًة َواَل َيْقَطُعوَن َواِدًيا اإِالَّ ُكِتَب َلُهْم}     فال يوجد �سيء 
غري معو�ص، وال يوجد غنب وال يوجد اأي �سكل من اأ�سكال 

اخل�سارة .
بني  التعار�ص  مل�سكلة  احلــل  هي  التعوي�ص  نظرية  اإذًا.. 
ن�ستخل�ص  هنا  ومــن  العامة  وامل�سلحة  الفردية  النزعة 
اأن لالإ�سالم نظاما اقت�ساديا وفل�سفة  هذه النتيجة.. مبا 
االإ�سالم  اإذًا  االقت�سادية،  للم�سكلة  وت�سخي�سا  للحياة 
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دين ودولة وله نظام ح�ساري، واالإ�سالم من اأهدافه بناء 
احل�سارة املادية كما اأن من اأهدافه بناء الفرد وبناء القيم 

االإن�سانية.
املحور الثاين :نتناول الدور الر�شايل للمغرتبني:

تطرقنا  والــذي  االأول  املحور  يف  احلديث  احلديث  انتهى 
فيه اىل هدف الدين من احلياة، لن�سل اىل املحور الثاين 
واملتعلق باأبناء االإ�سالم املغرتبني، ودورهم يف ن�سر تعاليم 

اال�سالم احلقيقية يف البلدان التي يعي�سون فيها.
يف  املغرتبني  وبناتنا  اأبنائنا  من  هائال  عــددا  منلك  اإننا 
كان  و�سواء  العمل،  اأجل  من  اإو  الدرا�سة  اجل  اخلارج من 
اأو  �سلبية  فهل هو ظاهرة  دائما  ام  موؤقتا  االغــرتاب  ذلك 

ظاهرة اأجابية؟! 
وله  ذلك  يوؤيد  ،والدين  اأجابية  ظاهرة  باأنه  املوؤكد  ومن 

موقف يف ذلك؟! بل ويدعم ذلك!

و�شنتحدث عن هذا من خالل اأمرين:
الأمر الأول: ت�سجيع الدين لالغرتاب الأجل الدرا�سة اأو 

الأجل العمل، وهذه الظاهرة لها منطلقات مهمة:
االمتداد  عن  يعرب  االغــرتاب  هذا  اأن  الأول:  املنطلق   
اأن  االأول  املــحــور  ذكــرنــا يف  وقـــد  لــالإ�ــســالم  احلــ�ــســاري 
اأبنائنا تعبري  اإىل بناء ح�سارة، فاغرتاب  االإ�سالم يهدف 
وجود  لوال  اأنه  مبعنى  لالإ�سالم،  احل�ساري  االمتداد  عن 
اأثرا  راأينا  ملا  ال�سرق  بــالد  ويف  الغرب  بــالد  يف  امل�سلمني 
و�سفرهم  امل�سلمني  فاغرتاب   ، البالد  تلك  يف  لالإ�سالم 
تعرب  وال�سرق ظاهرة  الغرب  دائما يف  اأو  موؤقتا  واإقامتهم 

اإىل  ميتد  االإ�سالم  واأن  لالإ�سالم  احل�ساري  االمتداد  عن 
جميع اأرجاء االأر�ص.

املنطلق الثاين:الأن هذا مظهر لعزة االإ�سالم وامل�سلمني!! 
فكيف ذلك؟!

، ومهند�ص  اإذا كان عندنا طبيب متدين  اجلواب مبثال.. 
متدين، وعامل نووي متدين، و معماري متدين و حتى فنان 
متدين، و�سافر اأبناوؤنا املتدينون اإىل الغرب واكت�سبوا هذه 
الكفاءات وعادوا اإلينا كفوئني متدينني، فعودتهم تعني اأن 
التدين و�سع ب�سماته على خمتلف احلقول فناأتي اإىل حقل 
الطب فنجد املتدين ، وكذلك يف حقل الهند�سة فالفيزياء 
وغري ذلك من احلقول العلمية، وهكذا �ستنعك�ص ب�سمات 
فالطبيب  احلياة  حقول  خمتلف  على  واالإ�ــســالم  التدين 
املتدين يعك�ص تدينه يف طبه واملهند�ص املتدين يعك�ص تدينه 
 ِ يف عمله ، وهذا االأمر بحد ذاته مظهر لعزة االإ�سالم{َوهلِلَّ

ُة َوِلَر�ُسوِلِه َوِلْلُموؤِْمِننَي} . اْلِعزَّ
العمل  اأو  الدرا�سة  الأجل  االغــرتاب  الثالث:اإن  املنطلق 
اال�سباب  حول  ت�ساوؤل  وهنا  الثقايف،  االأفــق  يف  �سعة  يخلق 
ثقافته،  يتخبط يف  االأ�سف-  مع   - منا  كثريا  التي  جعلت 
منطقة  يف  والتقوقع  البلد؟!  هذه  يف  متقوقع  الأنه  وال�سبب 
اأو اأفق خا�ص يجعل الثقافة �سيقة والذهن منغلقا  خا�سة 
اإىل  االإن�سان  خرج  اإذا  بينما  حمــددة  وق�سايا  اأمــور  على 
اأو ال�سرق واأنفتح ذهنه على ثقافات متنوعة وعلى  الغرب 
افقه  اأت�سع  متنوعة  وتقاليد  عــادات  وعلى  خمتلفة  اأديــان 
م�سقول  بذلك  فاأ�سبح  الثقافية  ذهنيته  وات�سعت  الثقايف 
يتمثل  ذلــك  ويف  الثقافة،  نا�سج  اخلــربة  نا�سج  املوهبة 

ال�ساعر بقوله:
ْب عن الأوطان يف طلب العلى                 تغرَّ

         و�شافر ففي الأ�شفار خم�ص فوائد
، واكت�شاب مــعي�شة   ج غمٍّ َتَفرُّ

                 وعلم، واآداب، و�شحبة ماجد
 ولذلك ورد عن االإمام اأمري املوؤمنني)عليه ال�سالم(:"اأعقل 
ي�ستفيد  الذي  اأن  اإليه" اأي  النا�ص  عقول  جمع  من  النا�ص 
خربة  ويكت�سب  اأكــرث  جمتمعات  يــرى  من  هو  اأكــرث  خــربة 
اأكرث ويكت�سب ثقافة اأكرث فهو اأعقل النا�ص يف منظور اأمري 

املوؤمنني )عليه ال�سالم(.
املنطلق الرابع: اأن االغرتاب متثيل وت�سيد للدين، الأن 
املغرتب ال ميثل نف�سه اإمنا ميثل دينه وبلده وقيمه وتراثه، 
االأخر،  املجتمع  يف  يذوب  ال  اأن  اأغرتب  اإذا  االإن�سان  فعلى 
واإن   ، املغرتبات  وبناتنا  املغرتبون  اأبناوؤنا  هنا  واملخاطب 
دينه  وهو ت�سيد  ر�سايل خطري  دور  بعنقه  اأنيط  املغرتب 
وقيمه ومبادئه واأخالقياته واظهارها بالقول والعمل لذلك 

املجتمع االأخر.
اإذا  فاالإن�سان  ال�سخ�سية،  لقوة  بيان  االغرتاب  اأن يف  كما 
كان يف بيته ال تتبني قوة �سخ�سيته الأنه يعي�ص بني اأهله وبني 
اأخوانه فمتى تتنب �سخ�سيته بال�سكل االأمثل واالأكمل؟! ويتم 
ذلك اإذا انف�سل عن االأ�سرة وعا�ص وحده يف بالد تختلف 
عن بلده من حيث العادات والقيم والثقافة، فيعي�ص �سراعا 
املجتمع  مع  التاأقلم  وبني  ودينه  هويته  على  احلفاظ  بني 
�سخ�سيته،  لقوة  واالمــتــحــان  املحك  هــو  وهــذا  اجلــديــد، 
ال�سامدة  االإرادة  و�ساحب  ال�سخ�سية  القوة  ف�ساحب 
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اأن يوفق بني احلفاظ على هويته وبني  هو الذي ي�ستطيع 
التاأقلم مع املجتمع الغربي اجلديد.

 اأما االإن�سان الذي يذوب يف املجتمع الغربي وين�سى ثقافته 
وين�سى هويته فاإنه ال ميتلك �سخ�سية، وكذلك من يعي�ص 
منعزال ال يختلط باأحد وال يقيم عالقة مع اأحد ملاذا؟! الأن 
قوة ال�سخ�سية وقوة االإرادة معناها اأن تقوم بالتوفيق بني 
احلفاظ على هويتك وبني التاأقلم مع هذا املجتمع ، واإن 
اخلميني  فاالإمام  نقي�سك!!  على  واملجتمع  متدينا  كنت 
)قد�ص �سره(عندما �سافر اإىل فرن�سا قبل الثورة وجل�ص 
يف حميطهم اخلا�ص بهم، ف�سادف اأن مر اأ�سهر عيد من 
كيف  معه:  ملن  فقال  فرن�سا،  يف  عليها  املتعارف  االأعياد 
يتعاملون معه   : قالوا  العيد؟  الفرن�سيون مع هذه  يتعامل 
على  يوزعها  ورد  باقة  يحمل  �سخ�ص  فكل  الــورد  بتوزيع 
اأ�سدقائه اأو على جريانه، قال: ونحن اأي�سًا �سنقوم بتوزيع 
مع  متاأقلمون  اأننا  لهم  لنظهر  جرياننا  على  ورد  باقات 
نحافظ  جهة  من  فنحن  ليحبوننا،  نحبهم  واأننا  عاملهم 
على هويتنا وتراثنا ومن جهة نتاأقلم مع املجتمع االأخر مبا 
ال ي�سطدم مع الدين ومبا ال ي�سطدم مع املبادئ، وهذا 
منوذج حي يف قدرة االإن�سان على التاأقلم ويف التوفيق بني 

هذين االأمرين.
وبالدور  املــغــرتب  بر�سالة  يتعلق  ممــا  الثاين:  الأمــر 
موؤ�س�سة  اأو  جلنة  اإىل  نحتاج  فنحن  للمغرتب،  الر�سايل 
ترعى املغرتبني برغم اأن عندنا االآن اجلمعيات اخلريية 
االأهلية  اجلمعية  تفتح  لو  حبذا  ولكن  االأهلية،  واللجان 
حياتنا  يف  مهمة  نقطة  هذه  الأن  املغرتبني  لرعاية  جلنة 

اأن  وميكن  كمغرتبني  �سلوكنا  وعلى  جمتمعاتنا  على  توؤثر 
يعزى ذلك اىل؟!

اأوًل: اإن املغرتبني قد يحتاجون اإىل حاجات مادية ما�سة 
ال ت�ستطيع املنحة اأو البعثة من الدولة توفريها لهم اأو ال 
يتلكاأ  اأن  وبدل  لهم،  توفريها  االأ�سرة  اأو  االأهــل  ي�ستطيع 
فاإن  خطرية  منعطفات  ويعي�ص  درا�سته  يف  املغرتب  هذا 
احلاجات  بع�ص  تغطية  يف  مب�ساعدته  تقوم  اللجنة  هذه 

املادية.
الأنه  متجدد  روحــي  ر�سيد  اإىل  يحتاج  ثانيًا:املغرتب   
ــارة واالأغـــراء، ويحيط به  االإث اأجــواء عامل من  يعي�ص يف 
عامل وجمتمع يعر�ص عليه الكثري من االإثارات واالإغراءات 
فاإنه  وال�سهوات  االإغــراءات  هذه  يتحدى  ولكي  ال�سهوية، 
تظهر  وهنا  واأخــرى،  بني فرتة  روحــي  ر�سيد  اإىل  يحتاج 
اأبنائنا  اإىل  ومبلغني  وخطباء  علماء  اإر�سال  اىل  احلاجة 
درو�سا  لهم  ليقدموا  املختلفة  ــن  ــاك االأم يف  املــغــرتبــني 
و  واالإغــراءات  التحديات  روحية يقوون بها على مواجهة 

االإثارات.
درا�سيا  ف�سال  ياأخذ  الغرب  اإىل  ال�سافر  اأن  ثالثًا:   
واأنظمته(  وعاداته  )تقاليده  اإليه  ي�سافر  الذي  البلد  عن 
وف�سال يف مهارة التعامل مع االآخرين من ديانات اأخرى 
اأن  يغرتب  اأن  قبل  للمرء  ينبغي  اأخرى؟!لذلك  وثقافات 
ياأخذ كور�سا)ف�سال درا�سيا( عن دينه كي ال يغرتب وهو 
ال يعرف �سيئا عن دينه! ككونه ال يعرف ال�سالة ومعناها 
كور�ص  اإىل  يحتاج  فمثلما  وفوائده!  واأ�سبابه  ال�سوم  وال 
عن اأجواء البلد الذي يريد اأن ت�سافر فيحتاج اإىل كور�ص 

تراثه، قيمه حتى يقوم بتج�سيد ذلك  ثقافته،  عن دينه، 
ت�سيدا وا�سحا" كونوا دعاة لنا بغري األ�سنتكم" كما ورد 
وال  لنا  زينا  ال�سالم(:"كونوا  ال�سادق)عليه  االإمــام  عن 

تكونوا �سينُا علينا".
 نرجع اإىل النقطة االأ�سا�سية لنقول: اإن االإ�سالم ال يتمركز 
يف اأر�ص وال يتمركز يف �سعب وال يتقوقع يف مكان، لذلك 
عليك كم�سلم اأن متد جذورك واأن تبث تراثك واأن تن�سر 
قيمك يف كل مكان ال من خالل الكالم بل من خالل ال�سلوك 
اأَْنُف�ِسِهْم  َظامِلِي  امْلَاَلِئَكُة  اُهُم  َتَوفَّ ِذيَن  الَّ واال�ستقامة{اإِنَّ 
َعِفنَي يِف ااْلأَْر�ِص َقاُلوا اأَمَلْ  ا ُم�ْسَت�سْ َقاُلوا ِفيَم ُكْنُتْم َقاُلوا ُكنَّ
ِ َوا�ِسَعًة َفُتَهاِجُروا ِفيَها} ولذلك نرى حركة  َتُكْن اأَْر�ُص اهللَّ
عديدة،  ملناطق  متتد  امتدادية  حركة  واملر�سلني  االأنبياء 
كالنبي مو�سى)عليه ال�سالم( الذي اأنطلق من ار�ص م�سر 
اإىل اأر�ص فل�سطني ون�سر تعاليم ودين اهلل هناك ،والنبي 
اإىل  مكة  اأر�ــص  من  واآله(انطلق  عليه  اهلل  حممد)�سلى 
اأكرث  الأنها كانت  وبنى دولته يف مدينة يرثب  اأر�ص يرثب 
اأمري  االإمام  اأما  االإ�سالمية،  الدولة  الإقامة  وكفاءة  اأهليه 
املوؤمنني علي )عليه ال�سالم(فقد نقل اخلالفة من املدينة 
اإىل الكوفة معتربا الكوفة هي عا�سمة اخلالفة الأنها كانت 
اآنذاك وهذا هو مقت�سى احلكمة ومقت�سى  الت�سيع  مركز 
ح�سن االإدارة، ولذلك راأى االإمام احل�سني)عليه ال�سالم( 
اأن منطلق ثورته لي�ص املدينة ولي�ص مكة واإمنا منطلق ثورته 
اأر�ص اأخرى، هي اأر�ص اأبيه اأمري املوؤمنني)عليه ال�سالم( 
ف�سافر لتلك االأر�ص لكي يكون قربه �سعلة للزوار وللثائرين 

واالأحرار على مدى الع�سور.
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• �سادق مهدي ح�سن

 َت�شويف التَّوَبة.. 
ملاذا ؟  

الباقر -عليه  الإمــام  ــن  َوَرَدع  
 ، َوالتَّ�شويف )اإّيــاَك  ال�شالم-: 
َفاإنَّه َبْحٌر َيْغَرق فيه الَهلكى(..

فري�شًة  الإن�شان  يقع  ما  غالبًا 
واإ�شاعة   )التاأخ( للت�شويف 
فر�ص ا وترا يكرر بعجز 
لفعلت  كذا  كان  :)لو  وح�شرة 
كذا وكذا( ودائمًا ما يكون ذلك 
وا�شتحالة  الأوان  فــوات  بعد 
ملا  م�شتاء   التدارك..فيكون 

فر يف حق نف�شه.. 

 

نف�سه  الن�سان  ي��ورط  التي  الت�سويف  م��وارد  اأ���س��واأ  وم��ن 
التوبة عن املعا�سي وارتكاب الآثام حتى  تاأخري  فيها هو 
تقبل  ل  وعندها  منه  مفرَّ  ل  الذي  املوت  اأنياب  بني  يقع 
َبُة  و �َسِت التَّ التوبة وهذا ما ن�ضَّ عليه القراآن الكرمي ))َوَلي
ُت َقاَل  َو َر اأََحَدُهُم امل َئاِت َحتَّى اإَِذا َح�سَ ي َمُلوَن ال�سَّ ِللَِّذيَن َيع
َنا  َتد اأَع اأُوَلِئَك  اٌر  وُتوَن َوُهم ُكفَّ ِذيَن مَيُ آََن َوَل الَّ ُت ال ُتب اإِين
َلُهم َعَذاًبا اأَِليًما(()الن�ساء:18( ،ويقول اأمري املوؤمنني 
–عليه ال�سالم-: )ل دين مل�سّوف بتوبته( ولقد اأمر الباري 
عليهم  وفر�ض   ، حلظة  كل  يف  بالتوبة  عباده  -تعاىل- 
وبالتايل   ، بها  التعجيل 
تاأخر  ت��اأخ��ريه��ا ه��و  ف���اإن 
الإلهي  الأم����ر  اأداء  ع��ن 
يف  يعد  التوبة  يوؤخر  ومن 
لأمر  عا�سيًا  حلظة  ك��ل 

اهلل ، وتاركًا لطاعته.. 
الكرمي  القراآن  ح��ّذّر  وقد 
من ذلك يف اأك من اآية واأو�سح حالة من حالت الندم 
املتاأخر على ما �سيع املرء يف جنب اهلل مع عر�ض ردود 
خمتلفة من اهلل -تعاىل- لهم فمرة يكون الرد عتابًا وتارة 
يكون تقريعًا وتوبيخًا ومنها قوله تعاىل ))َحتَّى اإَِذا َجاَء 
ا ِفيَما  احِلً َمُل �سَ ي اأَعِجُعوِن ، َلَعل ار ُت َقاَل َرب َو اأََحَدُهُم امل
ِم  َزٌخ اإِىَل َيو َبر َوَراِئِهم َها َكِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَها َوِمن ُت َكالَّ اإِنَّ َتَرك
�سورة  يف  تعاىل  وقوله  َعُثوَن(()املوؤمنون:100،99(  ُيب
َطِرُخوَن  َي�س فاطر وا�سفًا حالة ا�ستغاثة اأهل النار)َوُهم
 َمُل اأََومَل ا َنع َ الَِّذي ُكنَّ ا َغري احِلً َمل �سَ َنا َنع ِرج َنا اأَخ ِفيَها َربَّ
ِذيُر َفُذوُقوا  َر َوَجاَءُكُم النَّ َتَذكَّ  ُر ِفيِه َمن َيَتَذكَّ ُكم َما  ر ُنَعم
رٍي( وقوله �سبحانه يف �سورة الزمر  امِلِنَي ِمن َن�سِ َفَما ِللظَّ
 ِ اهللَّ ِب  َجن يِف  ُت  ط َفرَّ َما  َعَلى  َرَتا  َح�س َيا  �ٌض  َنف َتُقوَل   اأَن(
ُت  َهَدايِن َلُكن َ اِخِريَن  اأَو َتُقوَل َلو اأَنَّ اهللَّ ُت مَلَِن ال�سَّ ُكن َواإِن
ًة  َكرَّ يِل  اأَنَّ   َلو َعَذاَب  ال َتَرى  ِحنَي  َتُقوَل   اأَو   ُتَِّقنَي  امل ِمَن 
ِبَها  َت  ب َفَكذَّ اآََياِتي  َك  َجاَءت  َقد َبَلى   ِسِننَي� ُح امل ِمَن  َفاأَُكوَن 
َكاِفِريَن ( وهذا عني ما بينه -جّل  َت ِمَن ال َت َوُكن رَب َتك َوا�س
وعال- يف �سورة ال�سعراء حكاية عن اأهل النار)َفَلو اأَنَّ َلَنا 

ُوؤِمِننَي(..حيث يتمنون الرجوع اإىل دار  ًة َفَنُكوَن ِمَن امل َكرَّ
الدنيا ليعملوا ال�ساحلات ولكن هيهات هيهات.. 

ولعل من اأروع الآيات التي وردت يف ما ي�سبه هذا امل�سمون 
َعَلى  ُوِقُفوا   اإِذ َتَرى   َوَلو( الأنعام  �سورة  �سبحانه يف  قوله 
َنا َوَنُكوَن ِمَن  َب ِباآََياِت َرب َوَل ُنَكذ َتَنا ُنَرد اِر َفَقاُلوا َيا َلي النَّ
وا  ُرد ُل َوَلو َقب ُفوَن ِمن َما َكاُنوا ُيخ َبَدا َلُهم َبل  ِمِننَيُوؤ امل
اهلل  يبني  (..وهنا  َلَكاِذُبوَن   ُه��م�� َواإِنَّ ُه  َعن ُنُهوا  مِلَا  َلَعاُدوا 
يت�سف  التي  والوقاحة  والكذب  الطغيان  مدى  -تعاىل- 
باأعينهم  العذاب  راأوا  اأن  ،فبعد  املجرمون  اأولئك  بها 
ويطيعوه  باهلل  ليوؤمنوا  الدنيا  دار  اإىل  العودة  ومتنيهم 
ولو  هذا  ادعائهم  يف  كاذبون  اأنهم  الكرمي  القراآن  يقرر 
ُقّدر لهم اأن يعودوا للحياة لعادوا اإىل ع�سيانهم وعظيم 

جرمهم وطغيانهم !! 
يف  الطغيان  من  النوع  لهذا  م�سغرة  �سورة  جند  وق��د 
احلياة الدنيا اأي�سًا وعلى �سبيل املثال نلم�ض حني ال�ّسدة 
اأن الإن�سان ين�سى كل �سيء ويتجه منقطعًا اإىل اهلل تعاىل 
اإىل  يعود  اأّل  املغلظة  واملواثيق  العهود  اهلل  على  ويقطع 
عنه  يرتفع  اأن  ما  ولكن  والباطل  الغي  من  عهده  �سابق 
الباأ�ض حتى ينقلب راأ�سًا على عقب بل وقد يعود اإىل اأ�سواأ 
تعاىل  ..يقول  حق  بغري  وجتني  جرٍم  من  عليه  كان  مما 
يِف   ُتم ُكن اإَِذا  َحتَّى  ِر  َبح َوال  رَب�� ال يِف   ُكم ُ ُي�َسري ��ِذي  الَّ )ُهَو 
ِريٌح  َها  َجاَءت ِبَها  َوَفِرُحوا  َبٍة  َطي ِبِريٍح   ِبِهم َن  َوَجَري ُفلِك  ال
اأُِحيَط   ُهم اأَنَّ َوَظنوا  َمَكاٍن   ُكل  ِمن ُج  َو امل َوَجاَءُهُم  ٌف  َعا�سِ
َهِذِه   َتَنا ِمن ي َ اأَجن  َلِئن يَن  َلُه الد نَي  ِل�سِ خُم َ َدَعُوا اهللَّ  ِبِهم
يِف  ُغوَن  َيب  ُهم اإَِذا   اُهم َ اأَجن ا  َفَلمَّ  ، اِكِريَن  ال�سَّ ِمَن  َلَنُكوَننَّ 
اأدق  من  (يون�ض:22،23(..وهذه   ...  ق َ احل  ِ ِبَغري ���ضِ  أَر ال
النف�سية  الناحية  من  لالإن�سان  و�سفًا  املباركة  الآي��ات 
يف  يقع  حتى  بال�سوء  الأم���ارة  لنف�سه  ينقاد  اأّن���ه  وكيف 
والباأ�ساء..  ال�سدة  اإل عند  املحذور وعندها ل يذكر ربه 
وكل فرد- مهما عظمت �سيئاته ومعا�سيه- يرتدد يف قلبه 
اأحيانا  ينتابه  الأق��ل  على  اأو  وال�سالح،  التوبة  اإىل  نزوع 
اإىل رحاب الطاعة واللتزام،  اإىل العودة  �سعور بالرغبة 
بل اإنه قد ل يوجد فرد بحكم العقل اإل وهو يعلم يقينا اأن 
ال�ستقامة والطاعة خري من املع�سية والفجور،واأن اتباع 
تطيقه  ل  وعذاب  تلظى  نار  اإىل  بالعبد  يف�سي  ال�سهوات 
اجلبال.لكن هذا ال�سعور �سعيف ل ي�ستطيع مقاومة تيار 
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◄  يكتبها: حيدر املنكو�سي

ل يخفى على الكثري من املتابعني لالأحداث التي جتري يف منطقة 
دورا كبريا يف  دول عربية وغري عربية  تلعب  والتي  الأو�سط  ال�سرق 
تفجري املوقف ال�سيا�سي بغية فر�ض نفوذها والهيمنة الفكرية ويعترب 
الربيع ال�سلفي احد اأهم الأحداث وماتاله من ويالت لل�سعوب العربية 
فلم تكن حقا ربيع عربي �سيا�سي لن ال�سفة الدينية والطائفية قد 
فاحت رائحتها وان اخلارطة قد ُر�ِسمت قبل اأن يحرتق بو عزيزي يف 

تون�ض.
ومن هنا بداأت و�سائل الأعالم وخ�سو�سا بع�ض القنوات الف�سائية 
بتاأجيج  املواقف التي من �سانها اأن تثري ال�سغينة بني جميع الأطراف 
ديني  نطاق  على  يعمل  ومنها  �سيا�سي  نطاق  على  يعمل  من  فمنها 
لن  اإنها   - املتوا�سع  تقديري  ح�سب  و-  التي  الكربى،  الطامة  وهنا 
احلائط  بعر�ض  �ساربًة  ال�سخ�سية  مل�ساحلها  بل  ما  لطائفة  تعمل 
املّت�سلني  الوحيد هو كم عدد  العربية، همها  ال�ساحة  ما يجري يف 
وامل�ساهدين والتي تعتمد يف طرحها على ت�سعيد مواقف قد مّت طرحها 
م�سبقا وباأ�سلوب تهجمي رافعة �سعار الطائفية ول يهمها اأما اإذا كان 
املو�سوع الذي يتم مناق�سته ل يثري النعرة الطائفية اأو النعرة القبلية 
التي يت�سف بها بع�ض النا�ض. فيقوم اأ�سا�ض هذه الو�سائل على جمع 
التربعات اأو الدعم اخلارجي  وقد قامت بفتح مكاتب لها يف البلدان. 
واإننا نعلم  علم اليقني بان الإ�سالم قد ُبني على اأ�سا�ض ال�سلم ونبذ 
الفرقة والطائفية ومهما يّكن الطرف املقابل من حقد متجذر ل ينبغي 
مواجهته بالتهجم لأنه قد يزيد الطني بلة ويعمل على انفجار املوقف 

وخا�سة يف �سعب قد مر يف الكثري من احلروب.
و هل من املنطق اأن تكون هنالك قنوات ف�سائية قد مت بناوؤها وتاأ�سي�سها 
لأجل اأن ين�سر اإعالن باأنها قد اأفل�ست وترغب بجمع التربعات. فنحن 
�سعب �سبق وان خا�ض عدة جتارب يف جميع جمالت احلياة و حرب 
كادت اأن تقود العراق اإىل حرب �سوارع والتي كان �سببها اأقوام ياأجوج 
وماأجوج. لذا اأنا ل اعتقد اأن يكون هنالك فرد عراقي يوافق على الرجوع 
اإىل نف�ض النقطة التي ترغب اأغلب الدول املحيطة بنا اأن ترجعنا اإليها 
وعلى كل فرد اأن يعلم بان هنالك خمططات كثرية لتمزيق ال�سف 
العراقي الواحد من خالل ت�سويه �سورة امل�ستقبل للعراق اجلديد .       

 

ل يخفى على الكثري من املتابعني لالأحداث التي جتري يف منطقة 

نعم للطائفية!!   

 الهوى الراب�ض على الفوؤاد واجلوارح بل اإن املعاقر للفاح�سة واملع�سية ي�سعر وهو 
متلب�ض بها بظلمة يف قلبه و�سعور بالأ�سى يلذع فوؤاده يف حني توؤزه ال�سياطني ونف�سه 
اإىل ندم  يوؤول هذا  اإىل ن�سيان ذلك الأمل حتى ل  املتخاذلة عن الطاعة والنقياد 
ثم توبة..اإذا تقرر هذا نعود لل�سوؤال: ت�سويف التوبة..ملاذا ؟ و ملاذا ل  تتحول هذه 
امل�ساعر التي تخفق يف القلوب اإىل توبة �سادقة وعودة حقيقة اإىل اأفياء ال�ستقامة 

والطاعة ؟
ذر ا الأخ ة م الأ�سباب ومنها : 

1-احل�سابات اخلاطئة التي تقلب املوازين وجتعل لذة املع�سية وطعم ال�سهوة اأغلى 
واأحلى من جنة عر�سها ال�سموات والأر���ض  وجتعل من العاجل مهما كان حقريا 

اأ�سمن من الآجل فاأي خ�سران اأعظم من هذا ؟! 
2- مد حبال الأمل و عدم  ورود املوت على الفكر اأبدًا وكاأن العبد خلق للخلود على 
الرغم من اأن هذا اأمر حمال .. وعندما تهب اأن�سام التوبة ي�سّدها بالقول ل زال  
يف العمر مت�سع واحلياة اأمامنا طويلة نتوب يف امل�ستقبل ولي�ض لنا يف هذه اجلموع 

الراحلة من الب�سر عظة وعربة.
3-القنوط :فاإن التاريخ الطويل من ال�سري يف مع�سية اهلل  يقع  حاجزًا دون توبة  
 ، اأعمالهم  �سوء  ب�سبب  عليهم  يغلق  للتوبة  التوفيق  باب  اأن  اأي  النا�ض  من  الكثري 
فحني تخطر له التوبة يذكره ال�سيطان ب�سجالته ال�سوداء وتاريخه املظلم ومعا�سيه 
وفجوره ، وفواح�سه ومنكراته ويقول له: مالك وللتوبة وال�ستقامة واأين اأنت منها 
يا �ساحب املنكرات، فما يزال به حتى يحول بينه  وبني التوبة وقد نادي اهلل عباده 
بنداء وا�سح لي�ض فيه لب�ض ول غمو�ض  ول يحتاج اإىل تف�سري  وبيان فقال جل ذكره: 
ِفُر  َيغ َ ِ اإِنَّ اهللَّ َمِة اهللَّ َرح َنُطوا ِمن َل َتق ُف�ِسِهم َرُفوا َعَلى اأَن ِذيَن اأَ�س )ُقل َيا ِعَباِدَي الَّ

ِحيُم( َغُفوُر الرَّ ُه ُهَو ال ُنوَب َجِميًعا اإِنَّ الذ
وعقابه  اأخ��ذه  �سدة  ن�سيان  مع  ومغفرته  عفوه  على  التعويل  و  اهلل  مكر  4-اأم��ن 
:فالإن�سان جمبول على املبادرة والإ�سراع باأداء ما يطلب منه عندما يخاف، وعلى 
التواين والتفريط اإذا اأمن، ولقد اأ�سار رب العزة اإىل هذا ال�سبب عند حديثه عن 
 ِتَيُهمَياأ ُقَرى اأَن ُل ال الكفار وم�سيهم يف كفرهم وباطلهم، فقال �سبحانه: )اأََفاأَِمَن اأَه
ًحى َوُهم َيلَعُبوَن  ِتَيُهم َباأ�ُسَنا �سُ َياأ ن ُقَرى اأَ ُل ال ه َباأ�ُسَنا َبَياًتا َوُهم َناِئُموَن  اأََواأَِمَن اأَ
اآخر  ا�ِسُروَن (.. ومن جانٍب  َ ُم اخل َقو ال اإِلَّ   ِ َر اهللَّ َمك َياأَمُن  َفاَل   ِ َر اهللَّ َمك ِمُنوا  اأََفاأَ  
فالإن�سان بعول غالبًا على اأن اهلل غفور رحيم ولكن ين�سى اأو يتنا�سى اأن اهلل �سديد 

�ِسِننَي(.  ُح َقِريٌب ِمَن امل ِ َمَة اهللَّ العقاب و )اإِنَّ َرح
نا  ِرم َمِة َواأَك ر ُ فاَن احل ِة َوِعر يَّ َق الن د َيِة َو�سِ �سِ َع َد امل فيَق الّطاَعِة َوُبع نا َتو ُزق َالّلُهمَّ ار 

ِتقاَمِة. س�ُهدى َوالِبال

  



سال ا د تق م
مهرجان ربيع الر�شالة الثقايف العاملي ال�شابع

 من اأجل ن�شر مبادئ ال�شالم ال�شامية ون�شر ال�شالم بني ال�شعوب لبد من 
التذك ب�شورة دائمة بقدوة الأ ومنقذ الب�شرية �شيد املر�شلني الر�شول 
الكرمي مد �شلى ا عليه واآله، فقد احتفل العا عند مرقدي �شبطي 
الر�شول الأعظم الإمام احل�شني واأخيه ابي الف�شل العبا�ص عليهما ال�شالم.

 • قيق : ف�سل ال�سريفي ـــ حممد الي�ساري 

الر�سالة  ربيع  مهرجان  يف  العامل  اأرجاء  من  وفود  والتقت 
�سيد  والدة  ذكــرى  يف  يقام  والــذي  ال�سابع  العاملي  الثقايف 
الكائنات، وا�ستمر املهرجان لثالثة اأيام للفرتة من 15 ــ17 
ربيع االأول 1434هـ املوافق 27 ـــ 29 كانون الثاين 2013م، 
القائمني باملهرجان وامل�ساركني فيه من  تكاتفت فيه جهود 

باحثني ورجال دين وفنانني واأ�ساتذة و�سعراء.
اللجنة  ــوؤول  مــ�ــس الــتــقــت  احلــ�ــســيــنــيــة(  ــة  ــرو�ــس )ال جمــلــة 
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ال�سابع  العاملي  الثقايف  الر�سالة  ربيع  ملهرجان  االإعالمية 
االأ�ستاذ علي كاظم �سلطان ليتحدث  قائاًل" يف هذا العام 
كانت اال�ستعدادات مبكرة وجيدة حيث متت دعوة  الكثري 
من ال�سخ�سيات والوفود  من خمتلف دول العامل باالإ�سافة 
15 دولة  اأكرث من   الباحثني ميثلون  اىل م�ساركة عدد من 
موؤمتر  يف  للم�ساركة  واملذاهب  االديــان  خمتلف  من  وهم 
للفن  اي�سًا معر�سًا  ،وهناك  ال�ساد�ص   العاملي  االكادمييني 

الت�سكيلي".
م�سيفًا "ما مييز معر�ص  هذا العام هو انه اخت�ص بعر�ص 

�سلى  الكرمي  الر�سول  �سرية  تخ�ص  التي  الفنية  االن�سطة 
ال�سعراء  العديد من  كما متت دعوة  و�سلم   واآله  عليه  اهلل 
القراء  كبار  فيها  ي�سارك  قراآنية  ام�سية  اي�سًا  و�ستقام 

الدوليني". 
هذا  مهرجان  الإقامة  بابل  جامعة  مع  التعاون  مت  وبني" 
يكون  املهرجان  فيه  يقام  عام  كل  يف  املعروف  فمن  العام 
اأحدى اجلامعات وقد كان هناك  هناك تن�سيق وتعاون مع 
يف  اع�ساء  وهم  بابل  جامعة  يف  اال�ساتذة  مع  جيد  تن�سيق 

البحوث  باختيار  قاموا  وقد  والعلمية  التح�سريية  اللجنة 
وفق حماور البحث املو�سوعة".

ملوؤمتر  الدائمة  التح�سريية  اللجنة  رئي�ص  حتــدث  فيما 
البحوث  عــدد  عن  ال�سراج   حممد  الدكتور  االكادمييني 
امل�ساركة وموا�سيعها قائاًل" �سارك يف موؤمتر االكادمييني 
واالأجانب  العرب  الباحثني  من  العديد  ال�ساد�ص  العاملي 
فهناك 49 بحثًا من خارج العراق وبقية البحوث من داخله 
وعدد البحوث التي ا�ستلمتها اللجنة التح�سريية 122 بحثًا  
التي  واملحاور  املحددات  وفق  وذلــك  بحثا،   81 منها  ُقبل 

للموؤمتر".  العلمية  اللجنة  و�سعتها 
البحث  يكون  كيف  هو  الباحثني  اهتمام  جــّل  ان  وتابع" 
املحمدية  الــر�ــســالــة  قيم  ا�ستك�ساف  على  عينا  العلمي 
ودور  املذاهب  بني  ال�سلمي  التعاي�ص  تناولت  البحوث  وهذا 
القيم  تثبيت  وكيفية  املحمدية  الر�سالة  يف  امل�سلمة  املراأة 
الر�سالية كمفاهيم �سواء يف مناهج الرتبية والتعليم كذلك 
التطرف  فكر  ازالة  كيفية  اىل  والباحثات  الباحثون  نظر 
امل�ست�سرقون  بــه  قــام  مــا  املــثــال  �سبيل  فعلى  االديـــان  مــن 

واملتطرفون وو�سائل االعالم املغر�سة من ا�ساءة اىل النبي 
االكرم �سلى اهلل عليه واآله و�سلم وهنا ياأتي دور الباحثني 
خالل  من  املحمدية  الر�سالة  حقيقة  ــراز  الإب واملت�سدين 

الرد العلمي والبحثي وهذه اأف�سل طريقة للرد". 
م�سر  هــي  املــوؤمتــر  يف  �ــســاركــت  الــتــي  الــــدول  وبني" ان 
ال�سعودية  ولبنان  وال�سودان  وتون�ص  واملــغــرب  واجلــزائــر 

وفل�سطني واليمن وايرلندا ونيجر واإيران"..

ر�شالة تعاي�ص وت�شام 
الدكتور عبد الغني عبد الفتاح زهرة، من جامعة االزهر يف 
م�سر، حتدث خالل حفل افتتاح املهرجان عن قيم الر�سالة 
م�سلم  كــل  يف  يــرى  ان  كله  الــعــامل  نريد  قائاًل"  املحمدية  
تتج�سد  وان  و�سلم(  واآلــه  عليه  اهلل  )�سلى  اهلل  ر�سول  خلق 
�سكان  ن�سف  اال�ــســالم  اعتنق  فقد  الكرمية  اأخــالقــه  فيه 
االإ�سالم  باأخالق  متخلقون  م�سلمون  وكلهم  االر�سية  الكرة 
بخلق  تاأثروا  ولكنهم  واحد  م�سلم  جندي  اليهم  يذهب  فلم 
اال�سالم وخلق ر�سول اهلل )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( وجاء 

حممد لكي ين�سر ر�سالة التعاي�ص والت�سامح بني اجلميع ".

 نريد العا  
كله ان يرى يف كل 

 ق ر�شول ال م�شلم خ
)�شلى ا عليه واآله 

و�شلم(  
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واأهله  للعلم  انف�سهم  �سخروا  رجــال  هناك  طاملا  وتابع" 
العبا�سية  و  احل�سينية  العتبتني  يف  م�سايخنا  حال  هو  كما 
مرفوعة  ور�سوله  اال�سالم  ن�سرة  راية  �ستظل  املقد�ستني 
ال�سكر  لهم  اقــدم  اخلــارج  دول  من  احل�سور  عن  ونيابة 
يف  ذلك  يجعل  ان  اهلل  داعيًا  ال�سيافة  كرم  على  اجلزيل 
موازين ح�سناتهم وان يجعلهم ن�سرًا لل�سالم وامل�سلمني". 

 رجل �شالم وبة.. 
يف  دبلن  جامعة  مــن  باتريك  كــريان  الدكتور  الق�ص  اأمــا 
ايرلندا قال يف كلمته بحفل االفتتاح "نحن م�سيحيون نكن 
احرتامًا للنبي حممد )�سلى اهلل عليه واآله و�سلم( كرجل 

�سالم وحمبة وت�سامح بني ال�سعوب كافة".
مبينًا "اأن من يريد اأن ميار�ص حقه يف املطالبة باحلريات، 
واله(  عليه  اهلل  )�سلى  حممد  النبي  من  يتعلم  اأن  عليه 
والت�سامح  املحبة  اإىل  الــدعــوة   وكيفية   ، احلرية  طريق 
املحمدية  الر�سالة  جعلت  التي  ال�سمات  فتلك   ، والتعاي�ص 
االإن�سانية  االأمة  وجعلت   ، االأر�ص  بقاع  من  كثري  تنت�سر يف 

تهتف باالإ�سالم العظيم اإىل اليوم".
واأو�سح "نحن كم�سيحيني نكن كل االحرتام والتقدير لهذه 
امل�سلمني  كل  ونقدر  نحرتم  كذلك  العظيمة  ال�سخ�سية 
الذين يجعلون منه قدوة ونهج فهو قائد عظيم �سحى من 

اأجل ال�سالم فهو رجل ال�سالم االأول".
االإرهاب  ملحاربة  �سويًا  نعمل  اأن  نتمنى  حديثه"  واأختتم 
وتمعهم  اأخــــوان  واملــ�ــســيــحــيــون  فامل�سلمون  والــتــطــرف 
وتــربــطــهــم روابــــط ومــ�ــســرتكــات اأهــمــهــا هــو اأن ربــنــا هو 
االإن�سان  وكرامة  ال�سالم  اأجــل  من  نعمل  اأن  فيجب  واحــد 

وحقوقه".

   تو�شيات املوؤمترين 
ع�سو اللجنة التح�سريية ملوؤمتر االكادمييني العلمي العاملي 
وما  املوؤمتر  عن  حتدث  اجلنابي،  قي�ص  االأ�ستاذ  ال�ساد�ص 
موؤمتر  اقــيــم  املــهــرجــان  فعاليات  قائاًل"�سمن  يحتويه 
وبالتن�سيق مع جامعة  ال�ساد�ص  العاملي  العلمي  االكادمييني 
املعرفة  عني  العلمي  )البحث  �سعار  حمل  واملــوؤمتــر  بابل 
"ا�ستمرت  مو�سحًا  املحمدية(.  الر�سالة  قيم  ال�ستك�ساف 
فعاليات املوؤمتر االكادميي ليومي 28 ــ 29 /2013/1 بواقع 
ختامية  وثالثة  م�سائية  واأخــرى  �سباحية  افتتاحية  جل�سة 
خالل  ومت  املهرجان،  من  االخــري  اليوم  �سباح  يف  كانت 
من  املقدمة  العلمية  البحوث  من  الكثري  مناق�سة  املوؤمتر 
والباحثني  العراقية  العراقيني يف اجلامعات  الباحثني  قبل 
واأقيمت  املهرجان  فعاليات  امل�ساركني يف  واالأجانب  العرب 
اجلل�سات البحثية يف قاعة خامت االنبياء بالعتبة احل�سينية 

املقد�سة".
اجلنابي  اأو�سح  املوؤمترون  بها  خرج  التي  التو�سيات  وعن 
ل�سخ�سية  رة  املتكرِّ االإ�ساءة  ا�ستنكار  حول"  تكر�ست  اأنها 

غر�ص  يف  االإ�سرتاتيجية  احللول  وتبّني  االأعظم  الر�سول 
تعمل  بــرامــج  و�سع  وكــذلــك  االإن�سانية  اإحـــرتام  مفاهيم 
احلوار  اىل  والدعوة  ــان  االأدي بني  امل�سرتكات  تفعيل  على 
التعريف  �سرورة  على  والتاأكيد  ــان  االدي حرّية  واإحــرتام 
املرئية  االإعـــالم  و�سائل  خــالل  مــن  احلقيقي  بــاالإ�ــســالم 
ال�سالم  اإ�سم  يحمل  األــكــرتوين  موقع  واإن�ساء  وامل�سموعة 
يف  املــوؤمتــر  هــذا  عقد  ا�ستمرار  ،واأخـــريًا  االإن�ساين  العاملي 

كربالء املقد�سة ب�سكٍل دوري".

 معر�ص للفن الت�شكيلي.. 
م�سوؤول معر�ص الفنون الت�سكيلية فرا�ص الن�سراوي حتدث 
الثقايف  الر�سالة  ربيع  مهرجان  فعاليات  �سمن  قائاًل" 
والذي  الت�سكيلية  للفنون  معر�سًا  اقامة  مت  ال�سابع  العاملي 
والزخرفة  العربي  باخلط  يعنى  االول  جناحني  من  يتكون 
"وقد  مبينًا  الفني.  الت�سوير  جناح  والــثــاين  اال�سالمية 
يعود  وذلــك  واالبــداع  بالروعة  امل�ساركة  االعمال  متيزت 
الفنانيني  كبار  من  جمموعة  قبل  من  الوا�سعة  للم�ساركة 
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من  العراق  خارج  ومن  العراقية  املحافظات  خمتلف  من 
الدول العربية واالوروبية". 

وتابع" وبلغ عدد االعمال الفنية امل�ساركة باملعر�ص بحدود 
اكرث  الت�سكيلية  الفنون  لوحات  عدد  فكان  فني  عمل   200
كان  فقد  الفني  الت�سوير  جناح  اما  فنية  لوحة   100 من 
م�سيفًا  فنية.  �سورة   100 من  اكرث  امل�ساركة  ال�سور  عدد 
يفتح  مرة  الأول  انه  العام  هذا  معر�ص  مييز  ما  اهم  "ان 
هناك  كان  ان  ي�سبق  فلم  البانوراما  �سور  مل�ساركة  املجال 

معر�سًا يعنى مبثل هذه االأ�ساليب وال�سور الفنية".
الفنية  االعــمــال  الختيار  �ــســروط  عــدة  و�سعت  واأردف" 
الفني  العمل  يكون  ان  يف  االول  ال�سرط  فكان  امل�ساركة 
و�سلم(،  ــه  وال عليه  اهلل  )�سلى  حممد  بالنبي  خمت�سا 
ــاين هــو عـــدم قــبــول االعـــمـــال الــتــي تكون  ــث ــ�ــســرط ال وال
يليق  العمل  يــكــون  ان  والــثــالــث  مــ�ــســورة،  او  م�ستن�سخة 
و�سعت  وقد  العظيمة،  واملنا�سبة  املقد�ص  املكان  مب�ستوى 
ــال فكان  جلــنــة اكــادميــيــة خــا�ــســة لــفــرز واخــتــيــار االعــم
ومن جمعيات  بغداد  اال�ساتذة من جامعة  هناك عدد من 
من  جلنة  وكــذلــك  العراقية  املحافظات  يف  اخلطاطني 

للت�سوير". العراقية  اجلمعية 

 اأ�شداء املهرجان 
الدرا�سات  ق�سم  رئي�ص  حــافــظ،  لفتة  ح�سني  الــدكــتــور 
فعاليات  عن  حتدث  الكوفة،  درا�سات  مركز  يف  والبحوث 
امتاز  فقد  املهرجان  بفعاليات  يتعلق  "مبا  قائاًل  املهرجان 
البحوث  طبيعة  خالل  من  العالية  واجلودة  التنظيم  بدقة 
املهرجان  هذا  ا�سبح  فقد  وعامليتها  ونوعيتها  امل�ساركة 
يو�سل  ان  املهرجان  هــذا  ا�ستطاع  وقــد  عامليًا  مهرجانًا 
باأ�سره  العامل  اىل  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  االمام  ر�سالة 
واظهار روح الت�سامح واظهار احلب واالخوة والتعاطف مع 
وهي  االخرى  ال�سماوية  والديانات  املذاهب  ا�سحاب  بقية 
الذي  ال�سالم(  )عليه  احل�سني  االمــام  بها  نــادى  ر�سالة 
"وميتاز  م�سيفًا  الدين،  هــذا  ن�سرة  اجــل  من  ا�ست�سهد 
ان  نعلم  ونــحــن  املتميز  االعــالمــي  باحل�سور  املــهــرجــان 
ا�ستطعنا  ملا  االعــالم  فلوال  جدًا  مهمة  ر�سالة  له  االعــالم 
ان نو�سل ر�سالتنا اىل خمتلف انحاء العامل اذًا فاالإعالم 
على  وتقع  املوؤمتر  هذا  اح  يف  جدًا  مهما  �سريكا  يعترب 

عاتقه م�سوؤولية مهمة تتمثل يف االمانة واالخال�ص يف نقل 
ال�سورة ال�سحيحة والوا�سحة عن الدين اال�سالمي ".

امل�ساركة  والبحوث  احل�سور  يف  تنوع  "هناك  واأ�ــســاف 
عالقة  يناق�ص  ان  حــاول  البحوث  هــذه  بع�ص  ان  فنجد 
بحوث  هكذا  ومثل  ال�سماوية  الديانات  ببقية  اال�سالمية 
امل�سلمني هم  ان  االخر  يفهم  كبرية جدًا حتى  فائدة  فيها 
االخرين  على  والتجاوز  العنف  يحبون  وال  م�ساملون  انا�ص 
ويكنون  االخرى  ال�سماوية  الديانات  ا�سحاب  ويحرتمون 

لهم احلب واالحرتام ".   
اليمن"  من  طــواف  هــادي  اخلالق  عبد  الدكتور  الباحث 
من  عــدد  اكــرب  جمع  مبهام  يقوم  املهرجان  ان  يف  ال�سك 
العامل  انــحــاء  جميع  مــن  واملفكرين  والباحثني  املثقفني 
وتزاوج  تالقح  يكون  وبالتايل  بع�ص  اىل  بع�سهم  ويعرف 
الإدامـــة  كافية  جـــذور  على  احلــ�ــســول  ويــتــم  االفــكــار  بــني 
واجلامعات  املقد�ستان  والعتبتان  اال�سالمية  الــوحــدة 
املثقفني  من  املنحى".م�سيفًا" اأمتنى  بهذا  تفكر  العراقية 
ان يزيدوا من م�ساركاتهم وبحثوهم الن مقا�سدها �سامية 

ونبيلة  و�ستوؤدي بنا اىل و�سع اأف�سل". 
قال"  تون�ص  من  غيلويف  الهادي  الدكتور  االأ�ستاذ  الباحث 
كمنا�سبة  عظيمة  منا�سبة  ويف  مهرجانات  هكذا  اقامة  ان 
االفكار  تبادل  يف  حركية  تخلق  ال�سريف  النبوي  املولد 
فتح�سل املثاقفة فالباحثون يبحثون عن ف�ساءات ليقدموا 
الف�ساءات  هــذه  عن  يبحث  اأن  عليه  واملتلقي  اأفكارهم 
تقدمي  خالل  من  الباحث  ي�ستفيد  املتلقي  ي�ستفيد  وكما 

املالحظات".
مو�سحًا" ان كرثة البحوث املطروحة مل تتح املجال الكايف  
متديد  نتمنى  فكنا  النافع  واجلــدال  النقا�ص  من  للمزيد 
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فرتة املهرجان".
اال�ــســتــاذ الــدكــتــور رحــيــم حمــمــد الــبــهــاديل  مــن جامعة 
العظيمة  املــوؤمتــرات  مــن  املــوؤمتــر  هــذا  الب�سرة" وجــدت 
وتن�سيق  ترتيب  من  وجدت  ملا  كثريًا  ده�ست  وقد  واللطيفة 
للقاعة وللبحوث واخلدمات وال غرابة يف ذلك الن العتبتني 
اأرى من  املقد�ستني هما اللتان ترعان املهرجان".وتابع" انا 
ال�سروري اأن ترتجم هذه البحوث اإىل اللغات االأخرى وتن�سر من 
الر�سول  هو  من  الغرب  يعرف  اأن  فالبد  االإعــالم  و�سائل  خالل 

الكرمي �سلى اهلل عليه واآله و�سلم".

 ختام ربيع الر�شالة الثقايف العاملي 
ال�شابع بجملة من التو�شيات

العاملي  الثقايف  الر�سالة  ربيع  مهرجان  فعاليات  ختام  ويف 
للموؤمتر االكادميي  العلمية واملنظمة  اللجنة  ال�سابع اعلنت 
ع�سو  القاها  وقد  التو�سيات  من  جمل  ال�ساد�ص  العاملي 

اللجنة التح�سريية للموؤمتر الدكتور قي�ص اجلنابي وهي :

1- ي�ستنكر املوؤمترون كل اأ�سكال االإ�ساءات للر�سول الكرمي 
�سلى اهلل عليه واآله و�سلم . 

2- ت�سكيل هيئة اإ�سالمية عاملية لالإ�سالم، مب�ساركة علماء 
للعناية  املختلفة  والثقافات  احل�سارات  اأتباع  من  وباحثني 
اإىل  تدعو  التي  العاملية  القوانني  وو�سع  االإن�سان  بق�سايا 
�سكل  باأي  لها  التعر�ص  وعدم  واملذاهب  الديانات  احرتام 

من االأ�سكال.
من  ميكن  التي  الرتبوية  اال�سرتاتيجية  احللول  تبني   -3
والقيم  املفاهيم  بغر�ص  تعنى  عمل  برامج  ت�سميم  خاللها 

التي تربط باحرتام االآخر اأيًا كان معتقده .
4- و�سع برنامج ثقايف يعمل على تفعيل امل�سرتكات العامة 
الهوية  تعك�ص  التي  امل�سرتكات  واإيجاد  الفرعية  للثقافات 
ر�سمها  الــتــي  ال�سحية  غــري  الــنــظــرة  وتلغي  االإ�ــســالمــيــة 
االإعالم الغربي لالإ�سالم وامل�سلمني من خالل تبني برامج 
االإ�سالمية  �سيما  ال  االإعــالمــيــة  القنوات  يف  تخ�س�سية 

منها.
ال  العامل  بها  التي مير  الطبيعية  للتطورات غري  نتيجة   -5
تداعيات  من  عنها  نتج  وما   ، االإ�سالمي  العامل  دول  �سيما 
�سيكون لها وبالتاأكيد اأثر كبري ينعك�ص ب�سورة اأو اأخرى على 
نقرتح  عامة،  ب�سورة  االإن�سانية  وعلى  االإ�سالمية  ال�سعوب 
و)  اال�سرتاتيجية(  والدرا�سات  للبحوث  مركز   ( تاأ�سي�ص 
مركز ال�ستطالع الراأي ( على اأن يكون املركزان م�ستقلني 
حيادًا  املقد�ستني  العتبتني  من  اأكــرث  ولي�ص   ، وحمايدين 
كبرية  اأهمية  من  لهما  ملا  املقرتحان  هذان  تبني  ميكنهما 
احللول  واقـــرتاح  اخلــلــل  وت�سخي�ص  احلــقــائــق  تبيان  يف 

املنا�سبة.
ظاهرة  ملعاجلة  تطبيقها  ميكن  منا�سبة  اآليه  اإيجاد   -6
ال  الديانات،  كل  من  واملت�سددين  املتطرفني  عند  العنف 
�سيما االإ�سالم اإذ اإن هذه الظاهرة ما هي اإال نتيجة لتفاعل 
وثقافيةوهي  واجتماعية  واقت�سادية  �سيا�سية  عوامل  عدة 
االجتماعية  البنى  على  املدمرة  وتداعياتها  بظاللها  تلقي 
واالقت�سادية وال�سيا�سية للم�سلمني، من خالل حث الدعاة 
واملر�سدين على تبني اخلطاب املعتدل والذي يدعو بدعوة 

احلقيقية. االإ�سالم 
7- يو�سي املوؤمترون با�ستمرار اجلهد االأكادميي يف حماولة 
االإن�سانية  تواجهها  التي  بالتحديات  املتعلقة  تقدمي احللول 
يف كل مكان وحث اجلهات املعنية كـ)وزارات العليم العايل 
 ) العالقة  ذات  البحثية  واملوؤ�س�سات  والثقافة  والرتبية 

   اإن تو�شيات املوؤمتر اأّكدت:
 اأن الإ�شالم بريء من الأعمال الإرهابية 

التي ت�شيء لالإن�شانية اأينما  كانت!  
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يوؤكد  اإذ  الن�ساطات،  تلك  ملثل  الــالزم  الدعم  تقدمي  على 
ال�سماوية  وال�سرائع  الديانات  جميع  اأن  على  املــوؤمتــرون 
والعقل  والدين  واملال  النا�ص  حفظ  وحتقق  لرتاعي  جاءت 

للفرد واملجتمع. والعر�ص 
املذاهب  بني  بالتقريب  تعنى  التي  الدرا�سات  تفعيل   -8
يرتقي  ومبــا  العاملي،  وال�سلم  االأمــن  يخدم  مبا  واالأديـــان 
باالإن�سان نحو االأف�سل، اإذ اإن املوؤمتر يوؤكد على اإن االإ�سالم 
كما  طبيعيًا،  اأمــرًا  ال�سعوب  بني  واالختالف  التمايز  َيُعُدّ 
تدعو  عامة  ال�سماوية  الديانات  اأن  على  املوؤمترون  يوؤكد 
النا�ص،  بني  وامل�ساوات  العدل  مبادئ  واحرتام  اإىل احلوار 
املجتمع  �سمن  مذهب  اأو  ديــن  كــل  خ�سو�سية  واأحـــرتام 

الواحد.
وتطوير  العلمي  البحث  على  احلكومي  االإنفاق  زيــادة   -9
التعليم على اأ�س�ص حديثة ور�سينة مبا يرتقي باملجتمع نحو 
خالل  من  االأعمى  التطرف  ركب  عن  يبعد  ومبا  االأف�سل، 
يف  والدميقراطية  واحلرية  االإن�سان  حقوق  على  التثقيف 
والتي  االإ�سالمية  املعطيات  وفق  االأكادميية،  املوؤ�س�سات 
ملالك  ال�سالم  عليه  علي  االإمام  وعهد  املدينة  وثقيه  منها 
االأ�سرت النخعي ور�سالة احلقوق لالإمام زين العابدين عليه 

ال�سالم.
بالتعريف  الــعــنــايــة  اأهــمــيــة  عــلــى  املـــوؤمتـــرون  يــوؤكــد   -10
باالإ�سالم احلقيقي عرب و�سائل االإعالم املرئية وامل�سموعة 
تفعيل  العمل على  االإلكرتونية، و�سرورة  واملواقع  واملقروءة 

االإن�ساين،  العاملي  ال�سالم  اأ�سم  حتت  اإليكرتونية  مواقع 
دين  عــلــمــاء  مــن  اإ�ــســالمــيــة  �سخ�سيات  عليها  وتــ�ــســرف 
النا�ص  بني  والت�سامح  ال�سالم  فكرة  بث  لتبني  واأكادمييني 
ح�ساري  اإ�سالمي  مب�سروع  واال�سطالع  لالإن�سانية،  خدمة 
تبني  ومتميزة  هادفة  بو�سائل  وا�سح  منهاج  له  لل�سالم 
ال�سورة امل�سرقة لالإ�سالم، وحتاول اإزارة كل ما األت�سق به 

من افرتاءات تهدف اإىل ت�سويه �سور ته يف العامل.
االآتية:  امل�سارات  وفق  النبوية  ال�سرية  كتابة  تعاد  اأن   -11
وذلك  التاريخي،  وامل�سار  االإعالمي  وامل�سار  العريف  امل�سار 
ا�ستعمال  اأ�ساوؤوا  الذين  امل�ست�سرقني  اأمــام  الثغرات  ل�سد 
تعليق  ال  مـــادة  حتتها  وو�ــســعــوا  امل�سطلحات  مــن  كــثــريًا 
ب�سخ�ص النبي الكرمي �سلى اهلل عليه واآله بو�سفة ال ينطق 

عن الهوى والدين االإ�سالمي بو�سفة دينًا �سماويًا.
العميد  جملة  يف  املوؤمتر  يف  امل�ساركة  البحوث  طبع   -12

املحكمة. 
اهلل  �سلى  ــــرم  االأك الــنــبــي  والدة  ذكـــرى  اأ�ــســتــثــمــار   -13
منا�سباتها  الإقامة  كافة  الدولة  دوائــر  تبني  يف  واآلــه  عليه 
ملا  املبارك  االأ�سبوع  هــذا  يف  وعلماءها  مبدعيها  وتكرمي 
عن  ف�ساًل  امل�سلمني  حياة  يف  اأهمية  من  املنا�سبة  لهذه 
زواج  من  ال�سعيدة  منا�سباتهم  اإقامة  على  املواطنني  حث 

جماعي وكفالة يتيم خالل هذا االأ�سبوع.
14- يدعو املوؤمترون اإىل اال�ستمرار بتنظيم املوؤمتر �سنويًا 
وتاأثري  قد�سية  مــن  املــكــان  لهذا  ملــا  املقد�سة  كــربــالء  يف 

البيت  اآل  مــن  االإنــ�ــســاين  الــرقــي  قيم  ا�ستلهام  يف  فــعــال 
اآخر  واإعادة النظر يف عقد موؤمتر  ال�سالم  االأطهار عليهم 
لالأكادمييني �سمن فعاليات مهرجان ربيع ال�سهادة العاملي 

الذي كان معمواًل يف املهرجانات ال�سابقة.
بريء  االإ�سالم  اأن  على  توؤكد  هذا  موؤمترنا  تو�سيات  اإن   -15
من االأعمال االإرهابية التي ت�سيء لالإن�سانية بكل اأ�سكالها تلك 
االإ�سالم  �سورة  ت�سويه  منها  يراد  التي  والت�سرفات  االأعمال 
اإىل  االإ�سالم  ياأتي من�سجمًا مع نظرة  االإ�سالم  اأن  اإذ  امل�سرقة 

االإن�سان من حيث مكانته وتكرميه ومراعاة حقوقه.

  يوؤكد املوؤمترون 
على اأن الديانات 

ال�شماوية عامة تدعو 
اإىل احلوار واحرتام 

مبادئ العدل وامل�شاوات 
بني النا�ص  
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 ال�شي اأ�شامة العطار خطيب ح�شيني، در�ص العلوم الدينية على اأيدي علماء مذهب اأهل البيت عليهم 
ال�شالم، رغم اخت�شا�شه الذي هو بعيد عن الدرا�شة احلووية، حيث هو حا�شل على �شهادة الدكتورا يف 
الكيمياء، لكن ذلك  نعه من درا�شة الإ�شالم النا�شع الذي ثله اأئمة الهدى والإان من ذرية ر�شول 

ا وو�شيه اأم املوؤمنني عليهم ال�شالة وال�شالم.

في لقاء مع

الشيخ أسامة العطار

  اأهل البيت منه واّتبا علينا اأن ندعو اإىل �شبيل ا
من خالل تويف العقل واملنطق وامل�شاعر

•  حوار  : ف�سل ال�سريفي
 

اأربعينية االإمام احل�سني عليه ال�سالم االأخرية  خالل زيارة 
البيت  الأهــل  العزاء  تقدمي  يف  ي�ساهم  العطار  ال�سيخ  كــان 
عليهم ال�سالم، ف�سنحت الفر�سة ملجلة )الرو�سة احل�سينية( 

الإجراء احلوار التايل معه:

 التبلي حركة  ــد  كيف    

ال�شيعي يف الغرب وخ�شو�شًا كندا؟
كندا  يف  ال�سيعية   اجلالية  عمر  اإن    
فاأقدم  قائمة،  التبليغ  حركة  فــان  ــذا  ول �سنة   40 لـ  ي�سل 
اأما  تاأ�س�ست عام  1975،  املوجودة هناك   ال�سيعية  املراكز 
ي�سكنون  فهم  التبليغ  جمال  يف  النا�سطني  املقيمني  االأفــراد 
يف كندا قبل هذا التاريخ، وكان جل اهتمامهم هو احلفاظ 
االأر�ص  تلك  للمتواجدين على  بالن�سبة  ال�سيعية  الهوية  على 

البعيدة عن العامل اال�سالمي.
الذي  الثاين  اجليل  بداأ  املا�سية  الع�سر  ال�سنوات  يف  ولكن 
والعمل  اجلامعية  الــدرا�ــســة  خــالل  مــن  بالكنديني  يحتك 
والتبليغ  بالتعريف  بــداأ  الر�سمية،  واملوؤ�س�سات  الدوائر  يف 
ال�سالم ومنهجهم، ويف  البيت عليهم  اأهل  والتثقيف ملبادئ 
املقابل اأثرت اأحداث 11 �سبتمرب 2001 تاأثريًا �سلبيًا، حيث 

كانت هناك حملة �سد االإ�سالم وامل�سلمني عمومًا.
ومع االأ�سف ال�سديد دخلت االأيادي املتطرفة التي تريد تفريق 
امل�سلمني وهوؤالء من املح�سوبني على امل�سلمني ف�سار هناك 
ملفاهيم  الكنديني  بع�ص  جهل  بها  نواجه  جبهة  جبهتان، 
االإ�سالم ال�سمحاء، وجبهة اأخرى نواجه بها جهات  حتارب 
ال�سيعة اأتباع اأهل البيت عليهم ال�سالم، وتبقي اجلهل لدى 

فان  هيهات  ولكن  عندهم،  ال�سيعة  �سورة  وت�سّوه  الكنديني 
االأخالقي  وال�سمو  االإن�سانية  االأجانب  فيه  يرى  الذي  الواقع 
واالإمياين الأتباع اأهل البيت عليهم ال�سالم يجعلهم مييزون 

بني ال�سالح والطالح. 

 اّتباعها ما الأ�شاليب الواجب   

من قبل املبلغني لإحداث الأثر املطلوب؟
 هناك اأ�ساليب متعددة للتبليغ، فيتحتم  
توظيف و�سائل التوا�سل املتنوعة كالفي�ص بوك و تويرت وغريه 
والتبليغ  للتعريف  االأخــرى،  االجتماعي  التوا�سل  مواقع  من 

مبنهج اأهل البيت عليهم ال�سالم.
كما انه ميكن لبع�ص املوؤمنني من الذين لديهم اأموال كثرية 
اأن يوظفوها يف انتاج االأفالم وامل�سل�سالت التي تتناول �سرية 
االأنبياء واملع�سومني عليهم ال�سالم، لتحاكي عقول ووجدان 
باللغة  وامل�سل�سالت  االأفالم  تكون هذه  اأن  �سريطة  االآخرين 
اأُنتج  فلو  العامل،  يف  انت�سارًا  االأكرث  اللغة  كونها  االنكليزية، 
فيلم عن �سرية االإمام احل�سني عليه ال�سالم، وما جرى له يف 
واقعة الطف االأليمة الأحدَث ذلك تغيريًا كبريًا �سيوؤثر على 
اتاه العديد من النا�ص للدخول لالإ�سالم اأو تغيري وجهتهم 

نحو مذهب اأهل البيت اإن كانوا على غريه.. 

 كيف تقراأ اأهمية التوا�شل مع 

ال�شعائر احل�شينية؟ 
ال�سالم قدوة  االإمام احل�سني عليه  ان   
اأن  لذلك  وامل�سطهدين،  واملظلومني  االأحـــرار  لكل  وِعــربة 
االإمام احل�سني  زيارة مرقد  النا�ص من  الطغاة حاولوا منع 
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عليه  احل�سني  ا�سم  ذكر  حتى  منع  حاولوا  بل  ال�سالم،  عليه 
ال�سالم، الن جمرد ذكر ا�سمه ال�سريف يولد �سعور احلرية لدى 
االإن�سان ويعّرفه بقيمه االإن�سانية،  ولذا فاأن مواظبة ال�سباب 
على زيارة مرقده ال�سريف �ستخلق االنتماء احل�سيني، وكما 
اخلالئق(،  اأنفا�ص  بعدد  اهلل  اإىل  )الطرق  احلكمة  يف  جاء 
فالنا�ص يتوا�سلون مع اأهل البيت عليهم ال�سالم، بطرق �ستى 
اإىل  اال�ستماع  اأو  احل�سينية  املحا�سرات  اإىل  اال�ستماع  منها 

الرواديد احل�سينيني.

 اأن ينبغي  التي  ال�شورة  ما    

يعك�شها اأتبا اأهل البيت عليهم ال�شالم للمجتمعات 
الأخرى؟

 لقد قال الر�سول �سلى اهلل عليه واآله )امنا 
بعثت الأمتم مكارم االأخالق(، ويف حديث اآخر له قال )انكم 
لن ت�سعوا النا�ص باأموالكم ف�سعوهم بح�سن اأخالقكم(. وكنت 
ال�سرائح  وبقية  ال�سباب  اأخاطب  املحا�سرات  األقي  حينما 
جعفر،  او  علي  او  حممد  ا�سمَك  يكون  عندما  انه  واأُفهمهم 
كم�سلم،  لك  ينظر  بل  ال�سمك  يهتم  ال  الغربي  االإن�سان  فاإّن 
وعندما يحتك بك ويتعرف على اأخالقك فهو اإما اأن ينجذب 
اإىل االإ�سالم اأو ينفر منك ويكون ذلك ح�سب خلقك وتعاملك، 

فاأنت من متثِّل االإ�سالم.
دعاة  لنا  )كــونــوا  ال�سالم  عليه  ال�سادق  االإمـــام  قــال  وقــد 
�سامتني بغري األ�سنتكم( اأي اأن االإمام عليه ال�سالم يق�سد اأن 
ندعو النا�ص من خالل ت�سرفاتنا واأخالقنا، فاأحد االأ�ساليب 
التي جعلت النا�ص ينجذبون اإىل االإ�سالم هي اأخالق الر�سول 
�سلى اهلل عليه واآله، ويف االآية الكرمية التي خاطب اهلل بها 
ر�سوله الكرمي وهي )لو كنت ف�سًا غليظ القلب النف�سوا من 
مع  ورحمته  ولينه  الكرمي  الر�سول  اأخالق  على  تدل  حولك( 
املجتمعات  الذي جذب  هو  النهج  هذا  ان  على  وتدل  النا�ص 

املختلفة اىل اال�سالم.

 ما الر�شالة التي ينبغي لالإعالم 

الإ�شالمي اأن يوجهها اإىل غ امل�شلمني؟
اأمر  والتوا�سل  االإعــالم  و�سائل  دور  اأن    
الكرمي  الر�سول  زمــن  منذ  االأهمية  هــذه  تلت  وقــد  مهم 
ا�ستخدموا  اأمية  بني  اأن  حتى  ال�سالم،  عليهم  البيت  واأهــل 
ال�سالم وكذلك  االإمام احل�سني عليه  التعتيم االإعالمي �سد 
البيت  اأهل  ملحاربة  و�سّخروه  ا�ستخدموه  اأي�سا  العبا�ص  بني 

واأتباعهم وحمبيهم.
واأهل البيت عليهم ال�سالم من جانبهم وظفوا االإعالم اأي�سًا 
وعلينا  ال�سادقة،  ق�سيتهم  لن�سرة  ال�سعراء  �سخروا  حيث 
يفهمونها،  بلغة  الغربية  املجتمعات  نخاطب  اأن  اليوم  نحن 
احل�سينية  النه�سة  عن  لهم  نتحدث  اأن  املعقول  غري  فمن 
الأنه  يزيد  حــارب  ال�سالم  عليه  احل�سني  االإمـــام   اأن  ونقول 

ي�سرب اخلمر مثاًل فاملجتمع الغربي ال يرى م�سكلة يف تناول 
اأما  امل�سلمني  اإىل  يوجه  والــكــالم  اخلــطــاب  ــذا  وه اخلــمــر، 
املجتمع الغربي  فيفرت�ص اأن نحدثه عن جوانب اأخرى تتعلق 
مببادئ النه�سة احل�سينية، وهي العدالة وامل�ساواة وال�سدق 
اهلل  لعنه  يزيد  اأن  وكيف  احلق  واإحقاق  والنا�ص  النف�ص  مع 
كان ي�سلب حقوق النا�ص يف ذلك الوقت، ويدعو اإىل التمييز 
العن�سري واالجتماعي وميار�ص القمع �سد املعار�سني، ويقتل 
النف�ص التي حّرم اهلل تعاىل قتلها بغري حق. فهذه اجلوانب 
اأهمية كربى لدى املجتمعات الغربية وتقنعهم بعدالة  ت�سكل 
ق�سيتنا. وهم اإذا اقتنعوا بق�سية فاأنهم �سيدافعون عنها بكل 

قوة بع�ص النظر عن انها تعنيهم اأم ال.
واإذا اأردنا الدعوة اإىل االإ�سالم ينبغي  اأن نتاأمل االآية الكرمية 
واملوعظة احل�سنة وجادلهم  �سبيل ربك باحلكمة  اإىل  )واأدع 
بالتي هي اأح�سن( فهناك اأ�ساليب يف الدعوة كما هو وا�سح 
واملوعظة  واملنطق  العقل  لغة  هي  احلكمة  الكرمية،  االآية  يف 
احل�سنة لغة امل�ساعر، فالق�سية احل�سينية مثاًل هي املحرك 
لهذه اللغة، وعلينا اأن ندعو اإىل �سبيل اهلل واإتباع  اأهل البيت 

عليهم ال�سالم، من خالل توظيف العقل واملنطق وامل�ساعر. 

 هل هناك و�شائل اإعالم تغطي 

ن�شاطات اأتبا اأهل البيت عليهم ال�شالم يف كندا؟
نقل  يف  كبري  تق�سري  هناك  ب�سراحة    
االأحداث واالأخبار التي تتعلق باأتباع اأهل البيت، ويف ال�سحف 
واالإذاعات الكندية ال يتم التطرق اإىل ذلك خ�سو�سًا حدث 
مثل اإحياء ذكرى اأربعينية االإمام احل�سني عليه ال�سالم، وهذه 

احل�سود املليونية من الزائرين التي توؤدي الزيارة املباركة.
لذلك  ال�سالم  البيت عليهم  اأهل  اأتباع  تق�سرينا نحن  وهذا 
علينا اأن نتعاون جميعًا من اجل اإي�سال �سوت اأهل البيت وما 
يتعلق باإحياء ذكرهم عرب و�سائل االإعالم، وعلينا اأن نتوا�سل 
واملقاالت  باالأخبار  لهم  ونبعث  الكندية  االعــالم  و�سائل  مع 
واأن هناك كّتاب مميزين ميكن توظيفهم خلدمة  خ�سو�سًا 

الق�سية احل�سينية.


الطاق،  بــاب  حملة  يف  املقد�سة  كربالء  مدينة  مواليد  من 
درا�سته  واأكمل  ال�سن،  وهو �سغري  كندا  اإىل  والده  مع  هاجر 

حتى ح�سل على �سهادة الدكتوراه يف الكيمياء.
وتلّقى  االأمريكية  الو�ص  لو�ص  مدينة  اىل  ذلك  بعد  انتقل 
يد  على  احل�سينية  واخلطابة  احلــوزويــة  الدرا�سات  هناك 
ال�سيد  وولـــده  القزويني  مرت�سى  ال�سيد  اهلل  ــة  اآي �سماحة 

م�سطفى القزويني.
مل مينعه التوجه االأكادميي من درا�سة العلوم الدينية وخدمة 
املنرب، فمنذ 22 �سنة تقريبا وهو يف خدمة املنرب احل�سيني 

وتالوة القراآن.
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لقد اأ�شكل البع�ص على ما تعتقد الإمامية من اأّن الإمام املهدي املنتظر 
الأمر وت�شدى  مام  وا�شتلم  هـ،  �شنة 255  لد يف  و )عّجل ا فرجه( 
حتى  ال�شغرى  الغيبة  غاب  وقد  هـ.   20 �شنة  القيادية  مل�شوؤولياته 
 الرابع من ال�شفراء الأربعة وهو ال�شي 32 اأي �شنة وفاة ال�شف شنة�
ال�شمري )ر�شي ا تعاىل عنه( ثّم تلتها  اأبو احل�شن علي بن مد 
الغيبة الكى والتي ت�شتمّر اىل يومنا هذا، فاأّي فائدة من اإمام تٍف 
كان  قبله  الذين  الأئمة  مان  اأّن  مع  الظلم؟  رفع  على  يقدر  ل  عاجٍز، 
اأقرب للّر�شول الأكرم )�شّلى ا عليه واآله و�شّلم(، وقد هروا، وهذا 
ويادة  النبوة،  ع�شر  عن   لبعد فيه،  الإمام  هور  اإىل  اأحوج  الزمان 

اجلور فيه.
وقد اأجاب الكثري من علمائنا االأجالء على هذا االإ�سكال، واأبطلوه واأدمغوه، ونحن 

نورد لكم ثالثة من هذه االإجابات: 

بحث  كتابه  يف  )قد�ص(  ال�شدر  باقر  مد  ال�شهيد  ال�شّيد  يجيبنا 
حول املهدي عن هذا الإ�شكال:

اإاح  يف  ت�سّب  فرجه(  اهلل  )عّجل  غيبته  لطول  اجتماعية  فوائد  ثالث  هناك 
ومتّكن االإمام من ممار�سة قيادته بدرجة اأكرب.

الفائدة الوىل: الإعداد النف�شي لعملية التغي الكى.
مبعنى: اأّن عملية التغيري الكربى تتطّلب و�سعًا نف�سيًا فريدًا يف القائد املمار�ص لها 
م�سحونًا بال�سعور بالتفّوق، واالإح�سا�ص ب�ساآلة الكيانات ال�ساخمة التي اأُِعدَّ للق�ساء 
املغرّي من  القائد  قلب  يعمر  ولتحويلها ح�ساريًا اىل عامل جديد، فبقدر ما  عليها 
على  نقطة  جمّرد  باأّنها  وا�سح  واإح�سا�ص  ي�سارعها  التي  احل�سارة  بتفاهة  �سعور 
على  النف�سّية  الناحية  من  قــدرة  اأكــرث  ي�سبح  االإن�سان،  حل�سارة  الطويل  اخلط 

مواجهتها وال�سمود يف وجهها وموا�سلة العمل �سدها حّتى الن�سر.
ومن الوا�سح اأّن احلجم املطلوب من هذا ال�سعور النف�سي يتنا�سب مع حجم التغيري 
نف�سه، وما يراد الق�ساء عليه من ح�سارة وكيان، فكلما كانت املواجهة لكيان اأكرب 

وحل�سارة اأر�سخ واأ�سمخ تطّلبت زخمًا اأكرب من هذا ال�سعور النف�سي املفعم. 

وملّا كانت ر�سالة اليوم املوعود تغرّي عاملًا مليئًا بالظلم وباجلور، تغيريًا �ساماًل بكّل 
قيمه احل�سارية وكياناته املتنّوعة فمن الطبيعي اأن تفّت�ص هذه الر�سالة عن �سخ�ص 
ذلك  مواليد  من  لي�ص  �سخ�ص  عن  كله،  العامَل  ذلك  من  النف�سي  �سعوره  يف  اأكرب 
العامَل الذين ن�سئوا يف ظل تلك احل�سارة التي يراد تقوي�سها وا�ستبدالها بح�سارة 
العدل واحلّق، الأّن من ين�ساأ يف ظل ح�سارة را�سخة، تعّمر الدنيا ب�سلطانها وقيمها 
واأفكارها، يعي�ص يف نف�سه ال�سعور بالهيبة تاهها الأّنه ولد وهي قائمة، ون�ساأ وهي 
جّبارة، وفتح عينيه على الدنيا فلم يجد �سوى اأوجهها املختلفة، وخالفًا لذلك �سخ�ص 
وراأى احل�سارات  النور،  تلك احل�سارة  تَر  اأن  قبل  الدنيا  عا�ص  التاريخ  يتوّغل يف 
ذلك  راأى  وانهارت،  تداعت  ثّم  االأخــرى،  تلو  الواحدة  العامل  �سادت  التي  الكبرية 
ن الف�سل  بعينيه ومل يقراأه يف كتاب تاريخ، ثّم راأى احل�سارة التي يقّدر لها اأن تكوِّ
االأخري من ق�سة االإن�سان قبل اليوم املوعود، راآها وهي جذور �سغرية ال تكاد تتبنّي، 
ثّم �ساهدها وقد اتخذت موا�سعها يف اأح�ساء املجتمع الب�سري ترتّب�ص الفر�سة لكي 
تنمو وتظهر، ثّم عا�سرها وقد بداأت تنمو وتزحف وت�ساب بالنك�سة تارة ويحالفها 
التوفيق تارة اأخرى، ثّم واكبها وهي تزدهر وتتعملق وت�سيطر بالتدريج على مقّدرات 
وانتباه  بفطنة  املراحل  هذه  كل  عا�ص  القبيل  هذا  من  �سخ�سًا  فاإّن  بكامله،  عامل 
كاملني ينظر اىل هذا العمالق - الذي يريد اأن ي�سارعه - من زاوية ذلك االمتداد 

التاريخي الطويل الذي عا�سه بح�ّسه ال يف بطون كتب التاريخ.
ففرق بني ما لو يكون القائد املعّد لدابر الظلمة مولودًا يف ع�سر ُاّبهة ذلك الظامل 
اأكرث ما يرى  القائد موجودًا يف ع�سر �سابق. وما  لو كان  وهيمنته و�سطوته، وما 
�سعفهم  نقطة  اأّول  من  يعا�سرهم  الذين  الظلمة  من  الطويلة  املــّدة  هذه  خالل 
و�ساآلة و�سعهم واىل اأن ي�سلوا اىل نهاية طغيانهم واىل اأن ي�سمحّلوا مّرة اأخرى، 
ثّم يعا�سر اآخر االأو�ساع الظاملة التي بداأ اأي�سًا الطواغيت فيها باأدوار �ساآلتهم اىل 
اأن تفّرعنوا وكان هذا القائد ماأمورًا بتطهري االأر�ص منهم ومن اآثارهم ف�ستكون 
للقائد -عندئذٍ- نف�سّية متهّيئة وم�ستعّدة للعمل اجلاّد اأكرث مما لو فتح عينيه منذ 

البدء يف ع�سر اأّبهتهم و�سيطرتهم.

الفائدة الثانية: الإعداد الفكري وتعميق اة القيادّية.

ما الفائدة من اإمام 
غائب 14 قرنًا؟!

الالمي عبدالرحمن  • اإعداد: 
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مبعنى : اأّن التجربة التي تتيحها مواكبة تلك احل�سارات املتعاقبة واملواجهة املبا�سرة 
حلركتها وتطورها لها اأثر كبري يف االإعداد الفكري وتعميق اخلربة القيادّية لليوم 
املوعود، الأّنها ت�سع ال�سخ�ص املّدخر اأمام ممار�سات كثرية لالآخرين بكّل ما فيها 
من نقاط ال�سعف والقوة ومن األوان اخلطاأ وال�سواب وتعطي لهذه ال�سخ�سّية قدرة 
اأكرب على تقييم الظواهر االجتماعية بالوعي الكامل على اأ�سبابها، وكل مالب�ساتها 

التاريخية.
الفائدة الثالثة: القرتاب من م�شادر الإ�شالم الأوىل. 

مبعنى: اأّن عملية التغيري املّدخرة للقائد املنتظر تقوم على اأ�سا�ص ر�سالة معّينة هي 
ر�سالة االإ�سالم، ومن الطبيعي اأن تتطّلب العملية يف هذه احلالة قائدًا قريبًا من 
م�سادر االإ�سالم االأوىل، قد ُبنيت �سخ�سيته بناءًا كاماًل ب�سورة م�ستقّلة ومنف�سلة 

عن موؤّثرات احل�سارة التي يقدر لليوم املوعود اأن يحاربها.

كتابه  يف  العقائدية  الأبحاث  مركز  عليه  ويجيب  الإ�شكال  ويــورد 
)مو�شوعة الإمام املهدي( بال�شكل التايل:

�شوؤال: كيف يكون اإمامًا وهو غائب؟ وما الفائدة املرتّقبة منه يف غيبته؟
اأولياء اهلل،  التعرف على  يعرب عن عدم  ال�سوؤال  الرتكيز على هذا  اإّن  اجلــواب: 

واإنهم بني ظاهر قائم باالأمور، وخمتٍف قائم بها من دون اأن يعرفه النا�ص.
اإّن كتاب اهلل العزيز يعّرفنا على وجود نوعني من االأئمة واالأولياء والقادة لالأمة، 
ويّل غائب م�ستور، ال يعرفه حتى نبّي زمانه، كما يخرب �سبحانه عن م�ساحب مو�سى 
عليه ال�سالم بقوله: »َفَوَجَدا َعْبًدا ِمْن ِعَباِدَنا اآَتْيَناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدَنا َوَعلَّْمَناُه ِمْن 
ا ُعلِّْمَت ُر�ْسًدا )66(«  ِبُعَك َعَلى اأَْن ُتَعلَِّمِن مِمَّ ا ِعْلًما )65( َقاَل َلُه ُمو�َسى َهْل اأَتَّ َلُدنَّ

�سورة الكهف، وويّل ظاهر با�سط اليد، تعرفه االأمة وتقتدي به.
فالقراآن اإذن يدّل على اأّن الويّل رمّبا يكون غائبًا، ولكنه مع ذلك ال يعي�ص يف غفلة 
اأبناء  يعرفه  اأن  دون  من  �سوؤونها،  ويرعى  م�ساحلها  يف  يت�سّرف  بل  اأّمته،  عن 

االأمة.
فعلى �سوء الكتاب الكرمي ي�سّح لنا اأن نقول باأّن الويّل اأما ويّل حا�سر م�ساهد اأو 
غائب حمجوب، واىل ذلك ي�سري االإمام علّي )عليه ال�سالم( يف كالمه لكميل بن 
زياد النخعي: )اللهم بلى، ال تخلوا االأر�ص من قائم هلل بحجة، اإما ظاهرًا م�سهورًا، 

اأو خائفًا مغمورًا لئاّل تبطل حجج اهلل وبّيناته(. 

وُيجيب املفّكر االإ�سالمي ال�سيد ثامر ها�سم العميدي يف كتابه )املهدّي املنتظر يف 
الفكر االإ�سالمي( على هذا الت�ساوؤل مبا يلي:

كيف اال�ستفادة من االإمام الغائب؟

هناك �شوؤال رمبا يدور يف الأذهان، وهو: اإذا كان الإمام املهدي كذلك، 
عن  متواٍر  م�شتور،  غائٌب  وهو  منه،  لالأمة  بالن�شبة  الفائدة  هي  فما 

الأنظار؟!
واجلواب:

الروايات  اأواًل  ح�سابه  يف  ي�سع  اأن  يجب  امل�ساألة،  هذه  يف  ويدقق  يحقق  الذي  اإنَّ 
واالأخبار ال�سحيحة التي تتحدث عن ظهوره الذي �سيكون ب�سورٍة مفاجئة و�سريعة، 
اأو على حدِّ ل�سان بع�ص الروايات )بغتة(. اأي دون حتديد زمن خم�سو�ص اأو وقٍت 
اإنَّ  املبارك.  امل�سلمني لظهوره  اأجيال  معنّي، وهذا يرتّتب عليه ترقب كّل جيٍل من 
تتعلق  جّمًة  ومزايا  فوائد  يكت�سف  اأن  عليه  ي�سعب  ال  �سوف  امل�ساألة  لهذه  املتاأمل 

بااُلّمة املرحومة، منها:
اإنَّ ذلك يدعو كّل موؤمن اإىل اأن يكون على حالٍة من اال�ستقامة على ال�سريعة،  1ـ 
والتقّيد باأوامرها ونواهيها، واالبتعاد عن ظلم االآخرين، اأو غ�سب حقوقهم، وذلك 
اَلنَّ ظهور االإمام املهدي ـ الذي �سيكون مفاجئًا ـ يعني قيام دولته وهي التي ُينت�سف 
فيها للمظلوم من الظامل، وُيب�َسط فيها العدل ومُيحى الظلم من �سفحة الوجود. 
وال يقولنَّ اأحٌد اإنَّ ال�سريعة ود�ستورها القراآن منعت الظلم والتظامل وهذا يكفي، 
الأنَّ ال�سعور واالعتقاد بوجود ال�سلطة وبتمكنها و�سلطنتها يعدُّ رادعًا قويًا، وقد جاء 
يف ااَلثر ال�سحيح »اإنَّ اهلَل ليزع بال�سلطان ماال يزع بالقراآن..« والوازع هو الرادع 

واملانع.
2 ـ اإنَّ ذلك يدعو كّل موؤمن اإىل اأن يكون يف حالِة طوارئ م�ستمرة من حيث التهيوؤ 
للت�سحية يف �سبيل فر�ص  العايل  املهدي واال�ستعداد  ااِلمام  اإىل جي�ص  لالن�سمام 
وهذا  تعاىل.  اهلل  �سرع  الإقامة  االأر�ــص  على  �سلطته  وب�سط  الكاملة  ااِلمــام  هيمنة 
واالن�سجام  ال�سفوف  والتعاون ور�ّص  التاآزر  املوؤمنني حالًة من  ال�سعور يخلق عند 

الأنهم �سيكونون ُجندًا لالإمام )عّجل اهلل فرجه(.
اإنَّ هذه الغيبة حتّفز املوؤمن بها للنهو�ص مب�سوؤوليته، وخا�سة يف جمال ااَلمر  ـ   3
ميكن  ال  اإذ  متحّفزة.  نة  متح�سّ بذلك  االأّمة  فتكون  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف 
باملعروف  ااَلمر  دون  باالنتظار فح�سب،  ال�سالم  عليه  املهدي  ااِلمام  اأن�سار  تقّيد 
والنهي عن املنكر ا�ستعدادًا لبناء دولة ااِل�سالم الكربى وتهيئة قواعدها حتى ظهور 

ااِلمام املهدي عليه ال�سالم.
4 ـ اإنَّ االأّمة التي تعي�ص االعتقاد باملهدي احلّي املوجود تبقى تعي�ص حالة ال�سعور 
جلربوتهم  تــذلُّ  وال  تعاىل،  اهلل  اَلعـــداء  راأ�سها  تطاأطئ  فال  والكرامة،  بالعّزة 
وطغيانهم، اإذ هي ترتقب وتتطلع لظهوره املظّفر يف كلِّ �ساعة، ولذلك فهي تاأنف 
عدٍة  من  ميلكون  ما  كّل  وت�ستحقر  اال�ستكبار،  قوى  وت�ست�سغر  والهوان،  الذلِّ  من 

وعدد.
والت�سحية، وهذا هو  وال�سمود  للمقاومة  قوّيًا  دافعًا  �سيخلق  ال�سعور  اإنَّ مثل هذا 
الذي يخّوف اأعداء اهلل واأعداء ااِل�سالم، بل هذا هو �سّر خوفهم ورعبهم الدائم، 
ولذلك حاولوا على مّر التاريخ اأن ُي�سعفوا العقيدة باملهدي، واأن ُي�سّخروا ااَلقالم 
والتيارات  الفرق  واإيجاد  خلق  يف  دائمًا  ال�ساأن  كان  كما  بها،  للت�سكيك  املاأجورة 
ال�ساّلة والهّدامة الحتواء امل�سلمني، و�سرفهم عن التم�ّسك بعقائدهم ال�سحيحة، 
والرتويج لالعتقادات الفا�سدة مثلما ح�سل يف نحلة البابية والبهائية والقاديانية 

والوهابية.
وميكن اأن ن�سيف اإىل هذه الثمرات والفوائد املهمة فوائد ُاخرى يكت�سبها املُعتِقد 
بظهور املهدي عليه ال�سالم يف اآخرته، وياأتي يف مقدمتها ت�سحيح اعتقاده بعدل 
اهلل تعاىل وراأفته بهذه ااُلّمة التي مل يرتكها اهلل �سدًى، ينتهبها الياأ�ص ويفتك بها 
القنوط ملا ت�ساهده من انحراف عن الدين، دون اأن ميّد لها حبل الرجاء بظهور 

الدين على كلِّ ااَلر�ص بقيادة املهدي عليه ال�سالم.
عن  ال�سحيح  ااَلثــر  يف  ورد  فقد  االنتظار،  على  وااَلجــر  الثواب  حت�سيل  ومنها: 

ال�سادق عليه ال�سالم: »املنتظر اَلمرنا كاملت�سحط بدمه يف �سبيل اهلل«.
ومنها: االلتزام بقوله تعاىل حكايًة عن و�سية اإبراهيم عليه ال�سالم لبنيه: »ياَبِنيَّ اإنَّ 
وُتنَّ اإاّل واأنُتم ُم�ْسِلُمون« )132/البقرة(، وقد مّر باأن من  َطفى َلُكم الّديَن َفال مَتُ اهلل ا�سْ
مات ومل يعرف اإمام زمانه ـ ويف ع�سرنا هو املهدي عليه ال�سالم ـ مات ميتًة جاهلية. 

وا�ستنادًا اإىل كلِّ ما ذكرناه يظهر معنى: اإنَّ ااَلر�ص ال تخلو من حجٍة هلل تعاىل.
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وتعّد ال�سويد من ناحية امل�ساحة رابع اأكرب دولة يف اأوروبا، حيث تبلغ م�ساحتها 
وهم  ن�سمة  مليون   8،9 ال�سويد  �سكان  عدد  يبلغ  مربع.  كيلومرت  األــف   450
توجد مناطق طبيعية  وبالرغم من ذلك  البالد،  اأنحاء  منت�سرون يف جميع 
املدن  ال�سكان يف  يزيد عن  50% من  ما  ي�سكن  بال�سكان.  اآهلة  وا�سعة غري 

اخلم�ص الكربى وهي ا�ستكهومل  و يتبوري و ماملو و اأوب�ساال و اأوره برو.
تك�سو الغابات اأكرث من ن�سف م�ساحة ال�سويد وت�سكل املناطق الزراعية اقل 
من ع�سر م�ساحتها. ويوجد يف البالد العديد من البحريات الكبرية، خا�سة 
تقع  الويج  ال�سويد مع  امتداد حدود  وعلى  ال�سرقي.  �ساحلها  امتداد  على 
 100 وعر�سها  كيلومرت   1000 طولها  يبلغ  والتي  ال�سويدية  اجلبال  منطقة 

كيلومرت.
السويد في الماضي والحاضر

يزيد  ما  منذ  دخلها  الــذي  امل�سيحي  بالدين  ارتباطا  ال�سويدية  للتقاليد 
�سكان  بني  امل�سيحية  الديانة  كاثوليكيك  مب�سرون  ن�سر  حيث  عام  األف  عن 
ال�سويد الوثنيني، ويف القرن ال�سابع ع�سر  حتولت ال�سويد اإىل دولة م�سيحية 
بامللك  مرتبطة  دينية  موؤ�س�سة  اإىل  تدريجيا  الكني�سة  وحتولت  بروت�ستانتية 
التي  الربوت�ستانتية  الكني�سة  تعاليم  ح�سب  تامة  ب�سورة  البالد  اإدارة  ويتم 
اأطلق عليها ا�سم الكني�سة ال�سويدية وكانت الكني�سة ت�ستخدم كاأداة للتو�سل 

اإىل الوحدة ال�سيا�سية. 
الديانة  يق�سي مبنح حرية  قرار  ت�سريع  ع�سر مت  الثامن  القرن  اأواخــر  ويف 
وامل�سلمني  واليهود  الكاثوليك  مثل  اأخرى  دينية  طوائف  اإىل  ينتمون  للذين 

واإعطائهم فقط احلق يف ممار�سة ديانتهم يف اأماكن عبادتهم.
قوية  دينية  �سحوة  منت  ع�سر  التا�سع  القرن  من  االأخــرية  احلقبة  وخــالل 
الناحية  من  رئي�سية  وب�سورة  ال�سويدي  املجتمع  يف  كبرية  تغريات  وطــراأت 
كافية  تكن  مل  الزراعية  االأرا�سي  ولكن  ال�سكان  عدد  وازداد  االجتماعية 
الإطعام اجلميع و�ساءت ظروف ال�سكان املعي�سية وبدخول االإ�سالم اأ�سبحت 
لدى املجتمع ال�سويدي فكرة عن دين يحمل يف طياته املبادئ االلهية ال�سمحاء 

والتي افتقدها ال�سعب يف ظل ت�سلط الكني�سة.  
و�سول االإ�سالم اإىل ال�سويد

االإ�سالم  دخول  تاريخ  يحدد  مل 
اأول دخول اىل  يعّد  لذا  لل�سويد 
ثم  رو�سيا،  تتار  البالد يف زمن 
يعتنقون  ال�سويديني  بع�ص  اأخذ 
االإ�ــســالم، وكــرث عــدد امل�سلمني 
امل�سلمني  العمال  هجرة  نتيجة 

وتعّد ال�سويد من ناحية امل�ساحة رابع اأكرب دولة يف اأوروبا، حيث تبلغ م�ساحتها 

مسلمو السويد مسلمو السويد 
والثقافــات الغربية

جزيرة  �شبه  مــن  ال�شرقي  الق�شم  ال�شويد  دولـــة  ت�شغل 
من  وفنلندا  الغرب  من   ويال دها  والتي  ا�شكندنافيا 
من  يثنيه   وخلي البلطيق  وبحر  ال�شرقي،  وال�شمال  ال�شمال 
طول   ويبل كاتيجات،  م�شيق  الغربي  اجلنوب  ومن  الغرب، 

�شواحلها 000 كليو مرت. 
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جن�سيات  من  موزعون  وامل�سلمون  اليدوية،  واالأعمال  ال�سناعة  يف  للعمل 
خمتلفة من ال�سويديني، االأتراك، التتار، اليوغ�سالف، العرب. ويقدر عدد 
املهاجرين امل�سلمني بحوايل 300،000 األف م�سلم اأي بن�سبة %3 من �سكان 

ال�سويد.

الرأي العام السويدي
وال�سيا�سية  واالجتماعية  والثقافية  الب�سرية  مبكوناته  ال�سويدي  ال�سارع 
واالقت�سادية قليل التقّبل للتواجد الديني للم�سلمني ويطالب باندماجهم 
االأكرثية  جمتمع  وتقاليد  عــادات  تقبل  خــالل  من  علماين  اأ�سا�ص  على 

ال�سويدي، وذلك ب�سبب توج�ص املجتمع ال�سويدي من اأفكار وهابية
مؤسسات شيعية سويدية:

بعد توافد اأتباع مذهب اآل حممد عليهم ال�سالم وحمبي عرتته الطاهرة 
هناك  باملجتمع  اختالطهم  وبعد  اأرجــائــهــا،  يف  وتوزعهم  ال�سويد  اإىل 
وتاأثريهم فيه كذلك ال�سلوك الوا�سح الذي ين�سد العدل واال�ستقامة. من 
اجل ذلك كله والنت�سار حركة اال�ستب�سار بل تو�سعها بني خمتلف �سرائح 
اإليها عن  ال�سراح  االإ�سالم  اإ�سعاع �سم�ص  ال�سويد بعد و�سول  املجتمع يف 
من  الكثري  افتتاح  اإىل  احلاجة  دعت  فقد  اهلل،  لدين  املخل�سني  طريق 
رعاية  عاتقها  على  اأخــذت  التي  ال�سيعية  االإ�سالمية  واملــدار�ــص  املراكز 
االأ�سيل،  االإ�سالم  اإميانهم مببادئ  وامل�ستب�سرين هناك وتر�سيخ  ال�سيعة 

وكان من هذه املوؤ�س�سات:
ماملو يف  ال�سيعي  االإ�سالمي  • املركز 

وتتلخ�ص ن�ساطات هذا املركز بتقدمي براجمه للجالية منها:
البيت )عليهم  اأهل  واأحزان  اأفراح  واإحياء  االنكليزية  واللغة  الفقه  تعليم 
احل�سني  االإمام  و�سهادة  عا�سوراء  بذكرى  يتعلق  ما  خ�سو�سًا  ال�سالم(، 
)عليه ال�سالم( وجمال�ص �سهر رم�سان املبارك ووالدة احلجة بن احل�سن 

)عليه ال�سالم( من خالل اإحياء �سعائر �سعبان املعظم.
ا�ستوكهومل العا�سمة  يف  ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهل  • جممع 

)عليهم  البيت  اهل  مذهب  من  وخا�سة  امل�سلمني  �سوؤون  رعاية  وهدفه 
ال�سالم( يف جمموعة الدول اال�سكندنافية والدول املجاورة لها، وتن�سيط 
الدعوة اإىل ال�سالم يف او�ساطهم، والعمل على التعريف مبذهب اهل البيت 

)عليهم ال�سالم(، ورد ال�سبهات عنه، ون�سره بني ابناء هذه البالد.

التحديات التي تواجه مسلمي السويد
1- حالة الذوبان يف املجتمع ال�سويدى وم�سكالت الزواج املختلط .

2- جهل بع�ص امل�سلمني بتعاليم االإ�سالم .
3- اخلالفات بني القوميات .

4- املعاناة من الفرق ال�سالة والتحديات املحلية .
اأهم املتطلبات

1-احلاجة اإىل دعاة يجيدون اللغة ال�سويدية.
2-احلاجة اإىل املدار�ص االإ�سالمية لتدري�ص العلوم االإ�سالمية .

3- احلاجة اإىل الكتب االإ�سالمية باللغة ال�سويدية .
4-تخ�سي�ص بع�ص املنح الدرا�سية الأبناء امل�سلمني بال�سويد .

5- العمل على وحدة ال�سف بني امل�سلمني يف ال�سويد .
6- حاجة املجتمع االإ�سالمي الإعالم اإ�سالمي غري متطرف.
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◄  يكتبها: ح�سني ال�سالمي

لفت انتباهي من خالل نقا�ص جمموعة من ال�سباب 
كانوا  ال�سباب  اغلب  اأن  القدم  بكرة  مــبــاراة  حــول 
يعرفون ال�سرية ال�سخ�سية الأغلب الالعبني وحمطات 
من حياتهم، واإّنهم حتى اأ�سماءهم ينطقونها ب�سكل 
 ، يل  قريبا  هـــوؤالء  مــن  ال�سباب  احــد  وكـــان  �سليم 
ف�ساألته هل �ساحبكم هذا - واأ�سرت على اأحدهم - 
اأئمتنا وهل يحفظ �سيئا من �سريتهم  اأ�سماء  يعرف 
الالعبني  حياة  عن  االن  هو  يتحدث  كما  العطرة 
و�سريتهم وعن فالن الفالين وعالن العالين ؟ وحني 
اأجاب تعجبت من  انه مل يحفظهم ب�سكل �سحيح وال 
يعرف كامل اأ�سمائهم،  لكني مل ا�سع عليه اللوم الن 
الق�سور من اإعالمنا ابتداء من البيت واملدر�سة اىل 
االإعالمية  املاكينة  فماعملته  اإعالمية  و�سيلة  اخر 
يف  العربي  للعامل  ثبت  التي  املغر�سة   للف�سائيات 
اعالم  و�سيلة  انها  العربي  الربيع  ي�سمى  ما  فــرتة 
العامل  ت�سغل  ان  ا�ستطاعت  وكيف  اإ�سرائيل  بيد 
توجيهها  خــالل  من  وذلــك  احــداث  من  يحدث  مبا 
االإعالمي املغر�ص - االآن -  حتت يافطة كرة القدم 
وخ�سو�سا  الكرة  هــذه  عــامل  يف  الكبار  و�سراعات 
اأندية ما يطلقون عليه بـ )الديربي( والعجيب باالأمر 
ال�ساغل  ال�سغل  اأ�سبح  املحموم  ال�سراع  هــذا  اأّن 
للنا�ص فدخل جميع مفا�سل وموؤ�س�سات الدولة وعلى 
كل امل�ستويات دون ان ننتبه ملا يريدونه منا القائمون 
ي�سل  قد  فاالأمر   ، هذا  كل  عرب  القنوات  هذه  على 
بع�ص االأحيان اىل امل�ساجرات والرقود بامل�ست�سفيات 
واحلال و�سل ببع�سهم ب�سرقة بع�ص االأموال من اجل 
حتديث ا�سرتاك الكارت او من اجل حتديث او �سراء 
ع�سرات  ي�سم  الكرت  وهــذا  امل�سفرات  فتح  كــارت 
القنوات التي بدورها تبث بع�ص �سمومها يف العوائل 
امل�سلمة امل�ستورة واللبيب يفهم باالإ�سارة كيف مترر 
االمور حتت يافطة كرة القدم، لذا فاأمتنى ان حتذو 
بدورات  كوادرها  دخول  خالل  من  اإعالمنا  و�سائل 
على  للحفاظ  غريها  خربات  من  واالنتفاع  تدريبية 
�سبابنا من ال�سياع، خ�سو�سا ونحن كلنا حما�سبون 

امام اهلل يف قريب عاجل!

                



 �شّر البلّية ما .. !
باأّن  وال�شنة  ال�شيعة  علماء  من  اثنان  يتلف  ل 
العمل الإن�شاين ل لك القيمة اإّل بعد البتناء 
 العقيدة �شر على العقيدة ال�شحيحة، لأّن هذ
�شّحة  يف  الو�شوء   كا�شرتا الأعمال،  قبول  يف 
ال�شالة، فلهذا يجب البحث عن احلقيقة لتجّنب 
ومواجهة  والــظــالل  اجلهل  اأوديـــة  يف   ال�شقو
املت�شادة  املتلفة والنظريات  الآراء  التحّ بني 
قبول  يف  الطمنان  حل�شول  املتنافرة  واملذاهب 

الأعمال والفو بال�شعادة الأخروية.

 املذهب ال�سابق: املالكي  البلد: تون�ص اال�سم:  علي الهواري

رحلة �شاّقـة      اإىل واحة الت�شّيع

واجه  مّمــن  ــهــواري  ال ال�سيد  وكـــان 
احلرية بتعّقل وروّية حتى خُل�ص اىل 
نتيجة اال�ستب�سار وهو اليوم �سيف 
عن  لنا  يتحّدث  لكي  جملتنا  على 

رحلته ال�ساقة هذه:  

 متى   
وكــيــف كـــان دخــولــكــم اىل 

املذهب احلّق؟ 
اال�ستب�سار  كــان  لقد   

ثّم  �سيا�سي  مرحلتني  عــلــى  مــعــي 
الثورة  لنجاح  كــان  حيث  عقائدي، 
ثم  نف�سي،  يف  بالغ  تاأثري  االإيرانية 
النجاح  هــذا  �سّر  عــن  البحث  كــان 
لتلك االأّمة وعقيدتها، واكت�سفُت بعد 
الفح�ص والتمحي�ص اأّن هذه االأّمة مل 
يكن لها عقيدة �سقيمة، اأو )كالئ�ص 
موروثة( يلقلق الل�سان بها، بل كنت 
لها  اهــتــّزت  التي  ال�سعارات  اأ�سمع 
الذّلة«  مّنا  »هيهات  االأر�ــص  جنبات 
املهدي  اإلــهــي.. حّتى ظهور  و»اإلــهــي 
اأحفظ لنا اخلميني« فهذه ال�سيحات 

قبل،  بها من  اأ�سمع  اأعهدها ومل  مل 
واأنا يومها على اأعتاب العقد الثالث 

من عمري.
وراحت االأ�سئلة تول يف ذهني: َمن 
وَمن  للذّلة؟  الراف�ص  النربا�ص  هذا 
وَمن  ظهوره؟  املُنتظر  املهدّي  هــذا 
هذا القائد امللَهم؟ وما هي عقيدته؟ 
وَمن اإماُمه؟ وِمن اأّي املدار�ص تخّرج؟ 
وَمـــن هــو مــثــُلــُه االأعـــلـــى؟ وجـــاءين 
اجلواب على كّل هذه االأ�سئلة حينما 
كنُت اأ�ستمع الأحد رموز املذهب عن 
طريق املذياع وهو يجيب على �سوؤال 
الإحدى االأخوات من بنغالد�ص وهو: 
"هل الت�سّيع حزب اأم تنظيم اأم فكر 
وال  هذا  "ال  جوابه:  وكــان  �سيا�سي؟ 
ذاك وال ذلك واإمنا )مثل اأهل بيتي 
ركبها  من  نــوح  �سفينة  كمثل  فيكم 
ا ومن تخّلف عنها غرق وهوى(" 
وانتهى االأمر بالن�سبة يل، ففي هذه 
عنه  اأبحث  كنت  ما  لقيت  اللحظة 
ــا تــاأّكــدُت من  الأكــرث من �سنتني، وملّ

�سّحة احلديث بعد بحث ومتحي�ص 
وتـــركـــُت املذهب  الــتــ�ــســّيــع  اأعــلــنــت 

املالكي.

 هي ما    
التي  العقائدية  املحاور  اأهم 
هّزتكم من ال�شميم واأحدثْت 
حالة التحّول لديكم؟                              

اأهـــم االأمـــور  اإّن مــن   

ال�ستب�سار  قادتني  التي  العقائدية 
نور الهداية هو عقيدة وجوب ع�سمة 
هي  والتي  ال�سالم(  )عليهم  االأئمة 
مقارفة  من  �ساحبها  تع�سم  ملكة 
باعتبار  الوقت  نف�ص  ويف  املعا�سي، 
احلجية للحجج �سواء اأكانوا اأولياء اأم 
اأو�سياء فالبّد اأن يكونوا مع�سومني 
من اخلطاأ �سواء كان ذلك يف تلّقي 
)تبارك  اهلل  عــن  ال�سريعة  اأحــكــام 
وتعاىل( اأو يف اإلقائها اىل النا�ص، اأو 

يف تطبيقاتها.
اأحٍد  على  تنطبق  ال  ال�سفة  وهــذه 
�سوى  امل�سلمني  اأمــــور  ـــوىّل  ت مّمـــن 
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• اأجرى احلوار واأعّد:حممد الي�ساري  - عبدالرحمن الالمي

رحلة �شاّقـة      اإىل واحة الت�شّيع
اأهل البيت االأطهار الر�سول االأكرم )�سّلى اهلل عليه واآله 
)عليهم  بعده  من  ع�سر  االثني  االأئمة  وخلفائه  و�سّلم( 

ال�سالم( ومن االأدلة العقلية على ذلك:
االأّول: االإمام يجب اأن يكون حافظًا لل�ّسرع فيجب اأن يكون 

مع�سومًا ليوؤمن منه الّزيادة والّنق�سان يف ال�سريعة.
الثاين: يجب اأن يكون متوّليًا ل�سيا�سة الّرعية، فيجب اأن 
يف  والّتعّدي  واجلــور  الّظلم  منه  ليوؤمن  مع�سومًا  يكون 

احلدود والّتعزيرات.
الثالث: االإمام يجب اأن يكون مع�سومًا بعد الّنبي لوجوب 
عدا  ما  ورتبته  الّنبّي  مقام  يف  فهو  الّنبّي،  اإىل  احلاجة 
الّنبوة تب فيه الع�سمة فتجب يف االإمــام فما دّل على 
ع�سمة الّنبّي دّل على ع�سمة االإمام ؛ الأّن الّنبّوة واالإمامة 
الّنبّوة  املع�سوم يف  تعاىل، فال يجوز بعث غري  من اهلل 
والن�سب غري املع�سوم يف االإمامة الأّنه قبيح عقاًل وهو ال 

يفعل قبيحًا.
الّرابع: االإمام يجب اأن يكون غري جائز اخلطاأ واإاّل الحتاج 

اإىل مدد، فيجب اأن يكون مع�سومًا ؛ واإاّل ت�سل�سل.
اخلام�ص: االإمام يجب اأن يكون غري مداهن يف الّرعّية، 
ذلك  فيه  يجوز  املع�سوم  وغري  واملــرج،  الهرج  وقع  واإاّل 

فتنتفي فائدة ن�سبه فيجب اأن يكون مع�سومًا.
ال�ّساد�ص: االإمام يجب اأاّل يقع منه منكر، واإاّل لزم ترك 
الواجب اإن مل ينكر عليه، وخروجه عن اأن يكون اإمامًا، 
بل وماأمومًا، فيجب اأن يكون االإمام مع�سومًا فال يقع منه 

منكر.
ال�ّسابع: االإمام يجب اأن يكون مقتدى به يف اأقواله واأفعاله 

على االإطالق، فيجب اأن يكون مع�سومًا.
الّثامن: االإمام يجب اأن يكون �سادقًا على االإطالق ليح�سل 

الوثوق باأخباره، فيجب اأن يكون مع�سومًا.
الّتا�سع: االإمام يجب اأن ال يفعل قبيحًا وال ينحل بواجب، 

واإاّل الرتفع حمّله من القلوب؛ فيجب اأن يكون مع�سومًا.
العا�سر: االإمام يجب طاعته على االإطالق وغري املع�سوم 
ال يجب طاعته، فيجب اأن يكون االإمام مع�سومًا، لقوله: 
»يا اأّيها الذين اآمنوا اأطيعوا اهلل واأطيعوا الر�سول واأويل 

االأمر منكم... « )الن�ساء:59(.
احلادي ع�سر: االإمام يجب اأن يكون اأعلى رتبة يف الّرعية، 

فيجب اأن يكون مع�سومًا واإاّل انحط عن رتبة �ساير الّرعية 
واملع�سية،  الّطاعة  مبوجب  لعلمه  املع�سية  فعله  عند 
علمه  مــع  املع�سية  وفعل  الطاعة  تــرك  على  فــاإقــدامــه 

انحطاط لرتبته عند اخللق واملخلوق.
جميع  عن  منّزهًا  يكون  اأن  يجب  االإمـــام  ع�سر:  الّثاين 
اأقرب  الأّنــه  والفواح�ص ما ظهر منها وما بطن،  الّذنوب 
اإىل اخلالق تعاىل يف الّرعّية ؛ فيجب اأن يكون مع�سومًا 
واإالّ �ساوى املاأموم واالإمام، والتابع واملتبوع، واهلل �سبحانه 
يقول: »... هل ي�ستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون اإمّنا 

يتذّكر اأولو االألباب« )الّزمر:9(.

 ا�صهل كان لبع�ص الأ�ش 
ّن حولك عوٌن على ّولك وا�شتب�شارك؟

 نعم لقد كان لبع�ص اجلمعيات االإ�سالمية 

وقتها دور ُيذكر، وكذلك بع�ص ال�سباب امل�ستب�سر يف توفري 
الكتاب  معر�ص  يوفره  وما  وكتب،  اأ�سرطة  من  تي�سر  ما 
ال�سنوي و�سفارة اإيران بطرابل�ص الغرب، وكان ملحا�سرات 
املغفور له ال�سيخ الوائلي وال�سيخ املهاجر وال�سيخ فا�سل 
املالكي وغريهم من املفّكرين واخلطباء الوقع احل�سن يف 
تربية النف�ص وتهذيبها، والدعوى والتعريف مبدر�سة اأهل 

البيت )عليهم ال�سالم(.

 كيف كان ا�شتقبال الأهل
والأقرباء والأ�شدقاء لنباأ ال�شتب�شار؟

تون�ص  ويف  اإفريقيا  �سمال  يف  الت�سيع  اإّن   

خا�سة ويف جنوبه باخل�سو�ص له جذور كما هو معلوم، 
فالرتاث الفاطمي ال زالت له اأنفا�ص متجّذرة يف اأعماق 
نفو�سنا، وحب اآل البيت )عليهم ال�سالم( وتعظيمهم من 
االأولويات والواجبات عندنا، ومل د اأي �سدود وال حرج 
اإاّل من حركة النه�سة والتحرير وذلك من منطلق تنظيمي 
اأ�سبح  الزمن  وبعد عقدين من  وفئوي �سّيق، ومع ذلك 

االأمر واقعًا معا�سًا.

 اأهل مذهب  متّيز  مبــاذا   
باقي  عــن  لديكم  الــ�ــشــالم(  )عليهم  البيت 

املذاهب؟
ال�سيء املميز يف مذهب اأهل البيت )عليهم 

ال�سالم( هو احلّق املطلق واملحّجة البي�ساء بحيث ترى 

ابن اخلام�سة ابتدائي من ال�سيعة يحاّج االأ�ستاذ اجلامعي 
وكان  الربهان،  واأحقية  والدليل  باحلجة  عليه  وينت�سر 
هذا االأمر ملفت للغاية، لذا قامت حركة النه�سة والنظام 
بو�سع مر�سوم يحرم مناق�سة ال�سيعة واحلديث معهم يف 

االأمور العقائدية اأو التاريخية.

 يف ن�شاطات  لديكم  هل    
كتابة املقالت والبحوث وتاأليف الكتب؟ وهل 
لك ان ت�شرح لنا ما اهم ما يت�شمن الكتاب الذي 

تعملون على تنقيحه وت�شحيحه؟
 كتبُت العديد من البحوث واملقاالت، واأنا االآن 

يف �سدد اأن اأجمع كّل ما كتبته من مناظرات اأو اأبحاث 
و�سروح وخواطر ومقاالت �سيا�سية، واأن اأجعل منها كتابًا 
يف هذا املجال، واأنا االآن يف املرحلة االأخرية منه،ون�ساأل 

اهلل املوفقية يف طباعته ون�سره.

 اأّي مظلومّية من مظلوميات 
يف  تاأثًا   اأكــ ال�شالم(  )عليهم  البيت  اأهــل 

نف�شكم؟
ال�سالم(  )عليهم  البيت  اأهــل  عا�ص  لقد  

حياتهم كّلها يف مظلومّيات، ولكّن اأ�سدها وقعًا يف نف�سي 
هو رف�ص اجلماعة التي كانت تل�ص عند الر�سول االأكرم 
)�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( وهو يف حالة النزع االأخري، 
اإذ طلب احلبيب امل�سطفى )�سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم( 
وهو م�سجى بينهم يف اآخر حلظات وجوده اأن ياأتوه بالدواة 
اأعظم  اإنها  والكتاب حتى يكتب لهم كتاب النجاة، حّقًا 
رزية على االأّمة عرب التاريخ وحتى قيام ال�ساعة، واإال فكّل 
مظلوميات العرتة الطاهرة )عليهم ال�سالم( �سديدة على 

نفو�ص املوالني لهم.

 اأحوال لنا  ت�شف  كيف   
�شمال  ويف  خا�شة  ب�شورة  تون�ص  يف  ال�شيعة 
اإفريقيا ب�شورة عامة؟ وهل تقيمون املجال�ص 

وال�شعائر احل�شينية يف بالدكم؟
اأ�سبح كّل  التغيري الذي حدث يف تون�ص   بعد 

�سيء متوفر، ففي االأيام الغابرة كنا ن�سعر بالذعر واخلوف 
اإذا توفر لدينا �سريط كا�سيت يحمل حما�سرة اأو در�ص الأّي 
اأجــل �سرائه،  عامل �سيعي، فكنا ال نبخل مبائة دوالر من 
واليوم وهلل احلمد ب�سغطة زّر ُتفتح لك مائة مكتبة واألف 

كتاب، فهنيئا لالأ�سبال القادمني اإذا كانت لهم اأذن واعّية.
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ال�سحف  يف  االنقرا�ص،كما  على  م�سرفة  لعلها  )الورقي(  التقليدي  بالن�سر  الورقية  القراءة  اإن 
واملجالت، والكتب وهذه تعد االأهم يف مو�سوع القراءة، وقد يكون ال�سراع قد ح�سم ب�سكل كبري 
ل�سالح الن�سر االإلكرتوين، �سواء اأكانا مل�سموع منه اأواملكتوب، واإن الن�سر الورقي التقليدي  يف طريقه 
اىل اإعالن الهزمية واال�ست�سالم - اإن عاجاًل اأم اآجاًل - ملتطلبات الع�سر التي بات يفر�سها الواقع 

على القارئ بقوة.
هذاما يذهب اليه كثري من املثقفني واالأدباء يف الوقت الراهن، خا�سة ممن اطلع اأو ن�ساأ على ا�ستخدام 
التقنيات احلديثة يف القراءة، م�ستدلني باأن غالبية ال�سحف واملجالت الورقية املعتربة نف�سهاقد 
ا�ستحدثت لها مواقعًا على �سبكة االأنرتنت، ف�ساًل عن تخلي الكثري منها عن الن�سر الورقي، واالقت�سار 
على االإلكرتوين، ناهيك عن توفري الكثري من املكتبات..ملاليني من الكتب ب�سورة جمانية، والتي ميكن 

حتميلهاوقراءتها الكرتونيًا باأ�سرع الطرق واأ�سهلها، واأقل التكاليف واأرخ�سها.
بينما يقول منا�سروا القراءة التقليدية )الورقية( اإنها�ستبقى طق�سا معرفيا عتيدا له تاريخه احلافل، 
اإليه حتى على الن�سر االإلكرتوين!، بل وله ما يربر بقاءه، ودواعي  ويعود له الف�سل االأول ملا و�سل 
ا�ستمراره و�سموده، التي ي�ست�سعرها فقط مريدوه، بالرغم من كل حتديات الع�سر املتمثلة بـ)الثورة 
الرقمية( التي جاءت بها التقنيات احلديثة، فجعلت املادة الكتابية النافع منها وال�سار،  مبتناول 
املاليني من النا�ص حول العامل  دون قيد اأو �سرط..فاختلط احلابل بالنابل على القارئ..ناهيك عن 
م�سكلة طغيان الغث  على ال�سمني، و�سعوبة الفرز بينهما..نتيجة ل�سهولة الن�سر، وا�ست�سهال الكتابة، مع 
�سعف الرقابةالفنية، بل قل انعدامها يف  غالب االأحيان يف الن�سر االإليكرتوين؛ حتى �سار مرتعًا ملن 

هّب ودّب من اأ�سباه الكتاب، وافرازات القرائح!.
وهذا ما يقوله، جيل ما قبل دخول التقنيات الع�سرية احلديثة على حياتنا الثقافية، ومنا�سروا )الن�سر 
الورقي( ممن تاآلف مع القراءة الورقية، كطق�ص اأثري على نف�سه منذ نعومة اأظفاره، وتعّود اال�ستمتاع 
والتذوق اللذيذ للورق ورائحته، و�سكل احلرف ونوعية الطباعة، وانواع االأحبار واألوان االأغلفة، حتى 

من قبل املبا�سرة الفعلية بالقراءة؟
وهنا �سنقوم با�ستعرا�ص �سريع الأبرز �سمات )الكتاب االإلكرتوين(و مقابلتها مع)الكتاب الورقي(:

اأوال: �سهولة حمل الكتاب االإلكرتوين، مع اإمكانية تخزين االآالف منه يف حيز �سغري جدًا.. مقارنة 
بالكتاب الورقي، ولكن مع �سياع حقوق املوؤلفني، ودور الن�سر، نتيجة التوزيع غري ال�سرعي لن�سخ الكتاب 

االإلكرتوين.
ثانيًا: رخ�ص ثمن الكتاب االإلكرتوين، وتكاليف تخزينه وحمايته، مقارنة مع الكتاب الورقي، ويقابلهاإن 

قراءة الكتاب الورقي اأكرث راحة، وغري مرتبطبتوفر جهاز كمبيوتر اأو ات�سال مع االنرتنت.
ثالثًا: اإمكانية تداول الكتاب االإلكرتوين ب�سهولة و�سرعة فائقة حول العامل دون التقيد باحلدود الرقابية 
التي تفر�سها بع�ص الدول، ويقابله اإن و�سائل التخزين االإلكرتونية قد تتعر�ص للتلف، كما اأن و�سائل 
التخزين احلالية قد ال تتوافق مع االأجهزة امل�ستقبلية..بينما الكتاب الورقي �سيبقى مرجع دائم، 

وميكن تخزينه ل�سنوات طويلة.
رابعًا: ي�سكل الكتاب االإلكرتوين �سررًا حمدودًا على البيئة، نظرًا لعدم ا�ستهالكه الورق، واالأحبار 
واملواد الكيميائية امل�ستخدمة يف �سناعته، وعدم تركه للنفايات الناتة عن ا�ستهالكه، كما يف �سناعة 
الكتاب الورقي، لكن تتطلب قراءته اأجهزة الكرتونية قد التتاح  ل�سرائح وا�سعة من  املجتمع ب�سبب 

�سعرها العايل.. اإ�سافة اإىل جهل الكثريين  يف ا�ستخدامها.

ال�سحف  يف  االنقرا�ص،كما  على  م�سرفة  لعلها  )الورقي(  التقليدي  بالن�سر  الورقية  القراءة  اإن 

القراءة بني الن�شر 
الورقي والإلكرتوين

◄  يكتبها: طالب عبا�ص الظاهر

ت�شع احلرب اأوارها
فوق اأكتافنا كل يوٍم!!

الوقت امل�شائب عن كاهل وتزي
يف كل ثانيٍة...

تنجب احلرب ب�شعَة اأيتاٍم
ت�شل�شله ترى من يكون الأخ

و�ش ادحام االقذائف واملوت هذا
اأو من �شيوقف هذا االتدهور

يف ن�شبة احلاملني خطايا الوطن
من �شي�شم لل�شعراء باأن يهتفوا

اأو يقيوا ركام تبعهم يف الدروب
من ي�شم الآن للورد

اأن يتفياأ ّل املدافع حني تتوب
ال�شمت حلنا اأخ من يقدر الآن اأن يعز

ويهديه ذات �شحًى للمقابْر ؟




• نوفل هادي احلمداين
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على طاولة الزمن اجلريح ثمَة حكاياٌت وِعرٌب 
يقراأها �سيٌخ جليٌل وفَد من اأعواٍم كانت ت�ستن�سُق 

عبَق اأخر الأ�سباط، ليق�َض حكاية طريق عبده 
ال�سائرون بحمرة متناثرة على ال�سفاف جترتها 

عربته احلّرى مع قلوب الفاقدات اأولدهن.
بدا باحثا عن ف�سحة من التفاوؤل و�سط ومي�ض 
ذهوله ب�سمو الطقو�ض وال�سعائر التي اأ�سبحت 

مالذا ل�ِسفِر التياعه عرب نافذة كبرية من احُللِم 
املوؤجل، تفّوه بها ذاك القا�ض حني األقى يف فنجان 

قهوته نظرًة �سحريًة توحي برموِز وطال�سَم 
تكورت يف اأ�سفل القاع من بقايا النب املرت�سف!. 

يا �سيخنا اأظنني اأعرفك؟ 
نعم، اأنا جابر الأن�ساري و�ساأقراأ  اأقدارَك كما 
�سمعتها بعد وفادة �سبايا عا�سوراء بحزٍن جلٍل 

�سار على اأهداب امل�سري، فر�سم يف زوايا ذاكرتي 
�سورا وح�سرًة تلفح اإيقاع ق�سة زائري ذبيح 

كربالء مع الطغاة.

كانت منفردًة يف جلام احلديث، 
ُتخرُب من اأحداث الت�سحيات التي 
ل يزال يئنَّ منها احلجر ويحكيها 

املحبون على مدار �سنني ما 
يقا�سون من البط�ض والتع�سف والتعذيب والت�سرد 

يف �سبيل احلب الأبدي.
ق�سٌة م�ستمرة اإىل ما بعد التاريخ، في�سري بكٍف 

مبتور الأ�سبع نحو قرابني اأربعينية كل عام.
قرابني جحاجيح، وفياٍف لطريق املحبوب، ي�ستاق 

املاء اإليهم لي�سفي على احلياة حياة.
ق�سٌة َتنِزُف اأحزان الأحياء لغزارة ع�سٍق تلفحه 

احل�سرات، وُتفَر�ُض له ج�سور من الأ�سالء، وت�سُدو 
له اأبواق الأ�سواق، وتغدو نحوه الأزهار، واأبكى كل 

اإرهابي يهوى دولة الغاب، لي�سري فوق الظلماء 
�سماء فوق �سماء.

• ح�سني نعمة عبد الأمري

على طاولة الزمن
 روى األنصاري حكاية العشق
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ارتفاع انبعاثات الكربون
يحول دون كبح االحتبــاس الحراري

امكانية  عدم  حديثًا  نتائجها  ن�سرت  درا�سة  اأظهرت 
واالبقاء  احلــراري  االحتبا�ص  ظاهرة  على  ال�سيطرة 
على م�ستوياته دون الزيادة املحددة بدرجتني مئويتني 

فوق م�ستويات ما قبل التطور ال�سناعي.
وت�سري البيانات اىل ان انبعاثات ثاين اك�سيد الكربون 
العاملية لعام 2012 �سجلت 356 طنًا، بزيادة ن�سبتها 
26 يف املئة مقارنة بالعام 2011 وفوق م�ستويات عام 

1990 بن�سبة 58 يف املئة.
الــكــربــون متثل اكرب  انــبــعــاثــات  الــبــاحــثــون ان  وقـــال 
العنا�سر امل�ساهمة يف تغري املنا يف امل�ستقبل، وانها 
موؤ�سر قوي على حدوث احتبا�ص حراري عاملي حمتمل 

يف امل�ستقبل.
املنخف�سة  االأرا�سي  ذات  الدول  من  الكثري  وا�ستغلت 
العا�سمة  يف  حاليا  املنعقد  املتحدة،   االأ مــوؤمتــر 

القطرية الدوحة، للدعوة اإىل و�سع حد الرتفاع درجات 
احلرارة وقالت انه حتى ارتفاع درجات احلرارة بواقع 

درجتني ي�سكل خطرا على م�ستقبلها.
وقال كورين لو كوير، مدير مركز تيندال لبحوث تغري 
املنا لدى جامعة اي�ست انغليا ان "االرقام االخرية تاأتي 
يف ظل حمادثات املنا يف الدوحة، غري ان االنبعاثات 
مازالت ت�سجل زيادة، وتبدو كما لو ان احدا ال ين�ست 
اىل املجتمع العلمي". وا�ساف لو كوير: "ي�ساورين قلق 
انبعاثاتنا  م�سار  على   املنا تغري  تزايد خماطر  ازاء 

الراهنة. نحن بحاجة اىل خطة جذرية."
ثاين  م�ستويات  زيــادة  متو�سط  ان  البحوث  واأظهرت 
يف  املــئــة  يف   19 �سجلت  العاملية  الــكــربــون  اك�سيد 
ثمانينيات القرن املا�سي، و�سجلت واحد يف املئة عام 

1990 غري انها �سجلت 31 يف املئة منذ عام 2000.
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ارتفاع انبعاثات الكربون
يحول دون كبح االحتبــاس الحراري

وذكرت املنظمة الدولية لالر�ساد اجلوية موؤخرا ان 
االنبعاثات احلرارية يف الغالف اجلوي �سجلت زيادة 

قيا�سية جديدة عام 2011.
لظاهرة  امل�سببة  الــغــازات  ن�سرة  يف  املنظمة  وقالت 
االحتبا�ص احلراري ال�سنوية ان م�ستويات ثاين اك�سيد 

الكربون و�سلت اىل 391 جزءا يف املليون عام 2011.
ويقدر التقرير بت�سبب ثاين اك�سيد الكربون يف 85 يف 
املئة من "القوة امل�سعة" التي تف�سي اىل ارتفاع درجات 

احلرارة العاملية.
اخرى  عنا�سر  باأن  الدولية  املنظمة  تقرير  افاد  كما 
هي  �سجلت  امليثان  مثل  احلــراري  لالحتبا�ص  كامنة 

االخرى زيادة جديدة.
امل�سدر/ بي بي �سي

الرقمي  املحتوى  عن  يــدور  واحلديث  �سنوات  منذ 
هذا  اأن  على  تمع  االآراء  وتكاد  العربية،  باللغة 
متخ�س�سة  مــواقــع  وجـــود  مــن  بالرغم  املــحــتــوى، 
عليه"،  الطلب  م�ستوى  اإىل  يرقى  "ال  حمـــدودة، 
الدرا�سات  يف  تاأكيدها  يقت�سر  ال  حقيقة  وهــي 

واالإح�ساءات فح�سب، بل نلم�سها كل يوم. 
فَمَثُل من يبحث يف ال�سبكة االإلكرتونية باللغة العربية 
عن مو�سوع جاّد كمثل من يبحث عن اإبرة يف كوم 
من الق�ص. اإذ طاملا تخت�سر نتيجة البحث امل�سني 
ملونة  �سفحات  اىل  تقود  التي  الــروابــط  من  بعدد 
براقة. تلك هي يف الواقع منتديات معظمها مغلق. 
ويف اأح�سن االأحوال يعر�ص عليك بع�سها االن�سمام 

عرب ا�ستمارة ب�سيطة.
لكن الدخول اإىل تلك املواقع ال مينح ال�سعور باأنها 
تلبي جزءًا من احلاجة، بل حتى املواقع االأكرث جدية، 

اإن توفرت، ال ت�سبع الف�سول، يف معظم االأحيان.
وح�سب،  �سحيحًا  لي�ص  املحتوى  اأن  يبدو  هنا  من 
واالإح�ساء،  البحث  ومراكز  املتابعون  ي�سفه  كما 
ما  اذا  والقيمة،  النوع  حيث  من  اأي�سًا  �سعيف  بل 

ا�ستثنينا بع�ص املواقع اجلادة.
تكرار املحتوى

امل�سكلة اجلوهرية هي اأن كّم املحتوى العربي ونوعه 
ال يتنا�سبان مطلقًا مع ازدياد احلاجة اإليه. وينعك�ص 

ذلك يف التايل:
العرب  امل�ستخدمني  عدد  بني  كبرية  الفجوة  اأوال، 

ل�سبكة االإنرتنت وحجم املحتوى العربي.
العربية  اللغة  موقع  بــني  خمتل  التنا�سب  وثانيا، 
)املرتبة  االإنــرتنــت  على  اللغات  قائمة  يف  املتقدم 
ال�سابعة يف قائمة اللغات االأكرث ا�ستخدامًا( واملادة 

املن�سورة بهذه اللغة.
واأخــريًا، املواد املن�سورة ال ت�سبع �سغف الباحث عن 

املعلومة واملعرفة.
امللكية  حقوق  انتهاك  ظاهرة  بــاإحلــاح  تــربز  وهنا 
االأمر  اإذن،  الن�سر دون  اإعــادة  املتمثلة يف  الفكرية، 
ـــذي يتطلب تــدخــال عــاجــال مــن اجلــهــات ذات  ال

االخت�سا�ص يف العامل العربي.
اإح�شاءات

تاأتينا عرب مواقع الدرا�سة واالإح�ساء  االأرقام التي 
ملحة،  �سرورًة  العربي  املحتوى  حت�سني  من  تعل 
م�ستخدمي  الأعـــداد  املت�سارع  النمو  مــع  ليتنا�سب 

االإنرتنت، ومعدل الدخول اىل ال�سبكة االإلكرتونية.
امل�ستخدمني  ــدد  ع اأن  اإىل  مثال  ــــام  االأرق وت�سري 
الناطقني بالعربية لالإنرتنت ارتفع يف الفرتة ما بني 
عامي 2000 و2009 بن�سبة كبرية يقدرها تقرير لـ 
 Internet World Stats "ستات�ص� وورلد  "اإنرتنت 

بـ 23300 يف املئة!
وتبني اإح�ساءات املوؤ�س�سة نف�سها يف تقريرها يف 31 
م�ستخدمي  عدد  اأن   2011 االأول  كانون  دي�سمرب/ 
من   86077806 بلغ بالعربية  الناطقني  ال�سبكة 
بني 359340646 مليون ن�سمة هم املجموع الكلي 
لل�سكان يف البلدان العربية. لكن عدد امل�ستخدمني 
ارتفع ارتفاعا م�سطردا يف االأ�سهر الالحقة لذلك، 
على  عربية  بــلــدان  �سجلتها  التي  االأرقــــام  ح�سب 

انفراد.
وال بد من القول اإن معدالت ال�سعود تتباين من بلد 
الآخر اعتمادا على عوامل كثرية منها عدد ال�سكان 
وت�سهيالت الدخول اىل االإنرتنت وامل�ستوى املعي�سي 

وغري ذلك.
وتقدر االإح�ساءات االأخرية الرقم بنحو 90 مليون 
متنا�سب  الرقم  وهــذا  بالعربية.  ناطق  م�ستخدم 
امل�ستخدمني  عدد  اأن  علمنا  اإذا  ال�سكان،  عدد  مع 
مليون  واأربعمئة  مليارين  نحو  العاملي  النطاق  على 

م�ستخدم من بني مليارات العامل ال�سبعة.
يف الوقت ذاته، �سجل االن�سمام اىل مواقع التوا�سل 

االجتماعي ارتفاعا ملحوظا.
فعدد م�ستخدمي موقع في�سبوك يف ال�سرق االأو�سط 
ح�سب  مليونا،   44 اإىل  ارتــفــع  اأفــريــقــيــا  و�ــســمــال 
الثاين  ت�سرين  نوفمرب/  يف  �ــســدرت  اإحــ�ــســاءات 

املا�سي من موقع "�سو�سيال بيكرز" املخت�ص.

المحتوى العربي على اإلنترنت،
• تقرير: م�سطفى كاظم  إشكالية الكم والنوع
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ة  األنفلونزا الوبائيّ
األعراض والوقاية والعالج

بالإ�شابات  الب�شرية  تفاجاأت 
الدوائر  �شجلتها  التي  الوا�شعة 
 العا دول  معظم  يف  ال�شحية 
)الأنفلونزا  اجلــديــد  بــاملــر�ــص 
الوبائية( والتي �شّميت باأنفلونزا 

اناير.

• الدكتور: خ�سري خلف �سالل

العاملية بو�سع هذا اخلطر على  وقامت منظمة ال�سحة 
وبــاًء عامليا عند  اأن ي�سبح  الدرجة اخلام�سة، خل�سيتها 

بلوغه الدرجة ال�ساد�سة حيث هي املرحلة االأ�سد. 
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وقد  لالإن�سان  التنف�سي  ي�سيب اجلهاز  الوبائية مر�سا فريو�سيا  االأنفلونزا  وتعترب 
تكون اأعرا�سه ب�سيطة ت�سمل حدوث الر�سح، ال�سعال، ارتفاع درجة احلرارة، اأمل يف 
الع�سالت، وقد تكون اأعرا�سه �سديدة ت�سل اإىل حد اإ�سابة ال�سخ�ص باالإعياء التام 
جراء حدوث ذات الرئة، اإ�سافة اإىل االإ�سهال والتقيوؤ. وعند عدم تلقي املعاجلة داخل 
امل�ست�سفيات وخالل ال�ساعات  )48( االأوىل من بدء االإ�سابة قد يتطور املر�ص وي�سل 

اإىل حد العجز التنف�سي ومن ثم الوفاة بعد ذلك.

العامل امل�شبب للمر�ص
ان العامل امل�سبب للمر�ص فريو�ص تطور عن فريو�ص اآخر كان ي�سمى )H1N1(  وكان 
هذا الفريو�ص ي�سيب اخلنازير  باالأنفلونزا على مدار العام ولكن بعد ح�سول طفرة 
يف الفريو�ص املذكور متكن من االنتقال من اخلنازير اإىل االإن�سان، كما اأ�سبح باإمكانه 

.)A )H1N1 اأن ينتقل من اإن�سان اإىل اإن�سان واأطلق على هذا الفريو�ص ا�سم
طرق العدوى 

ينت�سر فريو�ص املر�ص بنف�ص الطريقة التي ينت�سر بها فريو�ص االأنفلونزا املو�سمية اأي 
بوا�سطة ال�سعال والعطا�ص ومل�ص اأ�سياء ملوثة بالفريو�ص ومن ثم مل�ص الفم اأو االأنف 
اأو العني وقد يقوم ال�سخ�ص امل�ساب بنقل العدوى حتى قبل ظهور اأعرا�ص املر�ص 

عليه. 
طرق الوقاية 

للوقاية من االأنفلونزا الوبائية يجب االلتزام بقواعد ال�سحة العامة، غ�سل اليدين 
ب�سورة م�ستمرة وخا�سة قبل مل�ص العني، االأنف، الفم، تنب االت�سال مع امل�سابني 
بالر�سح وال�سعال وعدم االقرتاب منهم، االبتعاد عن التجمعات ال�سكانية واالأماكن 

املزدحمة. 
وا�ستخدام االأقنعة الواقية )املا�سك( عند اال�سطرار للتواجد يف تلك االأماكن وخا�سة 
االأطفال وامل�سابني باالأمرا�ص املزمنة، واالبتعاد عن امل�سافحة والتقبيل واملعانقة، 
التي  الدول  اإىل  ال�سفر  وعدم  والعطا�ص،  ال�سعال  الورقية عند  املناديل  وا�ستخدام 
�سجلت فيها اإ�سابات واىل بقية الدول االأخرى قدر االإمكان، ومراجعة امل�ست�سفيات 
واملراكز ال�سحية عند ظهور اأية اأعرا�ص وخا�سة للوافدين من ال�سفر بعد زيارة الأية 

دولة من دول العامل.
اللقاح واملعاجلة 

يوجد لقاح ملر�ص االأنفلونزا الوبائية يف الوقت احلا�سر كما توجد االأدوية امل�سادة 
امل�ست�سفيات،  يف  االأخــرى  العالجات  وبقية   Tami-flu فلو  تامي  مثل  للفريو�سات 
ميكنها اأن ت�ساعد يف معاجلة اأعرا�ص املر�ص وخا�سة عند ا�ستخدامها خالل الثماين 
واالأربعني �ساعة االأوىل من بدء تلك االأعرا�ص، ونن�سح جميع املوطنني بتناول لقاح 

االأنفلونزا املو�سمية املتوفر يف جميع املراكز ال�سحية. 

تختلف احلاجة اليومية من القدرة الالزمة لالإن�سان من �سخ�ص الآخر ومن وقت 
الآخر عند ال�سخ�ص ذاته. وهي تخ�سع يف تقديرها لالأمور التالية:

1- البنية اجل�سمية وعالقة الطول بالوزن.
الطفل  عند  النمو  مراحل  يف  الغذائي  الراتب  ــادة  زي مراعاة  مع  العمر   -2

واملراهق.
3- العمل والوظيفة.

4- اجلن�ص: اإن الن�ساء اأقل ا�ستهالكا للقدرة من الرجال، ولكن تزيد حاجتهم 
للغذاء والقدرة يف حالة احلمل واالإر�ساع.

5- حالة املري�ص ال�سحية واإ�سابته ببع�ص االأمرا�ص التي تتاأثر باأنواع معينة 
من االأغذية، كالداء ال�سكري، وت�سلب ال�سرايني، وارتفاع �سغط الدم، وق�سور 

الكلية.
يحتاج االإن�سان العادي يف حالة الراحة التامة ما يعادل )1800-2100( �سعرة 
حرارية يوميا، ي�ستهلكها من اأجل القيام بالوظائف احليوية كالتنف�ص، واله�سم، 
وحركة القلب، وا�ستقالبات االأع�ساء املختلفة. وي�ساف لهذه القدرة ما يلزم 
ويتوافق مع طبيعة العمل واجلهد املبذول، وعدد �ساعات العمل، فكلما ازدادت 

�ساعات العمل ازدادت احلاجة اإىل القدرة..
وقد تبنيَّ نتيجة للدرا�سات التي قام بها لفيف من الباحثني يف خمتلف اأرجاء 
العامل اأن االإن�سان زائد الوزن والذي مييل اإىل الراحة يحتاج 20 �سعرة حرارية 
لكل كيلو غرام من الوزن يوميا. اأما االإن�سان ذو الوزن املثايل فيحتاج اإىل 30 
�سعرة لكل كيلو غرام من الوزن يوميا، وكذلك فاإن االإن�سان ناق�ص الوزن يحتاج 

اإىل 35 �سعرة لكل كيلو غرام من الوزن تقريبا.
اأما عن م�ساكل االإفراط يف الطعام فيقول الدكتور جا�ستون دور فيل يف كتابه 
واإين  االإن�سانية،  ج�سم  يف  داِم  جــرح  الطعام  يف  االإفـــراط  احلــيــاة(:  )اإطــالــة 
الأ�ستطيع اأن اأوؤكد باأنه يقتل يوميا اأكرث مما يقتل ال�سل وال�سرطان جمتمعني، واأنه 

غالبا �سبب هذين الداءين. 
و�سالمه عليهم عن  االأطهار �سلوات اهلل  بيته  واأهــل  النبي  يقول  ماذا  وا�سمع 

االإفراط يف تناول االأطعمة:
عن مو�سى بن جعفر، عن اآبائه )عليهم ال�سالم( قال: قال ر�سول اهلل )�سلى اهلل 

عليه واآله(: االأكل على ال�سبع يورث الرب�ص.
اأن  اأبا احل�سن )عليه ال�سالم( يقول: لو  اإبراهيم قال: �سمعت  وعن عمرو بن 

النا�ص ق�سدوا يف املطعم ال�ستقامت اأبدانهم.
وعن االأ�سبغ بن نباتة، قال: قال اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( للح�سن )عليه 
ال�سالم(: اأال اأعلمك اأربع خ�سال، ت�ستغني عن الطب؟ قال: بلى، قال: ال تل�ص 
على الطعام اإال واأنت جائع، وال تقم عن الطعام اإال واأنت ت�ستهيه، وجود امل�سغ، 
واإذا منت فاعر�ص نف�سك على اخلالء، فاإذا ا�ستعملت هذا ا�ستغنيت عن الطب.

امل�سدر/ اإباء نت

كم يحتاج اإلنسان 
من الغذاء يوميًا؟
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طوبى لكم

• �سالح اخلاقاين

 
اأّيها ال�شاعدون من عر�شة كربالء اىل 

حوا العر�ص 
النافون عبقا طاهرا 

قد �شبت اأوداجكم يوم الطف 
نورا ل يغ�شل 

عن �شفحة الدنيا اأدران الظلمة وال�شر والنحرا
   يكن عند احل�شني حني اخرتمتو 

غ �شب مدج باملوت 
 وكان عندكم �شاعة اخرت

ليٌل ت�شرت لمته كّل خيارات الن�شحاب 
ولو �شتم اتذمتو جمال 

ولكن قلب املعاين العظيمة الناب�ص يف اأعماقكم 
اأب�شر به يف ذلك املوت  نفقا حلياة اأحرى اأن تعا�ص 

يف احل�شني عليه ال�شالم 
منارا لن يلبث اأن يتّطى بكم م�شارعكم 

اإىل الود 
لهذا كان اختياركم 

جبال من يقني 
وبحرا من ع�شق 

وعر�شا للولء 
فطوبى لكم الود 

والرتبة التي لتطال 
و�شهادة احل�شني عليه ال�شالم فيكم 

)اأما وا لقد لهزتهم  وبلوتهم ، ولي�ص فيهم اإل الأ�شو�ص الأقع�ص  ي�شتاأن�شون 
باملنية دوين ا�شتينا�ص الطفل بل اأّمه(. 
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عن االإمام ال�سادق عليه ال�سالم : اأن هلل حرمًا وهو مكة 
واأن لر�سول اهلل حرمًا وهو املدينة اأال واإن الأمري املوؤمنني 
حرمًا  وهو الكوفة ولنا حرم وهو قم و�ستدفن فيه امراأة من 

ولدي ت�سمى فاطمة من زارها وجبت له اجلنة .
بحار االأنوار ج48 �ص317



دعوة للمشاركة

الكتاب  ــي  ــدول ال ـــالم  ا
ع شعبة  تــدعــو  

في  للمساهمة  والمفكرين  والمثقفين 

للتشّرف  نيال  النبيل  الحسيني  الفكر  نشر 

ــداء أبـــي عــبــد ا�  ــه ــش بــخــدمــة ســيــد ال

الحسين (عليه السالم) من خالل المقاالت  

ا
سالمّية  ا�طر  ذات  والبحوث  والكتابات 

المجلة  توّجهات  يوافق  ما  نشر  وسيتم   ،

وأهدافها العامة  .

وذلك على العناوين ا
كترونية التالية:

 مجلة الروضة الحسينية
armag@imhussain.com

مجلة النهضة الحسينية باللغة االنجليزيٍة
enmag@imhussain.com

frmag@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة الفرنسية

demag@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة االلمانية

permag@imhussain.com
مجلة آستان حسينى باللغة الفارسية

permag@imhussain.com
مجلة روضه حسينى باللغة االردو

tr@imhussain.com
مجلة النهضة الحسينية باللغة التركية

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

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

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

نستقبل مشاركاتكم على 

العناوين التالية:

تابعوا جميع 
اإ�شداراتنا على موقع ال�شعبة

http:imhussain.com
وصفحتنا على الفيس بوك:

شعبة االعالم الدولي 


